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Abstract

This investigation was carried out at the Royal Institute of Technology 
(KTH) in Stockholm. The main goals were to investigate the profes-
sional skills of sales personnel working with complex selling in technol-
ogy-based companies and to inquire into the potential and limitations 
of supporting their day-to-day work through the use of interactive  
media and media services.

The starting points of the investigation were the hermeneutic-pragmatic 
methodology and the practice-related knowledge theory that constitute 
the basis of the dialogue seminar method. This method has been devel-
oped – and is continually being developed – within the research at  
INDEK/Professional Skill and Technology, following the philosophical 
tradition of Wittgenstein (his late philosophy). 

Building on this foundation, and also using metaphors and analogies 
between science and art, it has been possible to investigate the skills of 
sales personnel and find a way to describe and classify these skills in 
practice-related terms of knowledge and experience. Through this, dif-
ferent aspects of the skills have been identified, a few of which have not 
been previously discussed. By contemplating these aspects and reflect-
ing them in different aspects of media, a set of the general potential and 
limitations of interactive media and media services in supporting the 
daily work of sales personnel has been identified. However, the specific 
potential and limitations of the cases in question, e.g. the sales force of 
a certain industrial company, remain to be investigated, preferably by 
fully applying the dialogue seminar method, which was only partly 
within the scope of this investigation. Finally, a weak point in the main-
stream science of Human Computer Interaction was identified in its 
lack of anchorage in a knowledge theory applicable to practical work-
ing life. 
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Förord
Mitt avhandlingsarbete kom att bli en kunskapsresa som tog en helt 
annan väg än den jag ursprungligen hade tänkt och gav mig insikter 
som jag inte visste fanns. Dem jag först och främst har att tacka för 
detta är mina handledare på KTH: min huvudhandledare professor  
Nils Enlund på NADA, Medieteknik och grafisk produktion och mina  
bihandledare professor Bo Göranzon och filosofie doktor Maria Ham-
marén på INDEK, Yrkeskunnande och teknologi. Det har varit en gläd-
jande och lärorik ynnest att samarbeta med er. Jag saknar ord och hål-
ler av er i tysthet.

Tack också Rolf Back, forskningschef på IHR, för att Du banade min väg 
till KTH och handledde mig tills jag kom underfund med i vilken rikt-
ning jag skulle gå. Tack av varmaste slag även till professor Clas Pehrs-
son på Musikhögskolan i Stockholm. Du skänkte mig begreppet kreativ 
distans, som blev en viktig nyckel till min avhandling. Till professor 
emeritus Gunnar Bergendal ett varmt tack för goda råd och för att Du 
personifierar vishetens väsende i en värld som så mycket präglas av 
visshetens väsen.

Av den isländske författaren Einar Màr Gudmundsson har jag fått låna 
en text att införliva i min avhandling. Tack för lånet kan jag inte säga. 
Men tack för gåvan – för inte kan jag återgälda Dina ord.

Tack också alla goda och kloka kollegor på KTH. Ingen glömd. Men 
några få nämnda. Först Mats Lindberg – innerligt tack för all den tid och 
omtanke Du har lagt på att ge ovärderliga synpunkter på mitt avhand-
lingsmanus. Tack Gunilla Andersson-Gustafsson, för att Du genom Din 
fantastiska berättelse om Mäster Olofs kunskapsresa har givit mig insik-
ter i hantverkets vetenskap och konst. Och Eva-Maria Jacobsson – Dig 
vill jag tacka för våra givande och roliga samtal om interaktiva medier.

Jag har haft många läromästare. Det finns anledning att sända några av 
dem som har påverkat mitt liv en tacksam tanke. Tack Ingemar Lenhov, 
som på mellanstadiet såg mig som ingen annan tidigare hade gjort. 
Tack Percy Déman, som på högstadiet räddade mig från att hamna  
i observationsklass. Tack Anders Tengstrand på Universitetet i Växjö  
(dåvarande universitetsfilial), som fick mig att förstå att matematiken 
var möjlig att begripa även för mig. Och tack Chris Ottander, före detta 
rektor på IHR, för att Du gav mig impulsen till att doktorera.
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Ödet har besparat mig avtackande av finansiärer. I stället för att ägna 
tid och möda åt att ansöka om finansiering har jag inom mitt eget före-
tag försökt försörja mig och hålla samman tillvaron som industridokto-
rand. Hade jag gjort annorlunda hade jag riskerat både företag och för-
sörjning. Att ansöka om forskningsfinansiering kräver mycket tid och 
arbete, som långt ifrån alltid bär frukt. I detta sammanhang begrundar 
jag följande citat ur Högskoleverkets rapport (serie 2004:1 R) Överlever 
den akademiska friheten?

Den akademiska forskningens ideal är oberoende, oförutsägbarhet och 
originalitet. Men i realiteten har vi fått ett system som signalerar stark tro på 
att det går att förutsäga forskningen, ja rentav förutse dess resultat. 

De företag och personer som har delat med sig av sina erfarenheter till 
mig har gjort det – hoppas jag – av eget intresse. Först och främst vill 
jag tacka ITT Flygt Pumpar i Sverige, som öppnade dörrarna för en  
studie av försäljning och säljstöd. Tack alla ni inom Flygt som har tagit 
er tid att dela med er av era kunskaper, särskilt Göran Björkander, Arne 
Hjorth, Berit Pellarp och Jan Värnqvist.

Varmt tack också till PG Flodberg och Hans Linhammar på TeliaSonera. 
Jag har lärt mig mycket av er, både förr och nu. PG Flodberg har givit 
mig underlag för en modell som jag har haft stor nytta av. Hans  
Linhammar har ställt upp för intervjuer och även fungerat som infor-
mell mentor i mina studier av säljare. Jag frågade aldrig om Du villa ha 
den rollen, men Du fick den likväl. Tack för att Du tog den.

För viktiga bidrag till mitt kunskapande, tack även Staffan Boman, 
AB G. Persson Tunga fordon (Scanias återförsäljare i Uppsala), Ingvar 
Borén, Iggesund Paperboard, Jonas Gejer, Technia, Kaj Hattenauer,  
AchieveGlobal och Jan Olofsson, JLT Mobile Computers.

Sist och mest: Tack min son Fred och min man Jörgen. Utan knot har ni 
funnit er i att jag periodvis har försvunnit in i läsande och skrivande. 
När jag plötsligt har undrat om maten varit klar har den ofta varit det. 
Men det är inte maten jag tackar för, utan för att ni är som ni är. Tack 
också Jörgen för konstruktiv kritik av mina tankar och formuleringar 
under sena kvällar vid köksbordet. Avhandlingen tillägnar jag Fred.
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Sammanfattning

Du som läser min avhandling ställs inte inför ett antal hypoteser som 
jag slutligen sammanfattningsvis bevisar eller motsäger. Jag erbjuder 
ingen genväg, utan vill gärna försöka få Dig att förstå vad jag själv har 
förstått under den kunskapsresa som tog en så annorlunda väg än den 
jag ursprungligen hade tänkt.

För att ändå ge en snabb överblick över de resultat jag anser mig ha 
uppnått tar jag en genväg och utgår från mitt livs enda golfrunda, på 
Stenrikets Golf & Country Club, vid vägs ände i mörkaste Småland. Här 
spelar man (enligt en textad skylt) på egen risk. Har man inget golfset, 
kan man hyra en klubba. På det sättet kan en begagnad järnfemma  
bli det universalredskap med vilket man slår upp bollen i en tall, in i  
blåbärsruffen, ner i en dypöl eller rakt mot en huggormstät stenmur.

Utslaget gör jag genom att påvisa väsentliga begräsningar i den gängse 
MDI-vetenskapens syn på människan som informationsprocessande 
varelse och tillföra den praxisrelaterade kunskapsteori som har utveck-
lats inom forskningsområdet Yrkeskunnande och teknologi. Mitt veten-
skapliga – eller tvärvetenskapliga – bidrag här är att berika MDI-veten-
skapen med en uppsättning kunskapsbegrepp som kännetecknar 
människan som helhet i hennes praktiska yrkesverksamhet. Jag binder 
också samman begreppet interaktivitet med ett hermeneutisk-prag- 
matiskt dialogbegrepp.

Slaget upp till green får jag till genom att betrakta datorn som ett  
medium och inte som ett verktyg. Att se något som något annat kan 
ändra hela perspektivet. Synen på datorn som ett verktyg leder till ett 
systemperspektiv på interaktionen mellan människa och dator. Att  
se datorn som ett medium ger ett bredare och djupare perspektiv. Då  
öppnas dörrarna till medievärldens alla uttryckssätt, där databaser, 
kunskapsbaserade system och andra programvaror utgör en delmängd 
av ett multimedialt tjänsteinnehåll. Här blir det naturligt att hämta  
erfarenheter och inspiration från press, radio, TV, litteratur, musik, 
konst, spelfilm, animerad film, teater med mera. Det blir också naturligt 
att se användaren som problemlösare, läsare, lyssnare, tittare, publik; 
någon som interagerar med det problematiska, lästa, hörda, sedda, 
upplevda. Det blir – inte minst – naturligt att uppmärksamma de många 
olika yrkeskunskaper och yrkesroller som krävs för att utveckla medi-
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etjänster. Mitt vetenskapliga bidrag här är inte insikten om datorn som 
medieapparat – den har gjorts av andra före mig – utan det sätt på vilket 
jag relaterar insikten till utslaget och putten.

Putten sätter jag genom att spegla säljares yrkeskunnande inom kom-
plex försäljning i utslagets praxisrelaterade kunskapsteori. Mitt veten-
skapliga bidrag ligger dels i beskrivningen av säljarnas yrkeskunnande, 
dels i att jag utifrån denna beskrivning diskuterar möjligheter och  
begränsningar när det gäller att åstadkomma stöd för komplexa sälj- 
processer via interaktiva medier. Jag har upptäckt ett antal aspekter  
på säljares yrkeskunnande inom komplex försäljning – aspekter som  
säljarna själva torde känna igen så snart de ser dem formulerade. Men 
ingen har tidigare utforskat och formulerat deras yrkeskunnande med 
utgångspunkt i en hermeneutisk-pragmatisk kunskapsteori. Jag ger i 
detta sammanhang förslag till fortsatt forskning och utveckling, vilket 
är väl motiverat eftersom en skicklig och väl understödd säljkår är en 
grundläggande framgångsfaktor.
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Inledning

Här ville jag efterlikna de resenärer som, då de gått vilse i en skog, inte bör 
irra omkring än åt det ena, än åt det andra hållet och än mindre bli stående på 
samma plats, utan istället så rakt som möjlig går framåt åt ett och samma håll 
och inte på svaga grunder ändra riktning, även om de från början endast rent 
godtyckligt bestämt sig för att välja den; ty även om de på detta sätt inte kom-
mer dit de önskar, så kommer de dock till slut till någon plats där de troligen får 
det bättre än mitt i skogen. (René Descartes)

Arbetets ovärdighet?
Han tar fram ett arbetsstycke 
lägger in det i en pelarborrmaskin 
fäller ner en spak 
väntar en stund 
fäller upp spaken 
tar ut arbetsstycket 
lägger det i en låda 
lägger in ett nytt 
fäller ner spaken 
väntar en stund 
fäller upp spaken 
tar ut 
lägger i lådan 
lägger in 
fäller ner 
väntar 
fäller upp 
tar ut 
i lådan 
nytt, in, ner, vänta, upp, ut, låda. 

Timme in och timme ut, varje arbetsdag, vecka, månad och år, har han 
gjort samma sak. Om företaget där dokumentärfilmen spelades in över-
huvudtaget finns kvar är han numera ersatt av en robot. Filmen visades 
på TV för länge sedan – det måste ha varit någon gång på 70-talet. Jag 
har glömt vad den hette och vem som hade gjort den. Men minns den 
tydligt: en halvtimma där inget annat hände än: nytt, in, ner, vänta, 
upp, ut, låda.
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Var detta en film om arbetets ovärdighet? Nej, den handlade om arbeta-
rens värdighet. Han arbetade i högsta möjliga ackordstakt, men ändå 
lugnt, säkert och rytmiskt. På frågan om hur han stod ut med detta 
själsdödande arbete svarade han att det tvärtom gav hans själ frihet. 
Arbetet krävde bara hans kroppsliga närvaro, inte hans själsliga. Han 
kunde stå där och tänka på alla sina fritidsintressen och planera för 
dem.

Annorlunda kan det vara med arbete som kräver mental och intellektu-
ell närvaro, om det inte ger mental och intellektuell stimulans tillbaka. 
Risken är att informatiseringen av arbetslivet, i en anda av knowledge 
management, leder dithän. Strategier, mål, medel, metoder, regler,  
rutiner, normer, standarder, instruktioner och dagsaktuell information 
kan spridas i realtid till var och en. Alla kan ta del av samma informa-
tion; förväntas veta, tycka och säga samma saker; springa åt samma 
håll, av ledningen definierad som det rätta. 

Vem behöver då medarbetarnas tankar, kunskaper och erfarenheter? 
Vem efterfrågar deras omdöme? Hur utvecklas yrkeskunnandet, om 
tänkande blir ett tänk, lärande blir läraktighet och kunskap en kliché? 
”Det blir tomt i en människa när anden ger tappt i henne och hon låter 
sig formas av andra”, säger Keve Hjelm i Dionysos och Apollon (2004, 
red Hannes Meidal). Han säger också (sid 130):

Den mänskliga hjärnan betraktas av vetenskapen inte enbart som en  
maskin. Men det går alldeles utmärkt att få den att fungera som en  
sådan. Det är bara att beröva den dess oförutsägbarhet. När hjärnan fråntas  
incitament till ändlösa ställningstaganden blir den lätt rov för deterministisk 
programmering.

Interaktion mellan människa och teknik

Teknikfientlighet är mig främmande. Men att eftertänksamhet är av  
nöden när det gäller interaktion mellan människa och teknik är uppen-
bart. Detta har Bo Göranzon och kretsen kring honom belyst under tre 
decenniers arbetslivsforskning om yrkeskunnande och teknologi. I  
generell bemärkelse är det interaktionen mellan människa och teknik 
som intresserar mig. Men det generella kan inte belysa annat än ytan, 
det speciella måste fram som exempel. Det exempel jag har valt är  
användningen av interaktiva medier i komplex försäljning, med kun-
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skapsintensivt säljstöd som tillämpning. Anledningen till detta val är att 
jag genom min yrkeserfarenhet har en verksamhetsinsikt som gör att 
jag kan förstå säljare och deras behov av stöd.

Forskningsfråga

Min forskningsfråga är: Hur kan interaktiva medier användas för att 
stödja och utveckla komplex försäljning business to business (b2b)? 
Komplex försäljning, som ibland även benämns konsultativ försäljning, 
kännetecknas bland annat av ett omfattande kunskapsutbyte mellan 
säljare och kund; ett utbyte som kan sträcka sig över lång tid och  
omfatta många aktörer.

När det gäller stöd för komplex försäljning – kunskapsintensivt säljstöd 
– faller det sig naturligt att tänka sig datorn som medieapparat, intranät, 
extranät och internet som mediekanaler, intern eller extern webb som 
medieprodukter och olika former av säljstöd som medietjänster (dessa 
mediebegrepp är tagna från En föränderlig medievärld (2001, Nils  
Enlund m fl). I första hand är det medietjänsterna och deras innehåll 
jag intresserar mig för. Interaktiviteten hos mediekanaler, -apparater 
och -produkter tar jag för given.

Problem

Det grundläggande problemet bakom min forskningsfråga är möjlig- 
heter och hinder när det gäller att förmedla yrkesmässig kunskap via 
interaktiva medier i den kontext som utgörs av konkreta arbetssituatio-
ner inom komplex försäljning. 

Vad jag vill med min avhandling är för det första att belysa begräns-
ningarna hos den vetenskap som utforskar interaktionen mellan män-
niska och teknik. Ett begrepp som jag med tvekan använder – men som 
är hart när oundvikligt i sammanhanget – är människa-dator-interak-
tion, MDI. Det leder direkt tankarna till systemteori/cybernetik, kogni-
tionspsykologi och gränssnittsdesign. Jag vill leda tankarna i annan 
riktning. Ett begrepp som är närbesläktat med MDI är interaktions- 
design. Men det är inte designaspekten jag primärt är ute efter, utan 
kunskapsinnehåll och funktioner som ligger till grund för formen.  
Mening är bruk. Om inte – meningslös burk.
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Tar man ordet mening i bruk, finns det samtidigt någon som har eller 
ska bibringas ett meningsinnehåll; den mänskliga parten i interaktio-
nen mellan människa och dator. Därmed är jag inne på avhandlingens 
andra problem, som handlar om säljares yrkeskunnande. Genom att 
spegla säljarnas yrkeskunnande i en praxisrelaterad kunskapsteori kan 
jag tydliggöra olika kunskapsaspekter i deras arbete. Därmed kan jag 
också undersöka möjligheter och begränsningar när det gäller att  
förmedla kunskapsintensivt säljstöd via interaktiva medier.

Avgränsningar

Interaktiva medier, komplex försäljning b2b och säljstöd är explicita 
begrepp i min forskningsfråga. Med den förtydligande benämningen 
kunskapsintensivt säljstöd markerar jag att det i första hand är säljarnas 
problemlösning och det kunskapsutbyte som sker mellan säljare och 
kund som ska stödjas. Detta kan, men behöver inte alls, innebära att 
säljstödet utgörs av någon form av kunskapsbaserat system (KBS- 
system). Innehållet kan bestå av multimedietjänster av i stort sett vilket 
slag som helst.

Genom den yrkeserfarenhet som min empiri grundar sig på – dels den 
som jag har med mig som förförståelse, dels den som jag har samlat in 
specifikt för avhandlingsarbetet – finns ytterligare en avgränsning, som 
jag vill klargöra: Jag utgår från att de säljande företagen är teknikinten-
siva företag (teknikföretag, IT-företag eller telekomföretag), vilkas verk-
samheter, marknader, kundsegment och kunder jag har yrkeserfarenhet 
av. Därmed inte sagt att andra typer av företag med komplexa erbjudan-
den inte skulle kunna inrymmas i mina resonemang. Vad jag försiktigt-
vis vill klargöra är bara arten av de affärsmodeller som jag kanske mer 
eller mindre medvetet har i sinnet.

När det gäller avgränsningar i vidare bemärkelse har jag inte särskilt 
många att redovisa. Inom ramarna för mina båda forskningsområden 
på KTH, Medieteknik och grafisk produktion och Yrkeskunnande och 
teknologi, har jag rört mig nyfiket och intuitivt. Många av de planer och 
avgränsningar jag trodde mig ha från början har successivt försvunnit 
och blivit bortglömda. Den avgränsning jag främst vill klargöra är att 
jag ställer den mänskliga faktorn i förgrunden, inte tekniken – dock 
betraktar jag inte den mänskliga faktorn utifrån något beteendeveten-
skapligt perspektiv.
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Perspektiv

Jag använder ibland uttrycket gängse MDI-vetenskap – ett uttryck som 
jag har lånat från Anders Hedmans avhandling Visitor Orientation in 
Context (2004). Anledningen till prefixet gängse är dels att MDI-veten-
skapen inte är en enda utan många, dels att Anders Hedman, liksom 
jag, ifrågasätter den gängse MDI-vetenskapens syn på människan som 
informationsprocessande varelse (sid 15):

I believe that mainstream human-computer interaction is heavily influenced 
by our modern scientific world view, according to which we are biological 
machines living in a physical world through a space-time continuum. In the 
dominant perspective of human-computer interaction it is often common 
to build on this in order to arrive at an overly simplistic view of humans as 
information-processing machines that operate in physical space.

Kritik av gängse MDI-vetenskap kan göras – och görs – utifrån en mängd 
olika perspektiv, där pedagogik, ergonomi och design är några exempel. 
Med utgångspunkt i Wittgensteins begrepp språkspel har Anders Hed-
man skapat begreppet ”play of places” som alternativ till den abstrakta 
cyberrymd där interaktionen mellan människa och dator antas utspela 
sig. Om cyberrymden är generell, är platsen där något händer speciell. 

Liksom Anders Hedman har även jag Wittgensteins senfilosofi som en 
viktig utgångspunkt. Men det är inte här våra resonemang är besläktade 
– eller familjelika, för att tala med Wittgenstein. Släktskapen kan bättre 
beskrivas via Brenda Laurels analogi Computers as Theatre (1993). 
Medan Anders Hedman ägnar sin uppmärksamhet åt teaterns scen och 
salong – spelplatsen – ägnar jag mig åt teaterföreställningens innehåll 
– dess manuskript, dramaturgi, scenografi och gestaltning; samspelet 
på scenen och samspelet mellan scenaktörerna och publiken. 

I stället för en abstrakt cyberrymd där datoranvändare känner sig främ-
mande vill Anders Hedman ge dem en plats där de kan känna sig hem-
ma; en kontext som är meningsfull för dem. Här infinner sig direkt 
också en förbindelse till Claus Knudsens avhandling Presence Produc-
tion (2004), som handlar om att med hjälp av videomedier skapa en 
känsla av närvaro.

Min utgångspunkt är – som sagt – praxisrelaterad kunskapsteori. Med 
andra ord är min utgångspunkt meningsinnehållet i det som utspelar 
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sig på platsen. En innebörd i detta är att se spelet både inifrån och  
utifrån. Men det handlar inte om ett inifrånperspektiv med vanans  
klichéer framför ögonen. Inte heller om ett utifrånperspektiv med  
distanseringens generella förenklingar i bakhuvudet. Det handlar om 
att med verksamhetsinsikt, reflektion och distans försöka fånga använ-
darens – i mitt fall säljarens – inifrånperspektiv och förmedla detta till 
dem som fattar beslut om, leder och medverkar i utveckling av inter- 
aktiva medietjänster.

Litteraturval

Det är bara det nya som räknas, och det är lika farligt att åldras i nånting 
man företar sig som det är rättrådigt att vara obeständig i det man gör. 
Det finns knappt så mycket trohet kvar i livet att det borgar för samhällets 
säkerhet; men tillräckligt med borgenärer för att säkerheten ska ätas upp. 
Runt den gåtan kretsar världens visdom. Allt det här är gamla nyheter, och 
ändå är de nya varje dag. (William Shakespeare, Lika för lika, sid 66)

Människan förändras inte lika snabbt som tekniken – även om tekniken 
snabbt förändrar våra villkor. Eftersom människan står i förgrunden  
i mitt arbete har jag valt bort rykande aktuell litteratur från teknikens 
frontlinje, med ett viktigt undantag: Claus Knudsens avhandling Pre-
sence Production (2004), som beskriver ytterligt avancerad medieteknik 
men aldrig släpper det mänskliga perspektivet. 

Med den mänskliga faktorn i centrum, och utifrån ett kunskapsteore-
tiskt perspektiv på människans samspel med tekniken, är klassiker 
inom filosofi, idéhistoria och litteratur naturliga källor. Inom forsk-
ningsområdet Yrkeskunnande och teknologi är Dialogseminariets utgiv-
ning av böcker och tidskrifter också en självklar del av litteraturen.

När det gäller litteratur från forskningsområdet Medieteknik och grafisk 
produktion har jag, förutom de litteraturanvisningar jag fått av min 
handledare Nils Enlund, botaniserat via internet samt i likasinnade 
doktorandkollegors bokhyllor och där funnit många böcker som väckt 
mitt intresse. Den ena referensen har givit den andra.

Litteraturtips om komplex försäljning, främst amerikanska källor, har 
jag fått från AchieveGlobal. Omsider fann jag också ett par svenska 
avhandlingar med inriktning på komplex försäljning.
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Bakgrund

Första gången jag blev varse problematiken i samspelet mellan män-
niska och teknik var i slutet av 70-talet, när jag arbetade med driftsäker-
hetsteknik inom försvaret och kärnkraftindustrin. Då blev jag uppmärk-
sammad på den mänskliga faktorn som källa till fel, vilka inte kan 
härledas till rena tekniska brister, utan helt eller delvis orsakas av miss-
tag från användarens sida. Senare arbetade jag som teknikinformatör. 
Uppgiften var då att överbrygga klyftan mellan människa och teknik, 
genom att författa handböcker, bruksanvisningar och utbildningsun-
derlag. Arbetet gav djupa insikter om hur interaktionen mellan män-
niska och teknik fungerar – och inte fungerar. 

Interaktion och kommunikation

I början av 90-talet initierade jag och medverkade i ett FoU-projekt, som 
syftade till att utveckla ett kunskapsbaserat system (KBS-system) för 
försäljning av datakommunikationstjänster. Detta projekt gav insikter 
som jag inte hade ord för – då. Numera har jag fått det. En av mina 
främsta insikter har blivit att det egentligen inte finns något som är  
interaktion mellan människa och system. På ytan sker interaktionen 
visserligen mellan människa och dator, men i grunden sker den mellan 
dem som skapar tjänsteinnehållet och dem som använder tjänsterna. 
Interaktionen med systemet – om den uppstår – är en följd av kommu-
nikation mellan de människor som är involverade i systemutvecklingen. 
Alla, från användare till projektledare. Interaktionen är resultatet av 
vars och ens omdöme, empati och fantasi; vars och ens förmåga att 
kommunicera sina egna kunskaper och erfarenheter – och ta till sig 
andras.

Syftet med min avhandling

Det speciella syftet med min avhandling är att förstå säljares yrkes- 
kunnande och deras behov av säljstöd inom den praxis som utgörs av 
komplex försäljning. Det generella syftet är att bygga en bro mellan 
praxisrelaterad kunskapsteori och MDI-vetenskap. Gängse MDI-veten-
skap ingår inte i vare sig Medieteknik och grafisk produktion eller Yrkes-
kunnande och teknologi, utan tillhör i första hand datalogin. Men 
ogängse MDI-vetenskap kan mycket väl tillhöra båda mina forsknings-



25

områden. Som en följd av den tekniska konvergensen mellan telekom-
munikation, informationsteknologi och medieteknik är telekommuni-
kation en given mediekanal och datorn en given medieapparat. I denna 
kontext kan även programvaror ingå i begreppet medietjänster. Därmed 
har MDI sin plats inom Medieteknik och grafisk produktion. Inom  
Yrkeskunnande och teknologi intar samspelet mellan människa och  
teknik en central plats. På det sättet har MDI en hemvist även här. 

Eftersom jag arbetar inom och mellan två olika forskningsområden har 
min avhandling en bredd som i sin tur kräver vissa förklaringar. De 
skulle inte ha behövts i ett inomvetenskapligt arbete. Jag vill också 
åstadkomma en bok som är rimligt lätt att ta till sig av dem som – lik-
som jag själv – är yrkesmässigt intresserade av samspelet mellan män-
niska och teknik. Av båda dessa skäl får min avhandling en viss karak-
tär av lärobok. Om någon undrar varför jag skriver på svenska är 
anledningen att jag, som i grunden är tekniker och naturvetare, gör min 
kunskapsresa i ett för mig tidigare okänt filosofiskt landskap och behö-
ver den kreativa uttrycksförmågan som enbart det egna modersmålet 
kan ge. Att jag sent i livet gav mig på att doktorera berodde på att jag 
ville fördjupa mig i ämnen som fascinerar mig och utforska vad jag i 
viss mån trodde mig veta – men förstås inte alls visste. 

Översikt

Min avhandling är uppbyggd av åtta essäer, där jag i var och en behand-
lar de nyckelbegrepp som min forskningsfråga explicit eller implicit 
innehåller:

1. Om metod: Här anger jag den metodiska grunden för mitt arbete, 
utifrån ett perspektivskifte som har varit ett viktigt inslag i hela mitt 
arbete.

2. Om kunskap: Här beskriver jag den hermeneutisk-pragmatiska kun-
skapsteori som ligger till grund för mitt arbete. Vidare belyser jag de 
teoretiska och pratiska aspekterna på mitt perspektivskifte.

3. Om knowledge management: Här bearbetar jag begreppet knowledge 
management som ett motexempel till de annorlunda möjligheter att 
se på mänsklig kunskap som en hermeneutisk-pragmatisk kunskaps-
teori ger.
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4. Om interaktivitet: Här gör jag en analys av begreppet interaktivitet, 
dels för att belysa det från olika håll, dels för att visa det menings-
lösa i att försöka fånga interaktiviteten i en definition.

5. Om medier: Här belyser jag ett antal aspekter på mediebegreppet och 
avslutar med att vidareutveckla och knyta samman en analogi mel-
lan datorn och teatern.

6. Om komplex försäljning: Här ger jag en översiktlig bakgrund till det 
som min empiri handlar om. 

7. Om säljares praxis: Här beskriver jag min empiri genom att i redige-
rat och något kortat skick återge dokumentation från intervjuer och 
samtal med säljare och säljstödspersonal.

8. Om dialog: Här försöker jag knyta samman helheten genom att ställa 
min empiri i dialog med metod och teori. 
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Jerker Lundequist säger i Design, determination, dialogue (1998, The 
Book of Models, red Rolf Gullström-Hughes och John Monk, sid 68) att 
vad vi kan lära av Wittgenstein inte är en teori eller metod, utan en 
strategi att se på ett fenomen som intresserar oss. Det fenomen som 
intresserar mig – min forskningsfråga – är: Hur kan interaktiva medier 
användas för att stödja och utveckla komplex försäljning business to 
business (b2b)? Det var med den frågan jag påbörjade mina doktorand-
studier och det är med samma fråga jag avslutar dem. Men däremellan 
har det hänt en hel del som har fått mig att ändra perspektiv på hela 
frågeställningen. Detta perspektivskifte är ett väsentligt inslag i min  
avhandling.

Om metod

1
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Om metod

1.1 Perspektivskifte i forskningsfrågan

Mitt ursprungliga naturvetenskapliga, positivistiska och systemteore-
tiska perspektiv, med fokus på teknikens möjligheter, har ersatts av ett 
humanistiskt, hermeneutiskt och kunskapsteoretiskt perspektiv, med 
fokus på människans möjligheter. Dock, så enfaldig var jag inte ens 
från början att jag bortsåg från människan och hennes erfarenheter. Vad 
jag saknade var kunskapsteoretiska begrepp om yrkeserfarenhetens 
innebörd. Inte heller är jag så enfaldig nu att jag bortser från teknikens 
möjligheter. Men jag tar dem mer för givna. Det är inte tekniken som är 
mysteriet. Det är människan.

Hur hamnade jag i detta perspektivskifte? Vid ett möte med Nils Enlund 
i slutet av augusti 1999 råkade jag säga något om att ”gestalta kun-
skap”. 
– Du borde försöka komma med på en kurs som startar nästa vecka hos 
Bo Göranzon, sa Nils. Ett par dagar senare träffade jag Bo. Kursen var 
fulltecknad, men Bo släppte in mig. Han gav mig också en trave böcker. 
Den första jag läste var Datautvecklingens filosofi med undertiteln Tyst 
kunskap och ny teknik (1983, red Bo Göranzon). Ingen bok har så gripit 
tag i mig och kastat ljus över mina egna yrkeserfarenheter. Min reaktion 
när jag läste var inte bara en serie intellektuella aha-upplevelser, utan 
fysiskt påtaglig. Min vana otrogen vandrade jag av och an under  
läsningen, upprörd över att dessa insikter hade funnits så länge utan 
min vetskap – och lycklig över att de överhuvudtaget fanns. På den 
vägen är det. Jag är varken den första eller sista som har upptäckt att 
man i sökandet efter svar på en fråga finner nya frågor, samtidigt som 
den ursprungliga frågeställningen får en annorlunda innebörd. 

1.2 Översikt över struktur och strategi

Nyckelbegrepp

I min forskningsfråga finns ett antal nyckelbegrepp inbäddade, varav 
inget har någon given innebörd. Innan det går att åstadkomma någon 
helhet, behöver nyckelbegreppen begrundas var för sig. Därför får de 
ligga till grund för avhandlingens struktur, där jag behandlar dem i ett 
antal essäer.
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Om metod

Nyckelbegreppen är:

• kunskap, som är ett genomgående tema i hela avhandlingen

• interaktivitet

• medier

• komplex försäljning, som är det yrkesområde jag bearbetar

• säljstöd som är min egen yrkesverksamhet

• säljares yrkeskunnande och praxis, som min empiri handlar om

• dialog, som – liksom kunskap – är ett genomgående tema och grun-
den för den metodik jag utgår från.

Genom att bearbeta nyckelbegreppen var för sig följer jag en metod som 
förordades av Descartes och som känns naturlig för mig. Jag gör honom 
också sällskap när jag – åtminstone i visst avseende– överger böckerna. 
Den litteratur om knowledge management, där jag förr trodde mig kun-
na finna väsentliga sanningar, har jag i stort sett lämnat därhän.

En alltför enkel kommunikation kan ibland göra själen slö, och försämrar 
dess prestationsförmåga. (1751, Jean le Ronde d´Alembert, Inledning till 
Encyklopedien, sid 61)

Inspirationen till att bearbeta nyckelbegreppen i essäform har jag fått 
via Michel de Montaigne. Eftersom mina begrepp både är skilda åt och 
hör samman, innehåller de ledtrådar till varandra och kan inte diskute-
ras isolerade från varandra. För att inte bli fången i en linjär framställ-
ning vandrar jag mellan delar och helhet i Hans Georg Gadamers  
hermeneutiska cirkel.

Genomgående kunskapsteori

Avhandlingens genomgående kunskapsteori grundar sig på Wittgen-
steins senfilosofi. Wittgenstein har många tolkare – och många miss-
tolkare. Min filosofiska bakgrund är inte tillräckligt gedigen för att jag 
ska förstå honom självständigt. Därför refererar jag inte direkt till  
honom, utan via dem som har tolkat och vidareutvecklat hans tankar 
på ett sätt som jag kan förstå utifrån mina egna erfarenheter. I de fall jag 
direkt citerar Wittgenstein så är det alltså inte genom egen tolkning av 
hans verk, utan med citat som har diskuterats av Bo Göranzon, Maria 
Hammarén, Kjell S Johannessen, Gunnar Bergendal och Allan Janik.  



30

Om metod

De klargör den praktiska erfarenhetens natur, den tysta kunskapens 
innebörd och knyter samman dessa begrepp med den reflekterande dia- 
logen och det analogiska tänkandet till en helhet. 

Två begreppsvärldar

I avhandlingens slut ställer jag mina nyckelbegrepp i dialog med varan-
dra. Samtidigt ställer jag två forskningsområden i dialog med varandra: 
Dels det forskningsområde jag tillhör, Medieteknik och grafisk produk-
tion. Dels det forskningsområde jag är adjungerad till, Yrkeskunnande 
och teknologi. Deras samband i min forskningsfråga kan, med stigande 
grad av konkretisering, beskrivas så här: 

• yrkeskunnande och medieteknik

• komplex försäljning och interaktiva medier

• säljares yrkeskunnande och kunskapsbaserat säljstöd.

Att ställa Medieteknik och grafisk produktion i dialog med Yrkes- 
kunnande och teknologi är inte problematiskt. Medieteknik och grafisk 
produktion är ett brett forskningsområde, som täcker allt från produk-
tionsteknik till hur medier och deras innehåll berör människor och 
samhälle. Medieutvecklingen har i alla tider gått parallellt med män-
niskans kultur- och teknikutveckling. Här ryms såväl humanistiska och 
konstnärliga som naturvetenskapliga begreppsvärldar. 

Det problematiska för min del är att begreppet interaktivitet nästan som 
på en given signal för med sig begreppet MDI, människa-dator-inter- 
aktion. Till följd av internets befintlighet som mediekanal och datorns 
befintlighet som medieapparat tränger cybernetiken in i medievärlden. 
Ett möte som kan vara både berikande och utarmande. I tekniskt avse-
ende är det både nödvändigt och berikande. I innehållsmässigt avse-
ende kan det däremot vara utarmande. Gängse MDI-vetenskap grundar 
sig på cybernetikens logisk-positivistiska synsätt på kunskap, med en 
överbyggnad av kognitionspsykologi. Människan ses som en informa-
tionsprocessande varelse; kunskap likställs med information, tänkande 
med informationsbehandling och resten utgörs av känslor och beteen-
den.

Detta logisk-positivistiska synsätt på kunskap fungerar inom Yrkeskun-
nande och teknologi som en direkt motbild till den hermeneutisk-prag-
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matiska kunskapsteori som är forskningsområdets grund: Här ses män-
niskan som en kunskapande varelse i praktisk verksamhet. Här finns en 
rik uppsättning av kunskapsbegrepp, som innefattar – i stället för att 
utesluta – praktisk kunskap, erfarenhet, etik och estetisk kunskap. Här 
tydliggörs kunskapens tysta dimensioner, i stället för att ignoreras. Här 
är det inte människans beteende i interaktionen med datorn som är det 
primära, utan hur interaktionen kan stödja – eller störa – människans 
möjligheter att utveckla sin yrkespraxis i kreativ riktning och ta ansvar 
för sina handlingar. Här bildar tanke och handling en helhet.

Mellan den begreppsvärld som präglar gängse MDI-vetenskap och den 
som präglar Yrkeskunnande och teknologi finns stora skillnader, en och 
annan likhet och möjliga förbindelser. Att ta ställning för eller emot är 
inte alltid meningsfullt. Snarare handlar det om att finna ett sätt att 
förhålla sig. Att detta inte är lätt vet Rameus brorson (som Denis Diderot 
började skriva på 1761 och som trycktes för första gången 1821):

But still, when you don’t know everything you don’t know anything prop-
erly. You don’t know where one thing goes or another comes from, where 
this or that should be fitted in, which should go first, or whether it would be 
better second. (Rameau’s Nephew, sid 58)

Till dessa insikter lägger jag gärna Herbert Josephs ord ur En dialog för 
upplysningen (1990, Dialoger nr 16).

Diderots ord är aldrig något så enkelt som rösten hos mästaren, läraren, 
den kontrollerande kraft som låter två motstridiga diskurser konfronteras 
endast för att uppvisa och definitivt fastslå giltigheten hos en sanning som 
fastslagits före dialogen. (sid 31)

Kreativ distans

Skillnaderna och likheterna mellan de båda begreppsvärldar jag rör mig 
mellan ter sig åtminstone delvis besläktade med dem som fanns mellan 
de Denis Diderot och Jean le Rond d´Alembert. Som förgrundsfigurer i 
arbetet med den franska Encyklopedien representerade båda i högsta 
möjliga grad upplysningstidens förnuft och rationalitet. Men Diderot lät 
ibland sina tankar – sina slinkor, som han kallade dem – dra iväg på 
häpnadsväckande strövtåg, långt bortom förnuftets gränser. I Rameus 
brorson utvecklar han dialogen mellan den förnuftige filosofen och den 
fantasifulle slyngeln till konstnär – som aldrig är lik sig själv – till den 
mest osannolika och sannolikt fullkomligt ospelbara enmansteater.
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Clas Pehrsson, professor vid Musikhögskolan i Stockholm, har myntat 
begreppet kreativ distans när det gäller att skapa förbindelser mellan 
skillnader och likheter. Den kreativa distansen förutsätter både närhet 
och avstånd. Om likheterna är för stora är det ingen mening att göra 
några förbindelser; sambanden blir triviala. Om skillnaderna är för  
stora finns inga kreativa förbindelser att göra. I kursen Kunskapsutveck-
ling i konstnärlig praxis har Clas Pehrsson på ett handfast sätt levande-
gjort hur den kreativa distansen mellan vetenskap och konst spänner 
upp ett fält som kan beträdas via metaforer och analogier. Att inte  
enbart litteraturen kan fungera på det sättet, utan även en ordlös konst 
som musik, har givit mig fördjupad insikt om den mänskliga kunska-
pens mångdimensionella natur.

Metaforer, analogier och klichéer

Metaforer och analogier är viktiga ingredienser i min metod. Dels behö-
ver jag dem för att bygga broar mellan de två begreppsvärldar jag rör 
mig mellan. Dels behöver jag dem för att överbrygga den distans som 
finns i min egen bakgrund, mellan en naturvetenskapligt grundad för-
förståelse och en omsider uppnådd hermeneutisk förståelse. 

En metafor är ett bildligt språkuttryck som får två olika begrepp inter- 
agera med varandra; metaforen innehåller en kreativ distans. Den har 
en mångtydighet som ger en slags aha-upplevelse – ett överrasknings-
moment som ger nya perspektiv på de båda inblandade begreppen.  
Metaforen kan i några få ord fånga en innebörd som annars skulle kräva 
många och långa meningar att förklara. Men metaforen kan också bli 
sliten och degenerera till en kliché; ett invant tankemönster som vi inte 
ens reflekterar över. Ett typexempel på kliché är uttrycket ”tid är peng-
ar”, som upplyser om att sparad tid är sparade pengar – men skymmer 
sikten för att brådska kan bli kostsam om det inte ges tid till eftertanke.

Maria Hammaren skriver i sin avhandling Ledtråd i förvandling 
(1999):

Lagd över ögat som en lins, strömlinjeformar den [klichén] mötet med det 
specifika: den språkliga klichén blir en fördom, en stelnad analogi som  
förvränger vår förmåga att uppfatta verkligheten. (sid 72)
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En välfunnen metafor är ett minipoem eller en implicit tankemodell 
(Allan Janik, 2003, The Use and Abuse of Metaphor). Det innebär att 
om man försöker göra modellen explicit genom att förklara den gör 
man något som kan liknas vid diktanalys. Vad som då händer är att 
man förtar det poetiska uttrycket och det outsagda i metaforen. På  
denna bekostnad kan man utvinna en grund för jämförelser – analogier 
– mellan likheter och skillnader i metaforens båda begrepp. En analogi 
som grundar sig på en välfunnen metafor har sitt ena brofäste i likheten 
och det andra i skillnaden. Överbryggandet medför inte att avståndet 
elimineras, utan att man kan röra sig över den bro som en hållbar  
analogi utgör; a bridge over troubled waters.

Förförståelse och fördomar

Jag är sedan gammalt tämligen hemma i naturvetenskaplig metodik. 
När det kommer till humaniora rör jag mig på tunnare is. Elakt uttryckt 
är jag en byracka som försöker sitta fint. Men viljan att lära nytt och 
annorlunda är inget att skämmas över. Att jag arbetar utifrån ett herme-
neutiskt perspektiv ska dock inte tolkas som att jag vänder min natur-
vetenskapliga förförståelse ryggen. Snarare har jag fått fördjupad förstå-
else om både möjligheter och begränsningar hos naturvetenskaplig 
metodik. Vissa delar av min förförståelse har karaktär av fördomar, som 
av födsel och ohejdad vana är djupt rotade i mig som person. Andra 
delar av förförståelsen har tillkommit genom utbildning, livserfarenhet 
och yrkeserfarenhet. Min yrkeserfarenhet är en oskiljaktig del av min 
metod – genom den kan jag förstå andra människors yrkeskunnande.

Bredd kontra djup

Mina nyckelbegrepp ligger utspridda över ett brett kunskapsfält. Hur 
ska jag balansera mellan bredd och djup? Helst valde jag båda. Men ett 
försök att sälla mig till den globala byns universalsnillen kan i stället 
leda till att jag tvingas göra sällskap med dess byfånar. Hur ska jag finna 
en rimlig balans? Genom att försöka ha ett förhållningssätt, där jag går 
på djupet i vissa spörsmål och tydligt står för det. Genom att försöka 
behärska min lust att ge sken av att veta mer än jag vet, när jag passerar 
grynnor och grund. Genom att försöka hålla insikter och åsikter åtskil-
da. Genom att inte försöka ”krusa lockar på en flint” (en av många 
träffsäkra formuleringar jag har funnit hos den österrikiske publicisten 
Karl Kraus).
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Essän som metod för reflektion

Michel de Montaigne visar genom sin klokhet, livserfarenhet och belä-
senhet hur essän kan vara ett medel att vända och vrida på begrepp, 
göra utvikningar och djupdykningar, ge exempel, fälla in kommentarer 
och citat, lägga fram egna betraktelser bredvid filosofernas utläggning-
ar, reflektera över motsättningar, motsägelser och paradoxer – och ha 
modet att låta en del av dem kvarstå som frågor, både i det egna  
medvetandet och i läsarens.

Essän är en fantastisk uppfinning. Montaigne uppfann den för mer än 
400 år sedan. Hans tydliggör i yppersta mening läsandet och skrivandet 
som metod för reflektion. Detta skulle jag själv vilja åstadkomma.  
Vissheten om min begränsning avhåller mig inte från att försöka.  
Anledningen till valet att skriva avhandlingen som en samling essäer är 
att ett och samma ämne eller begrepp då kan belysas utifrån olika  
perspektiv och i olika kontexter. Om man i ett sammanhang bara lägger 
en vag belysning över en viss aspekt, kan man i ett annat sammanhang 
dra upp ljusstyrkan och även föra fram fler faktorer i ljuset. En ytter- 
ligare fördel är att essäns icke-linjära struktur kan underlätta – kanske 
till och med frammana? – analogier.

Citatens fånge

Efter denna lovsång till essän borde jag åkalla någon litterär auktoritet 
för att belägga saken. Men det kan jag inte. Jag är inte litteraturvetare 
och känner inte till vad klokt som har sagts om essäer. Har inte heller 
något behov av att ta reda på det. Mina ord kommer av upplevelsen att 
läsa Montaigne.

Liknande citatdilemman kommer att upprepa sig. Jag vet och kan saker 
som jag inte bara tror att jag vet och kan. Men vad klokt kan jag säga i 
egna ord? Vad klokt jag kan komma att säga har många sagt före mig. 
Och jag är inte tillåten att servera andras visdom som mina egna  
tankars avkomma. Jag är referensernas och citatens fånge. Var tar jag 
själv vägen i detta? Var finns mina kunskaper och erfarenheter; sådant 
som jag har lärt mig och förstått, utan att veta exakt från vilken källa?  
I många fall kan det vara flera källor, som har korsbefruktat varandra 
och samtidigt mött en händelse eller impuls som väckt till liv ett  
gammalt minne – som jag inte ens visste att jag hade. Sådana förbindel-
ser kan ge insikter som inte källorna var för sig skulle ge.
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Någonstans måste det finnas en gräns för kraven på citat och referenser. 
Men självklart – de är samtidigt nödvändiga för att utskilja mina per-
sonliga insikter från vetenskapligt grundade insikter. Den kritiske läsa-
ren måste kunna härleda mina utsagor och ges möjlighet att bedöma 
källornas trovärdighet, likaså mitt förhållande till källorna. Men mitt 
problem kvarstår. Var går gränsen? Jag kommer att snubbla över den 
många gånger. Kan jag få stöd av Karl Kraus? Jomenvisst.

För precis som egna tankar inte alltid behöver vara nya, så kan den som 
kommer med en ny tanke råka ha den från någon annan. Det kan låta 
som en paradox för den som inte inser att varje tanke är preformerad, 
att en nyskapande människa bara är ett utvalt kärl och att tankarna och  
dikterna har existerat före diktarna och tänkarna. ... En tanke är något funnet,  
något återfunnet. Och den som söker den blir den ärlige upphittaren, honom  
tillhör den, även om någon annan skulle ha funnit den före honom.

Detta citat ur Heine och följderna (sid 51, Tema Karl Kraus, Res Publica, 
översatt 1992) har hämtats från en man som Wittgenstein skulle ha 
kunnat referera till många gånger, om han hade valt att förankra sina 
filosofiska utläggningar i externa källor. Vilket han inte gjorde. En sak 
är säker. Kraus skulle rotera i sin grav om han såg sig citerad i min  
avhandling. Dels var hans syn på kvinnors förnuft nog en annan än 
min. Dels – och framför allt – skulle han ha utdömt mitt sätt att skriva 
som feuilletonistisk; ett vedervärdigt försök att klä en förment objektiv 
vetenskaplig skrift i litterär skrud. Sic! Citatets kraft och mening, utbru-
tet ur sitt sammanhang.

Här är Kraus blixtsnabb i sin replik:

Citatet en kraft: inte att bevara, utan att rena, lösgöra från sitt samman-
hang, bryta ned; den enda kraft som ännu ger hopp om att något ska 
överleva denna epok – därför att det har brutits ut ur den. (sid 32)

Med detta uppmanar Kraus mig att använda hans ord. Samtidigt säger 
han något mer: Att den som finner en formulering att citera också har 
bruk för den. Detta bruk kanske inte överensstämmer med vad upp-
hovsmannen en gång avsåg – orden kan fyllas med ny innebörd av en 
annan människa, i ett annat sammanhang, i en annan tid eller för ett 
annat syfte. I elfte timmen har jag snubblat på ett citat i en text om  
essäer, som träffar mig mitt i prick. Källan är Arne Anderssons essä 
Samtal i boken Röster om språket och den nya tekniken (1983, red  
Göran Bäckstrand och Tomas Fürth). Den som citeras är den danske 
författaren Per Lange.
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Essäisten bör icke vara alltför säker på sin sak – åtminstone bör han verka 
som om han inte är det, för att göra läsaren till sin jämlike. Han bör inte höja 
rösten så mycket att han kan misstänkas för att vilja övertala. ... Essän trivs 
bra i frihet, fjärran från Tronen och Altaret och helst på visst avstånd från 
de akademiska lärostolarna. ... Essäisten är först och främst privatman, 
han ger tusan i Tidens fordran och trivs inte i Dygdens omnibus. ... Han är 
en särling och vill egentligen helst köra med åsna för att vara säker på att 
komma långsamt iväg och få tid till att falla i tankar. (sid 98)

1.3 Wittgenstein och logisk positivism

Den klassiska positivismens tes om alla vetenskapers principiella enhet 
formulerades i början av 1800-talet, i upplysningstidens kölvatten.  
Enhetstesens andliga faderskap brukar tillskrivas Descartes (men man 
ska – enligt Descartes själv – inte alltid tro allt som är skrivet). Den 
klassiska positivismen hade naturvetenskapens och matematikens  
entydighet och objektivitet som ideal. Positivismen vidareutvecklades 
och gavs förnamnet logisk av Wienkretsen, en samling ledande veten-
skapsmän och filosofer som var verksamma i Wien från mitten av 1920-
talet tills andra världskriget splittrade dem. Deras mål var att skapa en 
komplett vetenskapsfilosofi. 

Tre grundteser

Den logiska positivismen utvecklades i ett samhälle präglat av starka 
ideologiska, politiska och industriella förändringar, där enkelhet, for-
malisering och översiktlighet eftersträvades. Kärnan i den logiska posi-
tivismens kunskapssyn sammanfattas av Kjell S Johannessen (1999, 
Praxis och tyst kunnande) enligt följande.

Vi kan bara ha kunskap om sådant som för det första kan formuleras 
språkligt och som för det andra kan beläggas med empiriska metoder eller 
bevisas med formella metoder. (sid 15)

Detta låter enkelt och förnuftigt, vilket måste ha bidragit till att ge den 
logiska positivismen en genomslagskraft som har präglat det industri-
ella samhället – och även det samhälle som ömsom kallas informations-
samhälle, ömsom kunskapssamhälle.
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Den logiska positivismen omfattar tre vetenskapsfilosofiska grundteser: 

• enhetstesen, som uttrycker alla vetenskapers principiella enhet; en 
och samma metod ska kunna gälla för alla vetenskaper

• den semantiska principen, som säger att vetenskaplig kunskap måste 
kunna uttryckas i ord

• verifikationsprincipen, som säger att vetenskaplig kunskap måste 
kunna verifieras på logisk väg eller genom experiment.

Den unge Wittgenstein

Skillnaderna mellan logisk positivism och hermeneutisk pragmatism 
kan illustreras genom Wittgenstein och hans levnad; genom hans tidiga 
filosofi och hans sena.

Ludwig Wittgenstein föddes 1889 i Wien – huvudstaden i dubbelmo-
narkin Österrike-Ungern och ett centrum för mångfald och kreativitet i 
alla bemärkelser, geografiskt, språkligt, religiöst, etniskt, kulturellt och 
vetenskapligt. Här fanns en stor andel av världens främsta matematiker, 
fysiker, filosofer, musiker, konstnärer, läkare och arkitekter. Här föddes 
funktionalismen, tolvtonsmusiken, psykoanalysen – och den logiska 
positivismen.

Fadern i familjen Wittgenstein var en av Europas mest framstående  
industrimän; en self-made man som kallade sig säljare. Familjen följde 
den kungliga/adliga traditionen som finansiell och ideell beskyddare av 
vetenskap och konst. Uppvuxen i ett hem där gräddan av Europas  
societet dagligen rörde sig – oavsett om man med societet menar kung-
ligheter, adel, finansfolk, industrimän, vetenskapsmän eller kultur- 
personligheter – fick den unge Wittgenstein täta influenser från sin tids 
mest framträdande intellektuella och konstnärer. Han utbildade sig till 
flygingenjör. Gick ut i första världskrigets skyttegravar som menig, trots 
att han hade kunnat bli officer. Fick flera utmärkelser för tapperhet. Sitt 
enorma arv skänkte han bort till tre av sina syskon. Rikedom var ett 
fördärv ansåg Wittgenstein, men syskonen var redan så förmögna att 
det inte kunde bli stort värre. Detta faktum övertygar min småländskt 
danade själ om att han var en utpräglad särling. 
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Under första världskriget började Wittgenstein skriva på Tractatus  
Logico Philosophus, som skulle komma att bli hans doktorsavhandling i 
filosofi. Verket blev också något av en bibel för Wienkretsen och den 
logiska positivismen. Wittgenstein deltog dock inte i kretsens möten 
och anslöt sig inte heller till dess vetenskapsfilosofi.

Wittgenstein var hedersledamot och betraktades som kretsens ledande 
ande, fastän han avvisade både medlemskap och hyllningsord. (2001, 
Wittgenstein och Popper, David J Edmonds och John A Eidinow, sid 143)

En annan hedersledamot var Albert Einstein och ytterligare en var  
Bertrand Russel. Bland de verkliga ledamöterna fanns Gottlob Frege. 
Tillsammans med dessa båda medverkade Wittgenstein i utvecklingen 
av den logik som ligger till grund för dagens programmeringsspråk. 

Den äldre Wittgenstein

I slutet av Tractatus förebådade Wittgenstein – med utsagan ”varom 
man inte kan tala, därom måste man tiga” – sin senfilosofi. Därmed 
drog han uppmärksamheten till kunskapens tysta dimensioner, vilket 
kom att bli en vass egg mot den logiska positivismens utsageorienterade 
kunskapsideal. 

De logiska positivisterna var inriktade på att formulera korrespondens-
regler mellan språk och verklighet; de såg logiken som en länk mellan 
språk och verklighet. Men Wittgenstein vände i sin senfilosofi intresset 
från formulering av regler och deras inbördes logiska samband till hur 
man i praktiken följer regler – den pragmatiska vändningen. När han 
vände intresset från reglernas formulering till hur regler följs och  
begrepp bildas fick det många konsekvenser. Wittgenstein konstaterade 
att språkligt formulerade regler inget säger om hur reglerna ska följas. 
Lika lite som språkligt formulerade utsagor säger något om hur de ska 
förstås. Meningsinnehållet i en regel eller utsaga – ett begrepp – förblir 
ofullbordat tills man beaktar den situation i vilken regeln eller utsagan 
används. Sättet att förstå ett begrepp är konstituerat i mellanmänsklig 
kommunikation, som ett etablerat handlingssätt i relation till en praxis. 

Vad är då en praxis? Wittgensteins praxisbegrepp innefattar såväl regler 
som sättet att följa reglerna – och ibland medvetet bryta mot dem. 
Detta praxisbegrepp har inte samma innebörd som i svenskans vardags-
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språk, där praxis ofta används i betydelsen ”så här gör vi alltid” eller 
”detta är våra rutiner”. Wittgensteins praxisbegrepp omfattar både  
rutinerna inom en verksamhet och kreativ utveckling av verksamheten. 
Ett exempel på praxis är komplex försäljning; varje yrke är exempel på 
praxis.

Att förstå Wittgenstein

Att förstå Wittgenstein är att förstå en lång filosofisk, idéhistorisk och 
kunskapsteoretisk tradition. Att förstå Wittgenstein är också att förstå 
skillnaden mellan när han drar ut essensen ur andra filosofers tänkande 
och när han rakt av verkar formulera vardagliga erfarenheter – som lika 
gärna kunde vara mina egna. För inte heller jag övertygar mig om att 
jag har två fötter innan jag reser mig ur stolen (Om visshet § 148).  
Tanken faller mig inte in. Det finns inget varför. Så handlar jag. Också. 
Men vad vill Wittgenstein klargöra med den här sortens utsagor? Det 
meningslösa i att förvissa sig om det givna? Eller risken med att ta något 
för givet? 

Att förstå Wittgenstein är inte minst att förstå den kultur, den livsstil 
och de omständigheter som formade hans tänkande (Wittgensteins 
Wien, Allan Janik och Stephen Toulmin, 1973). Två av hans inspira-
tionskällor i Wien var publicisten Karl Kraus och arkitekten Adolf Loos. 
Det är uppenbart att de har influerat hans tänkande. ”Mening är bruk” 
är en utsaga om funktionalism med ursprung hos Adolf Loos. Wittgen-
stein använder den både rakt av och i förtydligad form: ”Praxis ger  
orden deras mening.” Utsagan ”varom man inte kan tala, därom måste 
man tiga” har en andlig tvilling hos Karl Kraus: ”Må den som har något 
att säga träda fram och tiga!”

Det finns ett och annat fragment jag kan förstå på egen hand när det 
gäller Wittgenstein, men långt mer som jag inte förstår. Om han verkli-
gen har sagt ”försök inte att skita högre än arschlet” (2001, Wittgenstein 
och Popper, David J. Edmonds och John A. Eidinow, sid 20) så är det ett 
råd jag tänker följa. Hur? Genom att inte försöka referera direkt till  
honom som vore jag införstådd med hans verk.
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Möte mellan Wittgenstein och Turing

I Spelregler – om gränsöverskridande (2001, Bo Göranzon, sid 92-119) 
finns en iscensättning av ett fiktivt möte mellan Ludwig Wittgenstein 
och Alan Turing, den matematiker som under andra världskriget knäck-
te tyskarnas Enigma-kod. Dessförinnan (1936) hade Turing utvecklat 
och publicerat den grundläggande matematiska teorin för datorer. Hans 
syn på vad en dator skulle kunna klara av var – då – att datorns för-
måga var begränsad till beräkningar. Denna syn förändrades radikalt, 
efter att Turing 1947 hade träffat cybernetikens grundare Norbert  
Wiener och blivit starkt influerad av dennes arbete. 1950 framlägger 
Turing övertygelsen att det år 2000 kommer att vara möjligt för en dator 
att perfekt imitera mänskligt beteende. Detta tankemässiga paradigm-
skifte beskrivs av Bo Göranzon i Turing’s Paradox (1990, Dialogue and 
Technology, red Bo Göranzon och Magnus Florin, sid 85-92). 

Det iscensatta mötet mellan Wittgenstein och Turing är intressant från 
många synpunkter – självklart, varför annars iscensätta ett möte?  
De var i en central fråga varandras diametrala motsatser, men de hade 
– ytligt sett – kunnat vara tvillingsjälar. Båda var egensinniga och  
extremt begåvade särlingar, som helst levde ett tillbakadraget liv. Båda 
var eminenta matematiker, som med sina teoretiska arbeten gav viktiga 
vetenskapliga bidrag till datateknikens utveckling. De var samtida i  
Oxford, om än med viss åldersskillnad (Turing var baby när Wittgen-
stein gick ut i första världskriget). Turing deltog 1939 i ett seminarium 
som Wittgenstein höll. Om detta möte skriver filosofen Daniel Dennett:

Happily, in those days before tape recorders, some of Wittgenstein’s  
disciples took verbatim notes, so we can catch a rare glimpse of two great 
minds addressing a central problem from opposite points of view: the prob-
lem of contradiction in a formal system. For Turing, the problem is a practi-
cal one: if you design a bridge using a system that contains a contradiction, 
“the bridge may fall down”. For Wittgenstein, the problem was about the 
social context in which human beings can be said to “follow the rules“ of a 
mathematical system. What Turing saw, and Wittgenstein did not, was the 
importance of the fact that a computer doesn’t need to understand rules 
to follow them. Who won? Turing comes off as somewhat flatfooted and 
naive, but he left us the computer, while Wittgenstein left us... (2004-12-04, 
http://www.time.com/time/time100/scientist/profile/wittgenstein03.html) 
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En fråga: Vad det verkligen detta som Turing såg och Wittgenstein inte: 
att datorn inte behöver förstå regler för att kunna följa dem? Var det inte 
tvärtom, att Wittgenstein såg, men Turing inte – att datorn aldrig kan 
förstå några regler? De träffades, men mötte så att säga aldrig varandra. 
Turing tog omsider ställning för det som kallas stark AI (artificiell intel-
ligens), där i princip inget mänskligt ligger bortom datorns förmåga. 
Det var han, och alla andra i Norbert Wieners efterföljd, som vann i den 
meningen att de kom att prägla informationssamhället. Bara när frågan 
ställs på djupet om vad mänsklig kunskap är, kan Wittgenstein och 
hans efterföljare vinna spelet om samspelet mellan människa och dator. 
Det har knappast inträffat i praktiken. Det har å andra sidan inte heller 
Turings förutsägelse om datorns förmåga år 2000 – den är inte ens i 
närheten av att uppfyllas.

1.4 Den hermeneutiska traditionen

Ordet hermeneutik kommer av grekiskans herméneuein, som betyder 
att tolka. Ursprunget är Hermes, budbäraren mellan Olympens gudar 
och människorna (Kjell S Johannessen, 1997, Tradisjoner og skoler i 
moderne vitenskapsfilosofi). Hermeneutiken var till en början ägnad till 
att uttolka bibeltexter, men vidareutvecklades under 1800-talet som  
humanvetenskapernas reaktion mot den klassiska positivismens tes om 
alla vetenskapers principiella enhet.

Hermeneutikens grund är insikten att vetenskaper som arbetar med 
mänskligt liv och leverne inte kan låta sig inordnas i ett naturvetenskap-
ligt ramverk, med dess uttalade krav på entydighet och objektivitet. 
Humanvetenskapernas data är inte entydigt mätbara. De är menings-
fulla och behöver tolkas för att kunna förstås. Förståelse – inte bevis, 
teorier och förklaringar – är den överordnade vetenskapliga kategorin 
inom hermeneutiken. Det som eftersträvas är dock inte subjektivitet i 
stället för objektivitet. Det som eftersträvas är intersubjektiv förståelse; 
en förståelse som kan omfattas av dem som medverkar i en praxis.

Hermeneutiken låg i malpåse från 1920-talet och de decennier framåt, 
som präglades av den logiska positivismen. Men den kom igen. Genom 
Hans Georg Gadamer (Wahrheit und Methode, 1960) förankrades  
hermeneutiken i Aristoteles kunskapsbegrepp. Alla tre. Inte, som hos 
positivismen, enbart i episteme (vetenskaplig och teoretisk kunskap), 
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utan även i phronesis (praktisk och etisk visdom) och techne (hant-
verkskunnande och konstnärligt kunnande). Gadamer utvidgade her-
meneutiken till att, förutom texter, också inbegripa handlingar och 
konstverk; etik och estetik.

1.5 Tolkning, fördomar och gyckelbilder

Humanvetenskaperna arbetar med ett självtolkande projekt. Utgångs-
punkten är att det inte finns någon objektiv sanning om människans 
lott i världen. Människans situation karakteriseras i grunden av att hon 
är ett förstående väsen i praktisk verksamhet. Vi lever och verkar i en 
värld som är meningsfull enbart genom vår mänskliga aktivitet. Målet, 
att öka vår självförståelse i egenskap av historiska varelser, uppnås  
genom att vi försöker applicera historiska uttryck på vår egen tid och 
försöker förstå dem utifrån vår egen tids premisser. Förståelsen uppstår 
tack vare att vi har så mycket gemensamt med våra förfäder att vi kan 
lära av dem, på liknande sätt som när vi för en dialog med en levande 
medmänniska.

Gadamer framställer hermeneutiken som ett dialogiskt förhållande, dels 
som en dialog mellan den tolkande och det tolkade, dels som en dialog 
mellan delarna och helheten i det som tolkas. Delarna kan inte förstås 
utan att deras plats i helheten blir förstådd – och helheten kan inte för-
stås utan att delarna blir förstådda. Förståelseprocessen är cyklisk (den 
hermeneutiska cirkeln). Och jag, som försöker förstå, bär med mig mina 
egna erfarenheter i form av förförståelse eller fördomar. De präglar min 
tolkning – liksom tolkandet präglar mig.

Francis Bacon, denne strängt rationelle stats- och vetenskapsman i  
renässansens England, som anses vara upphovsman till uttrycket ”kun-
skap är makt” och som i högsta grad vinnlade sig om objektivitet – låg 
likväl nära Gadamer i sina insikter om hur mänskliga fördomar ständigt 
kommer emellan forskaren och det utforskade. Men där Gadamer ser 
positivt på fördomarna, ser Bacon dem som negativa. Han använder 
ordet idols, som i svensk översättning blir gyckelbilder:

”Gyckelbilderna” och vanföreställningarna, som redan ha tagit det mänsk-
liga förnuftet i besittning och äro så djupt rotade i detta, hålla icke blott 
människoanden så besatt, att sanningen har svårt att vinna inträde, utan 
de skola, även sedan detta tillträde givits och beviljats, stå hindrande i  
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vägen vid vetenskapernas förnyande, för så vitt icke människorna bli var-
nade på förhand och rusta sig mot dem, så gott de kunna. (Vetenskapens 
nya verktyg, paragraferna 38-48, originalutgåva 1620)

Bacons uppsättning av gyckelbilder, som han kallar grottans, stam-
mens, torgets och teaterns, finns med i varje möte, vare sig människan 
möter naturen, möter en annan människa eller möter sig själv. Bacon 
ser i gyckelbilderna något som förvänder vår syn. Men – undrar jag – är 
det inte just gyckelbilderna som gör oss till människor? Vad vore vi utan 
dem? Intelligenta automater? Här följer mitt försök att föra Bacons  
gyckelbilder närmare Gadamers horisont.

• Genom stammens gyckelbilder kan varje mänsklig varelse förstå varje 
annan mänsklig varelse på ett instinktivt plan. Vi vet alla hur gläd-
je, rädsla, hunger, längtan, hat, kärlek, omsorg, godhet eller ondska 
känns. Vi vet också att vi hellre ser det som sant, som vi önskar ska 
vara sant, än det som vi inte önskar. Vår fantasi har fler bilder för hur 
vi ska lyckas än för hur vi ska misslyckas; även om statistiken säger 
oss att chansen att få en högvinst är lika stor som risken att dö eller 
skadas svårt i en trafikolycka, hoppas vi mer på högvinsten än fruktar 
trafikolyckan.

• Grottans gyckelbilder formar oss som individer. Genom släktarv har 
vi fått många av våra personlighetsdrag och vi fortsätter att präglas, 
från det vi föds och livet igenom, av släkt- och familjerelationer, upp-
växtförhållanden, umgänge, utbildning, arbetsliv och de auktoriteter 
vi tror respektive misstror.

• Torgets gyckelbilder är dem vi får oss tillhanda från det samhälle vi 
lever gemensamt i. ”Människor komma ju i kontakt med varandra 
genom talet; men orden åsättas tingen efter massans fattningsförmå-
ga.” Detta tolkar jag som att torgets gyckelbilder skulle motsvara den 
allmänna meningen eller samhällets gängse klichéer. Vi känner dem 
kanske i stora drag, även om vi kan ha svårt att precisera dem när-
mare, eftersom de ofta hör vanan till.

• Vad Bacon menar med teaterns gyckelbilder är – såvitt jag förstår 
– de bilder som den kulturella, vetenskapliga och politiska eliten för-
ser oss med. Dessa gyckelbilder ”äro icke medfödda, ej heller ha de 
oförmärkt insmugits i det mänskliga förnuftet; utan de ha helt och 
hållet införts och upptagits ur våra teoriers fiktiva föreställningar och 
ur de bakvända reglerna för vår bevisföring”. Detsamma skulle i och 
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för sig kunna sägas om somliga av torgets gyckelbilder. Men teaterns 
gyckelbilder är kanske mer konstruerade – och mer intellektuellt och 
ideologiskt svårtillgängliga – än torgets?

På tal om gyckelbilder. Det är inte enbart mina egna fördomar som  
behöver bearbetas, utan även andras. Många som inte känner innebör-
den i komplex försäljning ser bara ena halvan: försäljning. Därmed ser 
de kanske säljaren som en gyckelbild: En munvig övertalare, som med 
skicklighet förmår avvinna varje situation dess möjligheter och vet att 
alltid tillvarata sin egen fördel. Men säljare som arbetar med komplex 
försäljning är inga listiga krängare av korta varor. Deras yrke är lika 
viktigt för industrin som produktutvecklarnas. Ser man säljarna som en 
förenande länk – budbärare – mellan kunder och produktutvecklare, 
förstår man också vikten av deras yrkeskunnande.

1.6 Cogito, ergo sum?

René Descartes var den analytiska geometrins fader och den positivis-
tiska enhetstesens fader – eller i alla fall förfader i rakt nedstigande led. 
Av eftervärlden är han även tilldömd faderskapet till ett par andra tan-
kens barn, som han påstås ha velat skilja från varandra: kroppen och 
själen. Vad mer? Tillskyndare av den positivistiska visionen om ett en-
tydigt universalspråk? Tvivlaren på allt, till och med sin egen existens? 
Kan det finnas något som inte stämmer i denna bild? 

I ett brev till sin vän Père Mersenne (1629) kommenterar Descartes en 
av vännen i andra hand relaterad idé om ett universalspråk:

…ty att säga, att han kan förklara de gamles tankar genom de ord de  
begagnat, så att varje ord blir den rätta definitionen på begreppet i fråga, 
det är detsamma som att säga, att han kan förklara de gamles tankar ge-
nom att lägga en annan betydelse i deras ord än de själva någonsin gjort. 
(Paul Valery, Descartes, sid 135)

Även om Descartes i och för sig tycktes gilla tanken på ett universal-
språk, avslutar han brevet enligt följande.

Jag anser att ett sådant språk vore tänkbart, och att man borde kunna 
finna den vetenskap, som ligger till grund för det, och varigenom bönder 
bättre skulle kunna bilda sig ett omdöme om sanningen, än filosoferna 
nu göra. Men man kan icke hoppas, att någonsin få se det i bruk – detta  
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skulle förutsätta stora förändringar i tingens ordning, och att världen vore ett  
paradis, vilket är otänkbart annat än i romanerna. (sid 138)

Omedelbart före detta citat fäller han orden:

Alla de ord, vi använda, ha tvärtom nästan enbart oklara betydelser, vilka 
människans tanke i längden vant sig vid, vilket gör, att hon knappast kan 
fatta något på ett fullkomligt sätt.

I första delen av A discourse on method (1637) uttrycker Descartes en 
ståndpunkt när det gäller det mänskliga förnuftets natur, som delvis 
kan tolkas som mild ironi. Jag försöker översätta och sammanfatta: Ett 
gott förstånd är den mest jämlikt fördelade av alla mänskliga tillgångar. 
För alla anser sig vara så väl rustade härvidlag att ingen – inte ens de 
mest krävande människor – anser sig behöva mer av detta än de redan 
har. Det är inte sannolikt att alla har fel i sin övertygelse. Snarare är det 
så att omdömesförmågan och förmågan att skilja rätt från fel är den-
samma hos alla människor. Att det likväl finns stora skillnader mellan 
våra åsikter beror inte på att en del har bättre förstånd än andra, utan 
på att vi tänker på olika sätt och ägnar vår uppmärksamhet åt olika 
saker.

Redan som mycket ung var Descartes djupt beläst. Han var övertygad 
om att all kunskap som behövdes i livet stod att finna i böckerna. Men 
efter sina framgångsrika studieår överger han böckernas värld för att 
hämta kunskap från ”the great book of the world”. Det främsta skälet är 
insikten att de kunskaper som studierna dittills bringat honom inte har 
fört honom nämnvärt närmare den sanning han vill finna. Descartes 
konstaterar att vägen till himlen är sanningens väg och att denna väg 
inte är mindre öppen för de mest okunniga än för de mest lärda; att 
finna sanningen övergår mänsklig förmåga. Men – tror jag att han me-
nar – man måste likväl försöka komma sanningen så nära som möjligt. 

Beväpnad med misstro mot de etablerade vetenskapliga sanningarna 
ger sig Descartes ut på en lång kunskapsresa. Men först formulerar han 
sin metod och dess förutsättningar. De är (fritt översatta, andra delen):

• Att aldrig acceptera något som sant, som jag inte vet med säkerhet är 
sant, det vill säga att omsorgsfullt undvika förhastade slutsatser och 
fördomar och inte bygga några omdömen på annat än det som klart 
framstår som omöjligt att betvivla.



46

Om metod

• Att dela upp problemen i så många delar som är möjligt och nödvän-
digt, med hänsyn till svårigheterna när det gäller att finna den rätta 
lösningen.

• Att börja med det som är enklast att veta och fortsätta steg för steg 
mot det mer komplexa, och att tankemässigt hålla ordning även på 
sådana faktorer som inte ter sig relaterade till orsak eller verkan.

• Att till sist göra beräkningarna så kompletta och undersökningarna så 
generella att jag kan vara säker på att inget har uteslutits.

Innan han kom dithän att han gjorde bruk av sin metod, hade Descartes 
rest långt och länge. Han ansåg sig inte livserfaren nog att tillämpa me-
toden, förrän han studerat det verkliga livet utanför skolan och utanför 
sitt eget land. Han framhåller inte heller sin metod och dess maximer 
som generella eller allmängiltiga. Han vill inte föreskriva för andra hur 
de ska tänka och bete sig, utan berättar hur han själv har kommit fram 
till sina slutsatser och ståndpunkter. 

Om filosofin säger han (andra delen) att det inte finns något i denna 
vetenskap som inte är omstritt. Eftersom de övriga vetenskaperna hu-
vudsakligen bygger på filosofin, anser han att även de står på en svag 
och bräcklig grund. Som möjliga undantag framstår logiken, geometrin 
och algebran. Men inte heller dessa discipliner befinns vara fullkomliga. 
Logiken, säger Descartes, tjänar bättre till att kommunicera det vi redan 
vet än till att undersöka det okända. Den innehåller visserligen många 
korrekta och utmärkta förutsättningar, men ter sig samtidigt så inveck-
lad och förvirrad att det är lättare att hugga ut en Diana ur ett marmor-
stycke än att finna sanningen med logikens hjälp. 

Angående geometrisk analys och algebra anser Descartes (andra delen) 
att båda handlar om tämligen oanvändbara abstraktioner. Analysen 
bygger på siffror och kan enbart användas på bekostnad av utarmad 
fantasi, medan algebran innehåller så många regler och formler att  
resultatet snarare generar än kultiverar förståndet. Eftersom Descartes 
förde samman geometri och algebra till linjär algebra kan man kanske 
utgå från att det var dessa brister han ville åtgärda?

Den gängse bilden av den ultimate rationalisten och den ständige tviv-
laren på allt utom sin egen existens får kanske sina sprickor vid när-
mare betraktande. Cogito, ergo sum – det var inte tvivlet på den egna 
personens befintlighet som kom Descartes att ta tänkandet som det  
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yttersta beviset på sin existens. Vad han avsåg var att hans tänkande 
gjorde honom till just den människa som var han och ingen annan. 
Descartes egna varnande ord, om att aldrig tro något som meddelas 
komma från honom, som han själv inte offentliggjort, tjänar bra för ett 
tillrättaläggande. 

Descartes varnade också mot att tillämpa matematiska metoder på  
problem som inte var lämpade för detta. Men som ändå skedde. Och 
fortfarande sker. Man räknar på det som går att beräkna. Man skapar 
modeller för att det som inte ter sig så enkelt att beräkna ändå ska bli 
kalkylerbart. Erfarenhetsmässiga och kvalitativa bedömningar lämnas 
åt sidan till förmån för kvantitativa metoder. För att använda en box-
ningsterm: Man räknar ut dem från början. Descartes uppmärksammar 
risken med att tillämpa en metod utan att ha den erfarenhet och det 
omdöme som krävs för att förstå metodens möjligheter och begräns-
ningar.

1.7 Möte mellan logik och analogi

Genom min tekniska och naturvetenskapliga bakgrund har min så kall-
lade vänstra hjärnhalva blivit tämligen väldisciplinerad. Den är dock 
vänlig nog att inte lägga band på min genom födsel och ohejdad vana 
odisciplinerade högerhjärna, som gärna ger sig ut på irrvägar; följer 
sina slinkor, för att tala med Diderot i Rameaus brorson. Mina båda 
hjärnhalvor kommer dock tämligen väl överens. Där minnet och förnuf-
tet ser likheter, finner fantasin genast skillnader. Och vice versa. 

På liknande sätt är det i samtalet mellan Jean le Ronde d´Alembert och 
Denis Diderot (1769, översatt i Dialoger 2001:58-59) om hur förnim-
mande och tänkande varelser har utvecklats ur samma slags materia 
som är ursprunget till allt på jorden. Samtalet utspinner sig mellan de 
båda huvudaktörerna i det franska encyklopediprojektet. Bådas minnen 
är välfyllda av kunskap och båda har ett förnuft långt utöver det vanli-
ga, men Diderot ter sig som mer fantasifull och infallsrik. Vad som 
skiljer dem åt under samtalets gång är att d´Alembert ifrågasätter, med-
an Diderot målar upp möjligheter. Han använder analogier för att  
omvandla kollegans varför till varför inte. Detta samtal är upptakten till 
d´Alemberts dröm (Diderot, 1769), ur vilken jag lösrycker några repliker 
mellan fröken de l´Espinasse, d´Alembert och doktor Bourdeu.
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E: Det behövs väl för jösse namn inte en massa struntprat för att veta att 
jag är jag, att jag alltid har varit jag och att jag aldrig kommer att vara någon 
annan. (sid 43)

A: Varför är jag som jag är? Därför att jag måste vara som jag är. ... Jag är 
alltså som jag är därför att det var tvunget att jag blev som jag blev. (sid 45, 
46)

B: Vem vet? För att göra ett barn är man två, som ni vet. Kanske gottgör 
den ena den andras lyte. (sid 60)

Mot slutet av drömmen (sid 96-97) fälls följande repliker.

A: Men abstraktionerna då? 

B: Finns inga! Det finns bara vanemässiga utelämnanden och förkortningar, 
som gör satserna mer generella och språket snabbare och mer lätthanter-
ligt. Det är språkets tecken som har gett upphov till de abstrakta vetenska-
perna. En egenskap gemensam för många handlingar har alstrat orden last 
och dygd; en egenskap gemensam för många varelser har alstrat orden 
fulhet och skönhet. Man har sagt en människa, en häst, två djur; sedan 
har man sagt ett, två, tre, och hela vetenskapen om de matematiska talen 
har fötts.

A: ”Snabbare och mer lätthanterligt språk”, sade ni! Förstår vi vad vi säger, 
doktorn, blir vi förstådda?

Om jag är jag – och obekymrat tar för givet att jag alltid har varit och 
alltid kommer att förbli det. Om du är du – och ser det som att du av ett 
lagbundet tvång har blivit den du är? Kan vi då finna varandra och 
gottgöra varandras lyten? Kan det i så fall ske via ett snabbt och lätthan-
terligt språk, där abstraktionerna skymmer det konkreta? Förstår vi vad 
vi säger – blir vi förstådda?

Drömmen som d´Alembert drömmer i Diderots fantasi illustrerar en 
kreativ distans – ett spänningsfält där nya idéer tar form. Även om 
d´Alembert och Diderot hörde hemma i upplysningstidens naturveten-
skapligt förankrade kunskapstradition, representerar Diderot en syn på 
kunskap som vänder sig bort från generaliseringar och abstraktioner 
och uppsöker konkreta exempel. 

Om d´Alembert representerade det existerande vetenskapsparadigmet, 
tycks Diderot förebåda ett nytt. Kan han sägas ha varit en pre-herme-
neutiker med föraningar om Wittgensteins språkfilosofi? Det tycks så.  
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I Svenska Dagbladet, 11 februari 2003, finner man en understreckare 
med titeln Diderots verk – en flaskpost till vår tid (Marian Wennerström 
Wohrne). En flaskpost till vår tid. En så välfunnen metafor! Här följer i 
samma anda ett citat ur Spelregler – om gränsöverskridande (2001, Bo 
Göranzon).

”Vi har en exakt idé om någonting, det är närvarande och klart i vårt minne, 
men när vi försöker att finna ett sätt att uttrycka det, finner vi ingenting. Vi 
kombinerar ord – mjuka och starka, snabba och långsamma, lågstämda 
och höga, men spindelväven är alltid alltför slak. Allting undkommer.” Så 
säger Diderot i hård polemik mot dem som hävdar att den verbaliserade 
delen av språket är utgångspunkten för att fånga tankarna. (sid 59)

1.8 Språket som kalkyl

Ett snabbare och mer lätthanterligt språk; Descartes uppskattade idén 
om ett universalspråk, även om han inte trodde på den i praktiken. 
Leibnitz hyllade idén; språket som kalkyl var hans vision. Om man 
kunde ge alla utsagor en entydigt innebörd, skulle man också kunna 
kombinera dem enligt den matematiska logikens lagar till andra enty-
diga utsagor. 

Själv levde jag länge i tron att denna möjlighet i princip förelåg. Men jag 
kan inte påstå att jag ägnade saken något djupare intresse. Till skillnad 
mot Leibnitz hade jag inte någon vision, utan bara en slapp och oreflek-
terad syn på sambandet mellan språk och kunskap. Det universalspråk 
Leibnitz åstundade var ett vetenskapligt ideal, renat från vardagssprå-
kets tvetydigheter och otydligheter. Han utgick från att klara definitioner 
och logiska samband skulle göra det möjligt att destillera bort vardags-
språkets subjektiva föroreningar, tills den rena och objektiva essensen 
kvarstod:

Där detta språk först blir introducerat av missionärer, kommer den sanna 
religionen, som är i fullständig överensstämmelse med förnuftet, att eta-
bleras, och avfallenhet kommer lika lite att bli fruktat i framtiden som att 
människan ska avfalla från aritmetiken eller geometrin när man väl har lärt 
sig den. (Den förutbestämda harmonien, jfr sid 233 i Terje M Mehrens över-
sättning Om et universellt tegnsystem)

Jag får samma känsla när jag läser Leibnitz som när jag läser Descartes, 
att bådas extrema strävan efter förnuft och entydig sanning hade djupa 
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rötter i den tidens oupphörliga och våldsamma religionsmotsättningar. 
Var deras respektive bidrag till matematikens och logikens utveckling 
delvis en slags spin-off-effekter i spåren av 30-åriga krigets religions-
kaos? Bådas uttryckliga ansträngningar att föra in ordning och reda i 
religiösa spörsmål tyder på att det kan vara så. Såg de i matematiken en 
förnuftets essens, som var nödvändig för att uppnå en enad religion? 
Utvecklade de sin vetenskap som ett medel att skapa fred på jorden, 
lika mycket som ett medel att förstå och beskriva vetenskap?

Visionen om språket som kalkyl har fortlevt genom århundraden och 
präglat industrisamhällets hela utveckling. Visionen var likaså ett 
grundläggande inslag i den logiska positivismen. Och den lever vidare i 
det informationssamhälle som även kallas kunskapssamhälle. Men? 
Hade inte filosoferna i Wittgensteins efterföljd redan på 60-talet gjort 
upp med den logiska positivismen? Jodå. Men dessförinnan hade idé-
erna fått en bergfast förankring som den moderna industrins, byråkra-
tins och teknokratins kunskapsideal – ett ideal som ter sig oändligt 
seglivat. Insikten om att ”praxis ger orden deras mening” har ännu inte 
nått marknaden. Språket som kalkyl har varit – och är – en lönsam 
kalkyl. Dess ekonomiska potential kommer att kvarstå under överskåd-
lig framtid. Såvida inte något förvånande inträffar.

Sedan Gutenbergs tryckmetod industrialiserade skriftspråket har mäng-
den av i ord formulerad kunskap – påståendekunskap – vuxit med 
enorm acceleration. Än mer så genom informationsteknologin. Där- 
emot har det mänskliga omdömet inte kunnat växa i motsvarande grad. 
Dels eftersom omdöme bygger på praktisk erfarenhet och därför måste 
växa fram organiskt hos varje människa i samspel med andra männis-
kor. Dels eftersom praktiskt kunnande har nedvärderats och negligerats 
inom industrisamhället och ännu mer inom informationssamhället. 

Härav följer att allt fler ”talar utan omdöme om saker, som man inte 
vet” för att använda ett uttryck från Descartes. Varav i sin tur följer att 
allt fler handlar utan omdöme; handlandet blir ett beteende, utarmat på 
ansvar. Att IT-bubblan sprack i början på 2000-talet var inte förvånande 
mot denna bakgrund. Sprickan var till stor del en följd av en djupnande 
misstro mot bredmunnade profeters högtflygande visioner om en bred-
bandig infrastruktur, vars användning fantasin inte satte några gränser 
för – men väl den motsträviga praktiken. Mediet fanns. Men det sak-
nade tjänsteinnehåll. 
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Inte heller är det särskilt förvånande att nya broar spricker, nya byggna-
der möglar eller att tunnelprojekt går i stå. Kan det bli annorlunda, när 
man inom det som måste vara människans äldsta teknologi bortser från 
beprövad erfarenhet och tar kalkylen för sann? En teknologi med mång-
tusenåriga anor – och en teknologi, vars ålder fortfarande bara räknas i 
decennier – drabbades samtidigt av djupa förtroende- och kvalitets-
brister. Förvånande?

1.9 Dialogseminariemetoden

Dialogseminariemetodens kunskapsfilosofiska och idéhistoriska rötter 
sträcker sig från Aristoteles till renässansen, via Montaignes essäer, 
Shakespeares dramer, Descartes Avhandling om metoden och många 
andra klassiker. Vidare till upplysningstiden, med Diderot som en fram-
trädande inspiratör. Bland mer sentida källor finns till exempel Oscar 
Wilde, August Strindberg, Hans Georg Gadamer, Thomas S. Kuhn och 
bröderna Stuart och Hubert Dreyfus. Men framförallt Wittgenstein.

En tankebyggnad

På denna idéhistoriska och kunskapsfilosofiska grund har en originell 
och praktisk tankebyggnad tagit form. Dess bärande element är Bo  
Göranzons maning att läsa eftertänksamt och med pennan i hand – att 
reflektera över egna erfarenheter i mötet med litterära texter – tillsam-
mans med Maria Hammaréns maning att använda skrivandet som ett 
sätt att vidareutveckla reflektionen till en inre dialog. Bland byggnadens 
konstruktörer ingår också Kjell S Johannessen, som utifrån Wittgen-
steins senfilosofi har lagt den kunskapsteoretiska grunden till forsk-
ningsområdet Yrkeskunnande och teknologi samt Allan Janik, som för-
binder Wittgensteins tänkande med det samhälle och den tid som 
präglade honom. Dialogseminariemetoden utvecklades i samband med 
Maria Hammaréns fallstudie inom Combitech Systems, som beskrivs i 
hennes avhandling Ledtråd i förvandling (1999) samt i Precision och 
improvisation (1998, red Christer Hoberg).
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Schematisk beskrivning

I Harry Martinsons Vägen till klockrike talar globetrottern Sandemar om 
pappersord och isord; torra och kalla ord – rationella men utan liv och 
must. Sådana ord kan inte gestalta mänsklig erfarenhet; med dem kan 
man inte fånga levande kunskap. Pappersord och isord kan förklara och 
beskriva, men de levandegör inte, skapar ingen förståelse, ger ingen 
insikt. I dialogseminariemetodens paradigm är det en självmotsägelse 
att försöka levandegöra metoden med hjälp av en schematisk beskriv-
ning. Följande beskrivning gör därför inga anspråk på att levandegöra 
något som måste upplevas för att kunna förstås. 

Metod för lärande i yrkeslivet
Dialogseminariemetoden är en metod för förmedling av erfarenhets- 
baserad kunskap – för lärande i yrkeslivet. Metoden är resultatet av ett 
par decenniers kunskapsteoretiskt arbete inom arbetslivsforskningen.

Erfarenhetens tysta kunskap
Vi bär alla på en tyst kunskap, som inte kan ge svar på direkta frågor av 
typen: Vad kan du? Den tysta kunskapens svar är i första hand hand-
lingar. Den praktiska färdigheten – och den förtrogenhet och omdömes-
förmåga som utvecklas med växande yrkeserfarenhet – är av en helt 
annan natur än den påståendekunskap som teorin förser oss med. I den 
mån vi använder ord för att uttrycka erfarenhetsbaserad kunskap, sker 
det ofta genom att hänvisa till praktiska exempel eller med hjälp av 
analogiska resonemang.

Att sätta fantasin i spel
Det finns en kreativ dimension i erfarenhetens tysta kunskap, som  
saknas i den påståendekunskap som primärt bygger på teori. Men krea-
tiviteten lockas inte fram genom att vädja till logiskt tänkande, utan 
genom att sätta fantasin i spel.

Dialoger i flera steg
Dialogseminariemetoden tillämpas i en serie av en handfull seminarier, 
där antalet deltagare av praktiska skäl måste vara begränsat till ett tio-
tal. Metoden omfattar reflektion, analogiskt tänkande och dialoger i 
flera steg:



53

Om metod

• Dialog mellan text och läsare: Detta första steg innebär att man  
läser en text (litterär impulstext eller vetenskaplig bakgrundstext) 
långsamt, ”med pennan i hand” – reflekterar över texten och för en 
dialog med den. Läsandet lockar fram analogier till läsarens person-
liga erfarenheter. Via dessa analogier kan erfarenheterna göras till-
gängliga för reflektion och vidareutveckling.

• Inre dialog: I det andra steget följer att använda skrivandet som en 
metod för fördjupad reflektion över de tankar och analogier som den 
lästa texten har väckt. Skrivandet innebär en inre dialog, där man 
söker ord för gestalta sin erfarenhet.

• Yttre dialog: Det tredje steget innebär att varje seminariedeltagare  
läser upp sin text för de övriga deltagarna. Därmed blir texten föremål 
för en yttre dialog, där olika erfarenheter kan mötas i en demokratisk 
dialog, laget runt, och berika varandra. På det sättet prövas hållbar-
heten i analogierna.

• Dialogiska samband: Det fjärde steget innebär att dokumentera varje 
seminarium i ett idéprotokoll. Dessa idéprotokoll bildar tillsammans 
en helhet som binder samman seminarierna och illustrerar hur reflek-
tioner och dialoger har utvecklats.

• Medvetenhet om dialogens betydelse: Det femte steget innebär att de 
som deltar i seminarierna bär med sig nya insikter om den reflekte-
rande dialogens vikt och natur. Man blir en mer aktiv läsare och en 
mer lyhörd och kritisk lyssnare – mindre slagfärdig och självuppta-
gen; mer eftertänksam och mer inriktad på att lyssna vad andra säger. 
Man blir helt enkelt uppmärksam på att alla människor har viktiga 
erfarenheter att bidra med, så snart invanda åsikter och tankemönster 
låter sig ersättas med konkreta, erfarenhetsbaserade exempel.

Insikter i stället för åsikter
Den reflekterande dialogen avslöjar likheter och skillnader, i möten där 
olika kunskapsformer finner beröringspunkter och utvecklingsmöjlig-
heter. De väl förberedda dialogseminarierna – som till sin form är strikt 
disciplinerade – gör det möjligt att föra upp den erfarenhetsbaserade 
kunskapens tystnad till en medveten nivå och, åtminstone delvis, klä 
den i ord. Därmed kan kunskapen delas med andra och vidareutvecklas 
tillsammans med andra. Dialogseminariemetodens spelregler innebär 
att klichéer, vanetänkande, svepande generaliseringar och förenklingar 



54

Om metod

rensas bort. Dialogerna blir kvalificerade; de förmedlar insikter, inte 
åsikter. Skillnaden är större än man kan ana.

Konsten som kunskapskälla
Ett av de grundläggande inslagen i dialogseminariemetoden är att  
arbeta med skönlitterära texter. I Spelregler – om gränsöverskridande 
(2001) skriver Bo Göranzon:

Konstnären ger den verklighet han beskriver en intensivare framtoning. Han 
griper verkligheten och skapar om den så att var och en som tar del av vad 
han skapat säger sig: Så är det, jag igenkänner vad jag alltid vetat men inte 
haft ro och allvar nog att stanna kvar vid. Eller kanske tvärtom: Detta är för 
mig en ny erfarenhet som jag tar med mig. Den ger mig möjlighet att kasta 
nytt ljus på invanda klichéer och utveckla min fantasikänsla. (sid 159)

En metod jag inte kan använda

Jag har ovan beskrivit en metod som jag inte kan använda. Eller rättare 
sagt, jag skulle ha kunnat använda den, men har inte funnit möjlighet 
att göra det. Den främsta anledningen är att dialogseminariemetoden är 
resurskrävande – den kräver stort engagemang och mycket tid av del- 
tagarna. Varje heldagsseminarium bygger på omsorgsfulla förberedelser 
i form av långsam läsning av texter och att varje deltagare – mellan fem 
och tio personer – tar sig tid att skriva ner sina reflektioner kring det 
lästa. En serie om fem dialogseminarier kräver att varje deltagare avsät-
ter en tid som totalt motsvarar cirka femton arbetsdagar (varje semina-
riedag kräver åtminstone ett par dagars förberedelser). Därtill kommer 
att seminarierna måste ledas av en person på vars skicklighet ställs 
höga krav, både när det gäller ledarskap och bildning. Seminarierna 
måste också dokumenteras i form av idéprotokoll av någon som är väl 
insatt i metoden. Med fördel kan det också förekomma någon gäst- 
spelare på varje seminarium. Såväl ledare som protokollförare och gäst-
spelare behöver, liksom alla deltagarna, god tid för förberedelser. 

All denna tid kostar pengar. Vad jag skulle ha behövt för att kunna  
genomföra dialogseminarier med ett antal säljare över ämnet säljstöd är 
ett företag som är tillräckligt stort för att kunna avvara minst fem säl-
jare under den tid som krävs. Ett företag som också kan motiveras att 
göra det. För att ha någon utsikt att få en företagsledning att tro tillräck-
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ligt mycket på idén – och på mig själv – skulle jag behövt vara en  
lysande säljare. Vilket jag inte är. Jag är en dålig säljare. 

En alternativ lösning skulle ha varit att samla säljare från olika företag. 
Men för att de skulle få möjlighet avsätta tillräckligt med tid måste idén 
likväl vara förankrad hos deras företagsledningar. Jag hade behövt göra 
samma säljarbete, men inom fler företag. Utan fast förankring på led-
ningsnivå vore det lätt hänt att säljarna skulle utebli från seminarierna, 
om viktigare saker hade dykt upp. Vilket är lätt hänt. Säljares tidsbrist 
är legio. Deras tid är dyrare än andra yrkeskategoriers, eftersom den är 
direkt mätbar i intäkter.

Men det är inte så att idén om dialogseminarier med säljare har uppfat-
tats som ointressant. Tvärtom, jag har fått klara intresseyttringar från 
säljare som fascinerats av idén. Jag har även fått en intresseyttring från 
ett stort exportföretag. Men saken föll bland annat på att företaget, när 
det gäller utveckling av säljstödsystem, samarbetar med ledande inter-
nationella konsultföretag – man kände inte att ett sverigebaserat projekt 
skulle kunna fungera, eftersom man ville undvika NIH-effekten (not 
invented here). En av dialogseminariemetoden problem i internationellt 
avseende är att den i princip kräver att deltagarna kan arbeta på sitt 
modersmål, med alla de kreativa nyanser som finns i modersmålet, 
men som inte finns i ”business english”.

Ett hinder för min del har alltså varit att dialogseminariemetoden är 
resurskrävande och exklusiv – inte tillgänglig för en industridoktorand 
som saknar finansiär. Detta hinder är samtidigt metodens styrka. Den 
bygger på insikten att det inte finns några lättvunna segrar. Det krävs 
resurser i form av tid, eftertanke och reflektion för att åstadkomma för-
ändringar av långsiktigt värde. Det finns inga handboksmässigt lättill-
gängliga regler på ett lättillgängligt ytspråk som garanterar framgång. 
Men den metodik och kunskapsteori som är dialogseminariemetodens 
grund är under alla förhållanden lättillgänglig för var och en. Var och 
en kan känna igen sig i den och förstå den.

1.10 En metod jag kan använda

Vad gör jag? Håller dialogseminarier med mig själv? Självklart inte. Men 
ändå. Något i den vägen. För att få mina essäer att kommunicera inbör-
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des, så att deras ledtrådar kan gripa in i varandra, tillämpar jag delar av 
dialogseminariemetoden. 

Skrivandet som metod för reflektion

Jag har alltid, utan att närmare begrunda saken, använt skrivandet som 
ett sätt att tänka högt. Erland Josephson säger i Dionysos och Apollon 
(red Hannes Meidal, 2004): ”Tanken föder orden. Men orden kan också 
föda tanken.” Att försöka fånga tankar och reflektioner i ord föder nya 
insikter och idéer. De kan uppkomma nästan som av en slump, som en 
följd av att sökandet efter en synonym föder en ny associationskedja. 
Eller som en följd av att det dunkelt tänkta ohjälpligt står som det dun-
kelt formulerade; svårigheten att finna ett klart språkligt uttryck kan 
vara ett tecken på tankens brist. Maria Hammarén har givit mig insikt 
om att skrivandet verkligen är en metod för reflektion (1995, Skriva – 
en metod för reflektion). Därmed har hon också gjort mig medveten om 
vad det är jag gör när jag ägnar lika mycket tid till att redigera en text 
som att skriva grundtexten: Samtidigt som jag filar på ordalydelser, 
rytm och dynamik för jag en dialog med texten och utvinner nya tankar 
ur det tidigare tänkta. 

Att läsa långsamt med pennan i hand

Bokmal har jag alltid varit. Ofta också en otålig läsare – fort ska det gå 
att mellan pärm och pärm finna det väsentliga i innehållet. Så inte 
längre. Det som är värt att läsa är värt att läsa långsamt och tålmodigt: 
vika hundöron, stryka under, sätta kråkor i marginalen, skriva dit några 
ord, läsa om, reflektera och formulera reflektionerna. Denna dialog med 
texten och författaren ger en helt annorlunda läsupplevelse än snabb-
läsningen. Samtidigt är det självklart att inte varje bok förtjänar denna 
omsorg, men kanske ändå måste läsas. 

Samtal i stället för intervjuer

Den metod jag har använt i samband med insamlingen av min empiri 
är samtal med erfarna säljare om deras arbete. Samtal, snarare än inter-
vjuer, har under många år varit ett återkommande inslag i mitt yrkesar-
bete: att nyfiket, intresserat och öppet lyssna mig till och dokumentera 
andra människors yrkeskunskaper. Under samtalen med säljarna förde 
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jag minnesanteckningar, som jag sedan dokumenterade i form av åter-
berättelser snarare än som referat med citat. På det sättet införlivade jag 
även min egen tolkning av det sagda. 

När jag senare har gått tillbaka till denna dokumentation och reflekterat 
över den, har samtalen stått levande för mig. De har också börjat föra 
en dialog inbördes och säga mig nya saker. Diktar jag över källorna? 
Eller diktar källorna över sig själva? Min känsla är att det senare är fal-
let, även om jag är fullt medveten om risken att övertolka ett begränsat 
material. Men om detta kan läsaren själv bilda sig en uppfattning, efter-
som jag i lätt redigerat skick har införlivat all dokumentation i avhand-
lingen.

Att förstå andras yrkeskunnande genom mitt eget

Den kunskapsteori som dialogseminariemetoden bygger på har lärt mig 
att förstå min egen yrkeserfarenhet. Därmed har jag också en bättre 
grund för förståelse av yrkeskunnandet hos de säljare jag träffat. Även 
om jag själv är en dålig säljare, har jag god verksamhetsinsikt i deras 
yrke. Och vetskapen att jag är en dålig säljare har fungerat som en 
sporre i mina försök att finna kärnan i säljarnas yrkeskunnande. 

Eftersom jag har lång yrkeserfarenhet av nära samarbete med säljare, 
har jag kunnat tolka deras utsagor på ett djupare plan än om komplex 
försäljning hade varit ett nytt område för mig. Då hade mina samtal inte 
kunnat avslöja annat än säljarnas explicita kunskaper. Jag har också, 
inte minst genom min medverkan i ett FoU-projekt om interaktivt sälj-
stöd, god förförståelse inför de problem och spörsmål man kan ställas 
inför i projekt som syftar till att tillvarata och förmedla människors yr-
keskunnande via datorer. Projektet, som jag initierade och medverkade 
i för nästan femton år sedan, gick ut på att utveckla ett kunskapsbaserat 
system (KBS-system) för att stödja försäljning av datakommunikations-
tjänster. Det var på sin tid något av ett spjutspetsprojekt och har fort- 
farande stor aktualitet för min avhandling.

Ett lysande exempel på hur man kan förstå och utifrån en praxisrelate-
rad kunskapsteori analysera andra människors yrkeskunnande genom 
sitt eget ger Gunilla Andersson-Gustafsson i sin doktorsavhandling Den 
inre teatern i lärandet (2002). Här levandegör författaren det senaste 
halvdecenniets kunskapsutveckling inom frisöryrket i form av en sam-
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manhängande berättelse om Mäster Olof. Så långt kan inte jag komma. 
Jag har inte den rika och djupa insikt i säljares yrkeskunnande som 
Gunilla Andersson-Gustafsson har i det yrke där hon själv är mästare.

Reflektioner från dialogseminarier

Flertalet av de doktorandkurser jag har deltagit i har genomförts i form 
av dialogseminarier, där det inför varje kurstillfälle har ingått att läsa 
avsnitt av kurslitteraturen (litterära impulstexter och vetenskapliga bak-
grundstexter) med pennan i hand och sedan använda skrivandet som 
metod för reflektion. Det har handlat om att utifrån egna erfarenheter 
nedteckna tankar och reflektioner över givna texter. Några av dessa  
reflektioner knyter direkt an till och belyser innehållet i min avhand-
ling, varför jag har fogat in dem i sina sammanhang.

Personligt skrivsätt

Användning av jag-form i en avhandling innebär en uppenbar risk att 
innehållet kan uppfattas som subjektivt och ovetenskapligt. Ett distan-
serat och opersonligt förhållningssätt ter sig mer objektivt och generellt. 
Men: Det är jag som har de erfarenheter jag har. Det är jag som använ-
der skrivandet som metod för mina reflektioner. Det är med mig säl-
jarna har samtalat. Det är jag som efter bästa förmåga tolkar de förfat-
tare, filosofer och forskare jag hänvisar till. Det är jag som har gjort min 
kunskapsresa. Alternativet att använda en i naturvetenskaplig mening  
objektiv framställning lockar mig inte. Med den naturvetenskapliga 
bakgrund jag har, följer – med ålder och erfarenhet – en viss brist på 
respekt för det föregivet objektiva. Den risk som mitt till synes subjek-
tiva skrivsätt innebär är alltså en medveten och kalkylerad risk.
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Var icke för bröstgänges med dina definitioner. Du vill hafva sanningen i 
handen: godt och väl – om du kan! Lifvets hemlighet är som en fågel i 
skogen. Håll dig icke bland dem som rusa fram oskickligt och vilja hafva 
honom lefvande eller död. Du ska nalkas försiktigt och hålla dig stilla – så 
får du höra honom sjunga. (Hans Larsson, Intuition, 1892)

Vad är kunskap, hur utvecklas den, hur kommuniceras den – och hur 
kommer det sig att den ibland försvinner? Att söka svar på sådana frå-
gor efter ett långt yrkesliv är fascinerande, uppmuntrande och nedslå-
ende. Fascinerande därför att svaren ofta är oväntade. Uppmuntrande 
därför att de då och då verifierar mina positiva erfarenheter. Nedslåen-
de därför att svaren ibland även verifierar mina negativa erfarenheter. 
Man läser sig inte till förståelse. Man lever sig till den. Denna sträv- 
håriga insikt har tagit form i mitt medvetande, mot allt vad jag tidigare 
trodde var bättre vetande.

2
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2.1 Skilda kunskapsparadigm

Anledningen till att jag väljer att skriva en särskild essä på temat kun-
skap, och inte inarbetar den i metodavsnittet, är att jag arbetar mellan 
två skilda kunskapsparadigm: Å ena sidan det naturvetenskapliga,  
logisk-positivistiska paradigmet som, tillsammans med kognitions- 
psykologi, bildar grunden för gängse MDI-vetenskap. Å andra sidan det 
humanistiska, hermeneutisk-pragmatiska paradigmet, som ger ett  
annorlunda kunskapsteoretiskt perspektiv på människans sätt att ut-
veckla och kommunicera kunskap – och därmed också ger ett annor-
lunda perspektiv på användning av datorstöd i yrkeslivet.

Informationsprocessande varelse?

En av kognitionspsykologins klassiker, Relevance (Dan Sperber & 
Deirdre Wilson, första utgåvan utkom 1986, andra utgåvan 1995, om-
tryckt upprepade gånger fram till 2003) säger så här:

Human beings are efficient information-processing devises. This is their 
most obvious aspect as a species. (sid 45)

Detta kan vara sant på en neurofysiologisk nivå. Men om man ser män-
niskan i sin helhet som en informationsprocessande varelse har man 
ohjälpligt permanentat en likhet mellan människa och dator:

On the one hand there are input systems, which process visual, auditory, 
linguistic and other perceptual information. On the other hand there are the 
central systems, which integrate information derived from the various input 
systems and from memory, and perform inferential tasks. (sid 71)

Ett av de problem som Sperber & Wilson försöker lösa är hur vi väljer 
bland alla de stimuli som når våra ”input systems”. Vi varseblir ju inte 
annat än en bråkdel. Förklaringen här är relevans; vi varseblir och  
tolkar de stimuli som vi uppfattar som relevanta i den kognitiva om-
givning och situation vi befinner oss i. Dessa stimuli väcker respons, 
kommer in till, integreras och processas i våra centrala system, där de 
genom inferens bearbetas till information, vars relevans har sin grund i 
kombinationen av ny information och den som tidigare finns lagrad 
minnet.
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Sperber & Wilson gör ambitiösa försök att med hjälp av informations-
teori, psykologi, lingvistik, språkfilosofi, definitioner och modeller ana-
lysera mänsklig kommunikation och kognition. Som i den enklaste av 
alla kommunikationsmodeller, Shannons lag (som inte handlar om 
mänsklig kommunikation, utan om teknisk), utgår författarna från att 
det finns en sändare och en mottagare, där sändarens budskap kodas 
till en signal, överförs via en kanal, avkodas och tas emot. Vid ideal 
kommunikation är kanalen störningsfri och kodningen fungerar per-
fekt; det avsända budskapet ska då vara identiskt med det mottagna. 
Förtjänsten med Sperber & Wilson är att deras modeller är mer kom-
plexa än Shannons lag. Bland annat belyser författarna svårigheterna 
för avsändaren att omforma en tanke till ord och mottagarens svårig- 
heter att tolka det mottagna budskapet, omskapa det till mening i den 
egna sinnevärlden och ge en för avsändaren relevant respons.

Om detta att kommunicera säger Sperber & Wilson följande:

Languages are indispensible not for communication, but for information 
processing; this is their essential function. (sid 172)

Men att inte bara orden, utan också tystnaden – pausen – kan ha en 
viktig kommunikativ innebörd, vet till exempel kommunikationsfors-
karna Byron Reeves och Clifford Nass (2002, The Media Equation). 

From studies in psychology and communication, we know that timing is a 
key in all interpersonal exchanges. A slight pause, a quick hint of a smile, 
or a momentary look of puzzlement tell a lot about the people that we 
encounter and how we should respond to them. A few milliseconds either 
way, and this change. (sid 211)

Johan Asplund skriver i Om hälsningsceremonier, mikromakt och aso-
cial pratsamhet (1987): 

I genuin kommunikation råder alltid en genuin osäkerhet. Jag vet inte vad 
jag har sagt innan du har svarat och du vet inte vad du har sagt innan jag 
har svarat. Du visar mig vad jag har sagt och jag visar dig vad du har sagt. 
(sid 45)

Sperber & Wilson vet i och för sig samma saker, men de har svårt att 
pressa in sådana insikter i systemteoretiskt modelltänkande och en- 
tydiga definitioner. Där de i sina modeller ser sändare, mottagare, infor-
mation, kognitiv omgivning, minne och inferens, finns i verkligheten 
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ett ja, ett du, en uppsättning språkhandlingar (i Wittgensteins termer 
ett språkspel), en situation, en bas av erfarenheter och en förmåga till 
omdöme, som ger duet och jaget möjlighet att förstå varandra. Sperber 
& Wilson ger mängder av exempel som för tydlighets skull (eller av 
andra skäl?) innehåller tämligen triviala kommunikationsyttringar.  
Exemplen fångar inte ens mångtydigheten hos ett vardagligt samtal. Än 
mindre kommer de i närheten av människans förmåga att åstadkomma 
konstnärlig kommunikation. 

Hur kan en flöjtist spela så att det skälver i hjärterötterna hos åhöraren 
och väcker sedan länge glömda minnen till liv? En som kan beskriva 
detta är Clas Pehrsson. Han gör det i ord (2002, Musikalisk uppförande-
praxis), men i praktiken tar han sin flöjt till hjälp för att visa vad som 
inte kan sägas. Räcker det att med god teknik spela direkt efter noterna? 
Clas spelar som det står i noterna. Det låter fint. Men det räcker inte – i 
så fall skulle en dator kunna läsa noterna och styra en synthesizer till 
att spela Bach. Vilket i och för sig är fullt möjligt. Men flöjtisten måste 
också reflektera över vad kompositören kan tänkas ha velat uttrycka 
med notskriften; vad står det i undertexten, mellan nottecken och  
rader? Då måste han också dra fram sina kunskaper om kompositören 
och den tid under vilken han levde och skapade sin musik. Skrevs mu-
siken kanske för något särskilt tillfälle eller på något särskilt uppdrag? 
Vilka instrument skrevs musiken ursprungligen för? Den musikaliska 
kompositionen innehåller, liksom en litterär text, långt mer än vad teck-
en och rader explicit utsäger. Clas Pehrsson visar hur han förstår detta 
outsagda i sitt spel. Hjärterötterna hos åhöraren börjar skälva. Men i ett 
fullödigt konsertframträdande måste flöjtisten också lägga till sin egen 
konstnärliga tolkning. Om inte så vore, så vore musikern merendels en 
hantverksskicklig och lärd återgivare av kompositörens konstnärliga  
intentioner – inte en konstnär i sig själv. Clas Pehrsson spelar en gång 
till. Fullödigt.

På liknande sätt är det med skådespelaren och en text. Skådespelaren 
läser, reflekterar, tolkar och gestaltar texten i samspel med sina kollegor. 
Men som texten står i manuskriptet kan den omvandlas till tal av en 
dator via talsyntes (stavelser och ljud inspelade med mänsklig stäm-
ma). Strindberg skulle låta andefattig, men tekniken fungerar utmärkt 
för att meddela information. Till exempel lokala väderprognoser, som 
SMHI förmedlar via automatiskt talsvar utan att behöva använda något 
manuellt mellanled mellan väderdatabas och det talade meddelandet.
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Min avsikt med dessa exempel är inte att plädera för det självklara, att 
konstnärlig kommunikation har dimensioner som inte kan förklaras  
eller fångas inom ramen för systemteoretiska modeller. Min avsikt är att 
belysa att inte heller de kreativa dimensioner, som varje meningsfull 
mellanmänsklig kommunikation innehåller, låter sig fångas i sådana 
modeller. 

Keve Hjelm har i Dionysos och Apollon (2004, red Hannes Meidal) valt 
ett citat av Martin Buber, som träffar min avsikt:

All konst – ja, allt äkta socialt liv överhuvudtaget – handlar om tilltal. Om en 
relation mellan ett Jag och ett Du – där jaget mycket sällan är den starkaste 
polen. Verket fullbordas först i den andres blick. Duet som medskapare. 
Konstens villkor skiljer sig inte från det sociala livets villkor i övrigt. Logiken 
är densamma. Ska jag kunna växa och bli något – mig själv – så måste jag 
bli sedd, hörd, uppfattad. (sid 34)

Kunskapens paradoxala natur

Det logiskt-positivistiska kunskapsparadigmet är det som vi alla – du, 
jag och de flesta som vi känner – är uppvuxna med och indoktrinerade 
i, genom uppfostran, utbildning och arbetsliv; genom grottans, torgets 
och teaterns gyckelbilder, för att tala med Francis Bacon. Detta para-
digm är orienterat mot teoretiska, generella förklaringsmodeller, kvan-
titativ – kalkylerande – metodik och objektivitet. Här utgörs kunska-
pens kärna av teoretisk kunskap; påståendekunskap eller information. 
Det logiskt-postitivistiska paradigmet har sina rötter i Platons idélära, 
förstärktes genom renässansen naturvetenskapliga landvinningar och 
formulerades i samband med industrialismens genombrott, efter det 
franska encyklopediprojektet. Det har grundmurats under 1900-talets 
industriella expansion och fått en bergfast förankring genom informa-
tionsteknologins utveckling. Det systemteoretiska kunskapsparadigmet 
är med andra ord djupt rotat i den västerländska kulturen. Vi tar det så 
till den milda grad för självklart att vi inte ifrågasätter det. I alla fall 
mycket sällan.

Det hermeneutisk-pragmatiska kunskapsparadigmet däremot, är det 
som vi alla lever med i vår vardag – du, jag och de flesta som vi känner. 
Detta paradigm är orienterat mot handlingsmässig situationsförståelse, 
kvalitativ – tolkande – metodik och intersubjektiv förståelse. Här utgörs 
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kunskapens kärna av praktisk erfarenhet. Det hermeneutisk-pragma-
tiska paradigmet är bokstavligt talat postindustriellt. Även om herme-
neutiken har gamla anor, har den levt i skuggan av positivismen. Som 
filosofisk begreppsuppsättning formulerades det hermeneutisk-pragma-
tiska paradigmet under senare hälften av 1900-talet. Men som företeelse 
är det djupt rotat i den mänskliga naturen – så djupt inbäddat i vår 
livserfarenhet att det inte ens nås av våra frågor. I Francis Bacons världs-
bild skulle detta kunskapsparadigm ha sin hemvist hos stammen.

Det paradoxala – eller självklara? – är att det naturvetenskapliga para-
digmet har sina rötter i västerlandets kulturvagga. Medan det humanis-
tiska har sitt ursprung i människans natur.

Det svarta molnet

I science fiction-romanen The Black Cloud (1957) av astronomen Fred 
Hoyle inträffar en dramatisk händelse. Ett svart moln närmar sig solsys-
temet. Det visar sig vara en levande organism, som har färdats genom 
universum i eviga tider och lärt känna alla gåtor. Vetenskapsmännen på 
jorden uppfinner ett sätt att kommunicera med molnet och får det att gå 
med på att förmedla alla sina kunskaper till mänskligheten, innan det 
för alltid försvinner bort från solsystemets närhet. En av världens främ-
sta astronomer blir utvald att ta emot molnets budskap. Överföringen 
ska ske via ett kommunikationssystem som ansluts direkt till hans hjär-
na. Men inget går som planerat. I samband med överföringen verkar det 
först som om astronomen blir vansinnig. Sedan dör han, som av out-
härdliga plågor.

Denna dramatik ligger öppen för två vitt skilda tolkningar:

Utifrån det paradigm som ser människan som en informationsproces-
sande varelse kan astronomens sammanbrott tolkas som information 
overload – en outhärdlig överbelastning av hjärnans kapacitet för infor-
mationsbehandling.

Utifrån det hermeneutisk-pragmatiska paradigmet, där kunskapens kär-
na är praktisk erfarenhet, kan sammanbrottet tolkas på ett radikalt  
annorlunda sätt: Det budskap som molnet förmedlar är så väsensskilt 
från astronomens hela erfarenhets- och begreppsvärld, att kunskapen 
blir outhärdlig för honom. Via Maja-Lisa Perbys metafor ”den inre  
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bilden”, kan man tänka sig att de bilder som molnet framkallar hos 
astronomen är honom så genuint främmande att han bryter samman 
och dör i ett tillstånd av psykisk chock. 

Fred Hoyle var känd som en egensinnig forskare. Han motsatte sig 
bland annat big bang-teorin om universums skapelse (även om det iro-
niskt nog var han som myntade uttrycket big bang). Vilken ståndpunkt 
han explicit hade i sin syn på kunskap har jag inte lyckats finna ut. 
Hans science fiction-romaner avslöjar under alla förhållanden ett in-
tresse för metafysik och utesluter därmed i princip honom som logisk 
positivist. Men oavsett vilken kunskapssyn han hade, kan astronomens 
död i hans bok användas för att illustrera de väsentliga skillnaderna 
mellan positivism och hermeneutik. 

2.2 Bilden av en kunskapsresa

Mats Trondman myntar i sin doktorsavhandling Bilden av en klassresa 
(1994) ett begrepp som jag för min egen del hellre kallar kunskapsresa, 
även om jag i vissa avseenden är en typisk klassresenär. Men jag ser 
inte utbildning som någon given färdbiljett på resan från en socialgrupp 
till en annan. Däremot har mina doktorandstudier givit helt nya per-
spektiv på de teoretiska, praktiska och mänskliga kunskaper jag har 
samlat på mig under alla dessa dagar som hittills har varit mitt liv.  
Berättelsen om min kunskapsresa illustrerar min förförståelse och mina 
fördomar, eller – för att använda Francis Bacons termer – mina gyckel-
bilder och hur de har uppstått. Berättelsen ger också en empirisk bak-
grund till min forskningsfråga.

Sista arrendatorn på Kyrketorp

Min kunskapsresa sträcker sig från jordbrukssamhället via industrisam-
hället till det informationssamhälle som ibland kallas kunskapssam-
hälle. Min farfar, Efraim Karlsson, var den siste arrendatorn på Kyrke-
torp vid Granhults kyrka (landets äldsta bevarade träkyrka) i hjärtat av 
Småland. Före Efraim hade arrendet gått i arv från far till son i många 
generationer. Men hans söner, av vilka min far var äldst, flydde arrende-
torpets lönlösa råslit. Far blev fastighetsskötare och fackligt engagerad. 
Envis ambition och idoga hermodsstudier ledde omsider till att han 
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blev fastighetsförvaltare. Att jag skulle få studera var en självklarhet 
redan innan verktygslådan byttes mot portföljen.

De kunskaper som båda mina föräldrar förde med sig från landet var en 
mångfald av praktiska kunskaper, som de var infödda i och uppvuxna 
med; bondepraktikan satt i ryggmärgen. De kunde, genom traderad er-
farenhet och med sina händers verk skaffa mat i magen, kläder på krop-
pen och tak över huvudet på boskap och människor. Far kunde finna 
källådror med slagruta (en förmåga som jag delvis har ärvt). Mor kunde 
väva dukar i klass med dem som täcker borden vid Nobelfesterna, av 
egenhändigt odlat och berett lin (en förmåga som jag inte har ärvt).

Mina föräldrars i grunden livsnödvändiga kunskaper är numera muse-
ala eller industrialiserade, såvida de inte utövas som konsthantverk, 
hobbyverksamhet eller kuriosa. Kunskaper som har utvecklats under 
oräkneliga generationer har avvecklats under en enda generation – min. 
Jag har aldrig tidigare reflekterat över denna förlust. Numera gör jag 
det. 

Industrisamhällets kunskapssyn

Ingen av mina föräldrar visade någon större stolthet över alla sina prak-
tiska förmågor. Det som för dem räknades som kunskap var sådant som 
stod i böcker och lärdes ut vid läroverk och universitet. Främst satte de 
naturvetenskap och teknik; rationaliteten hyllades som en självklar 
princip. Deras inställning var en direkt avspegling av industrisamhällets 
djupa trosvisshet om naturvetenskap och teknik som nycklar till en 
bättre framtid. 

Denna syn på kunskap hade mycket gemensamt med Wienkretsens 
logiska positivism. Men vad hade vanliga arbetare gemensamt med 
Wienkretsens framstående vetenskapsmän och filosofer? Inte mycket 
annat än just detta att bortse från – och nedvärdera – praktiskt kun-
nande till förmån för teoretiska kunskaper. Den logiska positivismen 
satte naturvetenskapen som modell för alla vetenskaper (enhetsprinci-
pen), krävde att vetenskaplig kunskap måste kunna formuleras verbal-
språkligt (den semantiska principen) och bevisas på logisk eller empi-
risk väg (veri-fikationsprincipen). Denna syn har genompräglat 
industrisamhällets utveckling. Den har förstärkts genom informations-
teknologins förmenta omvandling av industrisamhället till ett kunskaps-
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samhälle. En omvandling som i hög grad handlar om mer av samma; 
mer information, snabbare informationsflöden, snabbare materialflö-
den, snabbare kapitalflöden och snabbare produktlivscykler.

Maria Hammarén slår i sin avhandling Ledtråd i förvandling (1999) 
huvudet på spiken, genom att konstatera att industrialismen förhåller 
sig till information som hantverkstraditionen till berättelser. I skrivande 
stund (som i just detta avsnitt råkar inträffa 21 maj 2003 i Högsby kom-
mun) känns denna insikt särskilt tydlig. I regionalnyheterna rapporte-
ras om nedläggning av Boda glasbruk och kraftiga neddragningar i  
Orrefors. Denna konjunkturanpassning avser ett konsthantverk i världs-
klass, som har utvecklats och traderats sedan 1700-talet. Kan ägarna 
kyssa liv i traditionen inför nästa högkonjunktur? Eller blir då prinsen 
en groda? 

En andra konjunkturanpassning som rapporteras – några minuter  
senare i riksnyheterna – är fängelserna, som inte behöver läggas ner 
utan måste byggas ut för att få plats med alla dem som inte får plats i 
samhället. Strax efter konstateras behovet av att konjunkturanpassa 
min pensionsålder. Hellre det än nedläggning respektive utbyggnad av 
glasbruk och fängelser. Men denna synpunkt från mig är verkningslös i 
ett samhälle där kalkylen står i centrum och människan i periferin.  
Ursäkta denna utvikning, men den illustrerar konsekvenserna av att 
tillämpa naturvetenskapens kalkylerande metodik på företeelser där 
humanismens kvalitativa metodik skulle kunna ge annorlunda möjlig-
heter att tolka och forma verkligheten.

Erfarenhet, nyfikenhet och fantasi

Hade jag följt min egen instinkt hade jag valt en konstnärlig utbildning. 
I stället blev jag byggnadsingenjör – ett första steg på väg mot en arki-
tektutbildning och därmed mot ett yrke som nästan var konstnärligt, 
men ändå rejält och säkert. Vad jag inte hade räknat med var att den 
ensidiga inriktningen på teknik och naturvetenskap – så typisk för  
60-talets tekniska gymnasier – skulle krympa min studiemotivation till 
noll. Betygen blev därefter. Farväl till arkitektutbildning.

Jag tror att min bakgrund som gymnasieingenjör är ganska typisk. Jag 
har en känsla av att många som rekryterades till tekniska gymnasier 
kom från arbetarklassen, eftersom utbildningen var instrumentellt  
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inriktad på nytta – fri från tidsödande bildningsambitioner – och ledde 
direkt till ett tämligen välavlönat yrke. Men som kvinnlig byggnads- 
ingenjör var jag hänvisad till ritkontorsarbete – med argumentet att det 
inte fanns några damtoaletter på byggena. Arbetet som ritare var  
erbarmligt tråkigt. Jag sade upp mig efter ett halvår. Det blev istället  
– med nyfödd motivation – studier i matematik och teoretisk fysik.  
Av någon anledning, som jag har förträngt, tog jag ytterligare en ingen-
jörsexamen, den här gången i teleteknik.

I min första anställning efter universitetsstudierna arbetade jag med 
driftstatistik på avancerade försvarssystem. På det sättet kom jag i kon-
takt med begreppet MMI, människa-maskin-interaktion (senare MDI, 
människa-dator-interaktion) och fick insikt om hur samspelet mellan 
människa och teknik kan påverka driftsäkerheten.

Den inslagna vägen mot teknikens beräkningsfokus tycktes given. Mitt 
arbete omfattade att samla in felrapporter och skriva in tidsangivelser, 
felkoder och felyttringar som indata för de beräkningsprogram, vilka 
också ingick i mitt arbete att programmera. Jag samlade även in data 
från ekonomisystem och andra informationssystem för jämförelse. Men 
jag nöjde mig inte enbart med information från rapporter och data- 
baser, utan reste runt för att söka verkligheten bakom alla siffror och 
felkoder. Pratade med folk, tog reda på hur de arbetade och varför de 
gjorde som de gjorde. Analyserade, drog slutsatser och beskrev vad jag 
hade kommit fram till. Mina projektrapporter lästes med intresse inom 
Försvarets materielverk. 

Detta hände utan att jag närmare begrundade att arbetet inte längre 
handlade om beräkningar eller teknik, utan om något helt annat. Min 
genom uppväxt och utbildning grundmurade uppfattning om att  
kunskap måste vara av teoretiskt slag gjorde mig också blind för min 
växande praktiska yrkeserfarenhet. När jag avvek från givna regelverk 
– vilket ofta hände, eftersom arbetet hade utpräglade inslag av metod-
utveckling – skedde det inte med hänvisning till erfarenhet, utan  
snarare under rubriken kreativitet. Inom ett teknikintensivt företag, 
bland en yrkeskår av ingenjörer, kunde denna kreativitet tolkas som 
intuition – dessvärre kvinnlig intuition. På det sättet blev min yrkes- 
erfarenhet osynlig även för andra. Jag lät det ske. Kunde inte annat, 
eftersom jag saknade begrepp för innebörden i mitt yrkeskunnande. 
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Kvar i tron att jag enbart var välutbildad och intuitiv blev jag ända tills 
jag – vid en ålder av 53 år, sju månader och tre dagar – började få  
begrepp om tyst kunskap och dess samband med yrkeserfarenhet.  
Numera vet jag att min intuition har sin grund i erfarenhet, nyfikenhet 
och fantasi.

Skrivklåda och vad den kan leda till

Att skrivandet kom att spela en allt viktigare roll i mitt yrkesliv var  
aldrig någon planerad utveckling. Det bara blev så. Någon sa att mina 
projektrapporter hade skönlitterära kvaliteter. Jag blev inte just därför 
– utan av helt andra skäl – teknikinformatör. Ett yrke som gav anled-
ning till att i grunden begrunda samspelet mellan människa och teknik, 
när brister i MMI/MDI måste överbryggas med hjälp av instruktioner, 
manualer och utbildningsunderlag. 

Från att ha haft ett arbete som teknikkonsult, där min tekniska och 
matematiska utbildning var relevant, hade jag börjat skriva. Något som 
jag inte var utbildad i, enbart naturbegåvad för – något som jag alltså 
inte tyckte mig kunna. Mer utbildning. Denna gång i marknadskom-
munikation. Efter examen greps jag av hybris. Kontaktade en av de 
främsta reklambyråerna i Sverige inom marknadskommunikation b2b. 
Fick jobb som copywriter. 

Ett par år senare blev jag affärsutvecklare på Televerkets huvudkontor. 
Min första uppgift där var att ställa samman en säljstödshandbok om 
datakommunikation. Målgrupperna var Televerkets säljare samt externa 
IT-konsulter och systemintegratörer. Handboken användes under ett  
antal år även som kurslitteratur, bland annat på KTH. Arbetet med  
boken gav mig en idé om att Televerket skulle kunna utveckla ett kun-
skapsbaserat säljstödsystem för datakommunikation, som på den tiden 
var en svårhanterlig nyhet för säljarna. Datakommunikation var ett  
expansivt affärsområde, men säljarna hade erfarenhet av att sälja kon-
kreta produkter, inte immateriella tjänster. Ett tungt lass i affärerna 
måste därför dras av kommunikationsarkitekter, som var en hårt belas-
tad kår av tekniska experter. De spelade en central roll i säljarbetet 
gentemot stora företag. Men deras insatser var dessvärre nödvändiga 
även i smärre affärer, trots att dessa inte krävde någon djupare expert-
kompetens. Lönsamheten i de mindre affärerna drogs ned av höga kost-
nader för tekniskt säljstöd. Dessutom blev ledtiderna långa.
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Kunskapsbaserat säljstöd

Tanken bakom ett kunskapsbaserat säljstödsystem var att säljarna med 
dess hjälp skulle kunna sälja enklare datakommunikationstjänster på 
egen hand. På det sättet skulle säljprocessen bli snabbare och mer kost-
nadseffektiv, samtidigt som kommunikationsarkitekterna skulle kunna 
frigöras för problem som verkligen krävde deras skicklighet. Jag och ett 
par experter på artificiell intelligens från Telia Research fick medel till en 
förstudie. Vi intervjuade kommunikationsarkitekter och säljare. Fick 
både skeptiska och entusiastiska synpunkter på säljstödsidén; skeptiska 
mot att den skulle gå att genomföra, entusiastiska inför tanken att pröva 
den. Säljarna såg möjligheter att göra fler affärer, medan kommunika-
tionsarkitekterna såg möjligheter att bli avlastade från rutinuppdrag.

Förstudien resulterade i att vi definierade ett antal centrala mål, däri-
bland följande.

• Säljarna skulle tycka om att använda systemet och känna sig trygga 
i sin säljroll med dess hjälp. Systemet skulle inte få dem att känna 
sig dumma för att de behövde ta datorn till hjälp. Tvärtom skulle de 
känna sig som företrädare för ett företag som satsade på spjutspets-
teknik i säljstödet. 

• Vad säljarna skulle kunna göra med systemets hjälp var att inhämta 
kundbehov, analysera dem, ge förslag till lösning, motivera förslaget, 
beskriva det närmare och ta fram en kostnadskalkyl.

• Systemet skulle vara extremt användarvänligt. Det skulle kunna  
användas direkt i säljsituationen på bärbar dator, vilket krävde en 
snabb och effektiv dialog mellan säljare och system. Alla kundbehov 
skulle matas in via menyval; inga uppgifter utöver kundens adress-
uppgifter skulle behöva skrivas in manuellt.

• Systemet skulle ha en väl definierad kunskapsgräns, vilket i praktiken 
innebar att det skulle hantera kundbehov och lösningar som mot-
svarades av så kallade publika datakommunikationstjänster (Datel, 
Datex, Datapak och ISDN). 

• Säljarna skulle inte behöva någon särskild utbildning i användning 
av systemet. Det skulle räcka med en timmes genomgång av funktio-
nerna, följd av en dags lärarstödda övningsuppgifter. Därutöver skulle 
säljarna klara sig med en kortfattad manual, författad av mig.
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• Säljarna skulle själva kunna välja hur de ville använda systemet, ute 
hos kund eller hemma på kontoret. De skulle också uppleva att syste-
met ökade deras kunnighet i att göra datakommunikationsaffärer – så 
att de även i mer komplexa fall, där systemets kompetens inte räckte 
till, skulle kunna förstå kundernas behov bättre och förmedla ett mer 
genomarbetat underlag till kommunikationsarkitekterna.

Vi fick ett antal miljoner för att utveckla en prototyp. Projektgruppens 
centrum blev två säljare, som fick rollen som kravställare. Lite skeptiska 
var de, men samtidigt nyfikna och öppna inför situationen. De var  
omsorgsfullt utvalda. Så här sa deras chef om dem: ”Dessa båda är 
mina bästa säljare, men de har helt olika säljstil. Klarar ni att uppfylla 
bådas krav, klarar ni alla säljares krav.” Två av Televerkets mest erfarna 
kommunikationsarkitekter medverkade till att lägga upp kunskaps- 
basen. Från Telia Research deltog kunskapsingenjörer, systemutvecklare 
och projektledare. Själv var jag affärssidans projektledare, med särskilt 
ansvar för att bevaka den extrema användarvänligheten. 

Vi arbetade utan kravspecifikation med rapid prototyping, vilket var 
ovanligt i början av 90-talet. Men vilka krav hade vi att specificera, ut- 
över dem vi hade angivit i förstudien? Säljarna kunde inte tala om hur 
de ville ha systemet förrän de fått konkreta förslag; de kunde inte ver-
balisera sina krav på förhand. Och kommunikationsarkitekterna hade 
aldrig tidigare satt ord på sina kunskaper på det sätt som krävdes för att 
skapa en kunskapsbas.

Samspelet mellan kunder, säljare och kommunikationsarkitekter stude-
rades noggrant utifrån ett stort antal praktikfall, som kommunikations-
arkitekterna hade på lager. Exempel på frågor som de måste besvara 
var: Hur hade kunderna uttryckt sina behov från början? Vilken infor-
mation måste man ha för att kunna lösa ett problem? Vilka frågor mås-
te man ställa? Vad brukade kunderna fråga om? Hur gick kommunika-
tionsarkitekterna tillväga för att lösa problemen? Vilka alternativa 
lösningar fanns? Varför valdes vissa av dem, medan andra uteslöts? 

Kommunikationsarkitekterna ansträngde sig att formulera sin kunskap 
och motivera sina lösningar: ”Eftersom vi hela tiden måste motivera 
hur vi tänker, måste vi också ifrågasätta varför vi tänker på ett visst 
sätt. Vi lär oss jättemycket på det här.” Säljarna fick successivt en allt 
kunnigare prototyp att lägga synpunkter på. Exempel på frågor till dem 
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var: Vad kändes naturligt för dem att fråga kunden om? I vilken ordning 
ville de ta upp frågorna? Hur skulle de formuleras för att kunden skulle 
förstå? Hur kändes det bäst att mata in kundbehoven i systemet? 

Den vetenskap som låg till grund för projektet beskrivs översiktligt i 
boken Knowledge Engineering – System Design in Diffuse Domains 
(1990, Mats Peterson, David Lundberg och Anders Ek). Samtliga förfat-
tare var forskare på Telia Research. Två av dem medverkade i förstudien 
och en av dem även i pilotprojektet. Den här boken faller inte alls in i 
sin tids AI-hype. Författarna undviker begrepp som AI och expertsys-
tem och talar istället om kunskapsbaserade system, vars syfte inte är att 
förmedla expertkunskap till icke-experter, utan att förmedla sådan kun-
skap till icke-experter som för experterna själva är tämligen rutinbeto-
nad. En händelse som ser ut som en tanke – och som förstås är det – är 
att boken innehåller en referens till Bo Göranzons arbetslivsforskning.

Vi hade alltså inga avsikter att ersätta kommunikationsarkitekternas 
expertkunnande med ett datasystem. Vad vi var ute efter var ett sätt att 
överföra deras kunskap om att lösa från deras synpunkt enkla problem 
till säljarna. I bröderna Dreyfus termer (Mind over Machine, 1986) 
handlade det om att förmedla kompetens i försäljning av datakommu-
nikation till erfarna säljare, som råkade vara nybörjare inom just data-
kommunikation. Uttrycken är hämtade från den kunskapsstege som, 
enligt Dreyfus & Dreyfus (sid 18-37), omfattar novis, nybörjare, kompe-
tent, specialist och expert. 

Från säljarnas synpunkt var de enkla problemen svåra nog. De fyra  
familjer av publika datakommunikationstjänster som fanns (Datel, 
Datex, Datapak och ISDN) förekom i en rik variation av alternativ. Det 
fanns ett dussintal olika tjänstevarianter med ytterligare variationer  
beroende på kundernas datormiljöer. Det fanns också många varianter 
av trafiktaxor, beroende på kundernas kommunikationsmönster, kapa-
citetsbehov och geografiska avstånd.

Vi skulle åstadkomma ett system som kändes bekvämt och naturligt för 
säljarna att arbeta med. Säljarnas sätt att ställa frågor till sina kunder 
måste därför smälts samman med kommunikationsarkitekternas struk-
turerade sätt att analysera kundbehov. Detta innebar att vi lade stor 
möda på att översätta kommunikationsarkitekternas behovsanalys till 
begrepp som säljarna kände sig införstådda med. Detta var av grund-
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läggande vikt för att säljarna skulle acceptera och tycka om att använda 
systemet. Lika viktigt som att åstadkomma en för säljarna begriplig och 
meningsfull behovsanalys var det också att finna sätt att relatera de 
lösningar som systemet genererade till de behov som kunderna hade 
givit uttryck för. Ingen lösning skulle kunna presenteras utan att också 
motiveras i termer av kundens behov, tillsammans med en priskalkyl.

När prototypen började bli klar tog jag och en grafisk designer tag i den 
för att vässa användargränssnittet. Vi såg till att allt som var viktigt 
syntes väl på skärmen, att ingen överflödig information störde bilden, 
att de viktigaste och mest frekventa valen var enklast åtkomliga och att 
alla termer och begrepp nyttjades på ett konsekvent sätt. Det var inga 
kreativa underverk vi åstadkom – sådana medgavs inte av den tidens 
datorgrafik – utan ren tankereda. En tankereda som för övrigt var in-
byggd i systemet, eftersom det från grunden var konstruerat för att vara 
transparent och självinstruerande. Formen följde funktion och innehåll. 
Systemutvecklarna använde termen intuitivt användargränssnitt. 

Efter ett och ett halvt års utvecklingsarbete var prototypen klar att sät-
tas i händerna på ett tiotal testsäljare. Av deras utlåtanden att döma 
hade vi nått samtliga mål – i alla fall på kort sikt: ”Det här systemet är 
rena drömmen.” Sedan gick allt åt helvete. Prototypen lades i malpåse 
i stället för att bli vidareutvecklad till ett driftsystem, trots att starka 
krafter verkade för fortsatt utveckling. Beslutet hade inget att göra med 
projektets resultat. Det var ett policybeslut avseende att tillfälligt  
uppehålla med utveckling av nya informationssystem inom Televerket, 
som då inom kort skulle bli Telia AB. Att prototypen lades i malpåse var 
i praktiken detsamma som att lägga ned projektet. Visserligen fanns 
själva prototypen kvar, liksom all dokumentation. Men projektgruppen 
splittrades. Därmed försvann också den gemensamma kunskap och  
intersubjektivitet vi hade byggt upp under ett par år.

Jag har inte kunnat släppa det här projektet ur tankarna. Varför det är 
på detta viset har jag aldrig riktigt kommit underfund med. Kanske för 
projektets spjutspetskaraktär och för att det var så otroligt intressant, 
lärorikt och roligt att arbeta med – alla i projektgruppen var djupt enga-
gerade. Kanske för att jag aldrig, vare sig förr eller senare, har upplevt 
denna dubbla känsla av lysande misslyckande. Projektet var en inspira-
tionskälla när jag 1993 skrev min magisteruppsats på Institutet för  
högre reklam- och kommunikationsutbildning, IHR, Informationstekno-
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logi, exformation och intuition. Det fick också ligga till grund för den 
forskningsfråga jag valde för mina doktorandstudier. Jag ville helt  
enkelt lära mig mer om vad vi egentligen gjorde. Det har jag gjort. 

2.3 Nyckel till stängda dörrar

Det logisk-positivistiska kunskapsparadigmet har haft avgörande inver-
kan på den vetenskapliga, tekniska och industriella utvecklingen – på 
samhällsutvecklingen överhuvudtaget. Anledningarna till att jag så om-
ständligt har beskrivit min kunskapsresa är två. Den första är att jag i 
min bakgrund har en viktig del av min empiri, mest konkret i form av 
det säljstödsprojekt som jag medverkade i. Den andra anledningen är 
att jag ser mig som ett tidstypiskt exempel på hur en systemteoretisk 
kunskapssyn kan permanentas genom uppfostran, utbildning, yrkesliv 
och samhälle; genom grottans, torgets och teaterns gyckelbilder.

Att det logisk-positivistiska paradigmet har spritt sig till samhälls- och 
humanvetenskaper, där det långt ifrån alltid är vare sig lämpligt eller 
tillämpligt, beror på dess styrkor inom naturvetenskap och teknik. Men 
risken är uppenbar att dessa styrkor blir svagheter i ett samhälle där 
tekniken dagligen och stundligen påverkar allas våra yrkesliv och  
privatliv. Vad händer i längden om kunskap betraktas som en informa-
tionsprodukt och människan som ett – eliminerbart – emballage till 
denna produkt?

I husmoderlig anda vill jag plädera för ordning och reda; var sak på sin 
plats. Det logisk-positivistiska paradigmet har sin plats. Och det herme-
neutisk-pragmatiska har sin – men den platsen återfinns inte i kun-
skapsbyggnadens fasad, utan i dess bärande konstruktion. Hade jag 
varit filosof hade jag rusat rakt genom öppna dörrar med denna insikt. 
Men nu är jag inte filosof, utan en människa som bankar på dörrar som 
av marknadskrafterna hålls hårt igenbommade, trots att filosoferna  
sedan länge har haft nycklarna till hands.

2.4 Teknikutveckling och teknikanvändning

För att försöka både åtskilja och förbinda positivism och hermeneutik 
tar jag hjälp av Jerker Lundequist, som i essän Ideologi och teknologi 
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(1983, Datautvecklingens filosofi, red Bo Göranzon) säger: ”Humaniora 
hjälper oss att formulera våra mål; teknologin ger oss våra medel.”  
I stället för att ställa naturvetenskap och humaniora mot varandra för-
ordar Jerker Lundequist att vi låter dem utgöra varandras komplement; 
det positivistiska paradigmet har sin primära tillämpning inom teknik-
utveckling, medan det hermeneutiska har sin primära tillämpning i 
samband med teknikens användning. Han säger vidare:

Alltför ofta tenderar designern att glömma bort att hans modell av produk-
ten inte är identisk med den verkliga produkten. Här finns en uppenbar risk 
för att designern skall komma att glömma bort eller förtränga sina upp- 
levelser och erfarenheter av den konkreta verklighet i vilken produkterna 
reellt tillverkas eller brukas. (sid 70)

Vad som händer när naturvetenskapens logik omsätts i tekniska system 
som ska interagera med människor, organisationer och samhälle, är att 
den systemmässiga kalkylerbarheten upphör. Med Bo Göranzons ord är 
användardimensionen i samspelet mellan människa och teknik inte  
nåbar för en kalkylerande vetenskap.

2.5 Översikt över begrepp om kunskap

Systemteorin, med dess logisk-positivistiska kunskapssyn, har i princip  
bara ett enda kunskapsbegrepp: påståendekunskap. Inom den herme-
neutisk-pragmatiska kunskapsteorin ryms däremot en rik uppsättning 
av olika kunskapsbegrepp och många olika perspektiv på kunskapens 
natur. Den grundläggande insikten är att kunskapens primära uttryck 
inte är ord, utan handling – ansvarig handling.

Teori och praktik

Gängse syn på sambanden mellan teoretisk och praktisk kunskap är att 
man först lär sig teorin och därefter praktiserar den; man lär sig en 
uppsättning regler och utövar dem inledningsvis på ett antal för ända-
målet tillrättalagda typexempel. Därefter kan man successivt utöva teo-
rin på allt mer komplicerade exempel; man uppövar sin förmåga att 
följa reglerna på allt mer komplicerade och varierande sätt. 

Den pragmatiska synen på kunskap skiljer inte mellan teori och praktik, 
utan ser tanke och handling som en helhet. Den sätter med Wittgen-
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stein regelföljandet i centrum, inte reglerna i sig. Därmed blir regelföl-
jandet ett uttryck för den praktiska förståelsen av reglerna – inte en 
konsekvens av reglernas formulering och teoretiska förklaring. Att för-
ståelsen föregår förklaringen och inte är en konsekvens av den är en 
insikt som kan vara svår att ta till sig, eftersom den vänder på en  
invand kronologi. Man behöver vänja sig vid tanken att förklaringen 
måste ha grogrund i förförståelsen, för att kunna växa till en insikt.

Episteme, techne och phronesis

Vems kunnande som värderas högst – teoretikerns eller praktikerns – är 
en fråga som har sina rötter i Platons idélära om den sanna verkligheten. 
Idéer – till skillnad från motsvarande föremål – är oföränderliga och 
oförgängliga. En stol kan förstöras, men stolen som begreppsmässig idé 
förblir intakt. 

Aristoteles, som var Platons elev, utvecklade en kunskapsteori med tre 
grundläggande begrepp: Episteme, vetenskaplig kunskap, det evigt sanna 
enligt Platons idélära. Techne, hantverksmässig eller konstnärlig sak-
kunskap, något som man kan uppnå genom medveten övning.  
Phronesis, praktisk visdom eller moraliskt förnuft, ett sätt att förhålla 
sig, som man inte kan uppnå genom medveten övning, utan som  
utvecklas genom att man deltar i en livsform, en praxis eller en kultur. 

Denna kortfattade klassificering är förenklad. Som Gunnar Bergendal 
påpekar i essän Samspelet av mänsklig mångfald (Dialoger 2003: 67-68, 
Ansvarig handling, sid 34) är Aristoteles kunskapsbegrepp inte enty-
diga, inte alltigenom åtskiljbara och inte heller med självklarhet direkt 
översättbara till vår tid och vårt språk. De måste tolkas. Gunnar Bergen-
dal knyter i sin egen tolkning samman phronesis med ansvarig hand-
ling; den handling som bestäms av ansvarigheten inför den föreliggande 
situationen här och nu. Detta till skillnad från den handling som utförs 
med hänvisning till generella regler, och som är obundna av den ansva-
righet som föreligger här och nu.

I detta sammanhang har jag en fråga, som jag hittills inte funnit besva-
rad. Kan phronesis även innefatta det vi kallar naturbegåvning – den 
begåvning som får vissa människor att passa bättre än andra till att  
arbeta med till exempel vård, instrumentbyggande, ledarskap, försälj-
ning, matematik eller musik? Naturbegåvningen tas ofta för given som 
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grund för konstnärlig utövning. Kan den även vara tillämplig inom  
annan yrkesutövning? Kan man lära sig människokunskap, frågar Witt-
genstein – och besvarar själv sin fråga: Vissa kan det. Vissa – som är 
naturbegåvade för att lära känna, lyssna på och förstå andra männis-
kor? Undrar jag.

Av de tre kunskapsbegreppen episteme, techne och phronesis var det 
episteme som kom att prägla eftervärldens kunskapssyn. Episteme,  
vetenskaplig kunskap, omfattar eviga och oföränderliga förhållanden, 
som gäller med nödvändighet och allmängiltighet. Vetenskaplig kun-
skap måste därför kunna formuleras genom definitioner eller härledas 
på logisk väg från definitioner. De enda undantagen från denna regel är 
axiomen, som måste accepteras som sanna för att de ska kunna utgöra 
den grund på vilken all annan kunskap kan vila. Axiomen ska väljas ut 
som goda exempel, artikuleras verbalt och studeras ingående med avse-
ende på gemensamma och särskiljande egenskaper. Axiomens sanning 
och bevisens giltighet ska garantera den vetenskapliga kunskapens san-
ning.

Det positivistiska synsättet blev inpräglat genom de omfattande natur-
vetenskapliga landvinningar som följde av att matematiken under  
renässansen och upplysningstiden utvecklades till ett lysande natur- 
vetenskapligt verktyg. Matematiken kunde/kan användas både för att 
beskrivna naturlagarna och för att förutsäga utfallet av experiment, en 
omnipotens som har gjort matematiken till ett vetenskapligt ideal. Posi-
tivismens enhetsprincip är väl förankrad i Galileis övertygelse att mate-
matiken skulle utgöra vetenskapens universalverktyg. Positivismens 
semantiska princip har sin förankring i Leibnitz matematiskt inspirera-
de vision om ett vetenskapligt universalspråk. Den klassiska positivis-
men formaliserades dock inte förrän på 1830-talet, efter det franska 
encyklopediprojektet, vars avslutning sammanföll tidsmässigt med  
industrialismens genombrott. Ett hundratal år senare formulerades den 
logiska positivismen genom att till enhetstesen och den semantiska 
principen foga verifikationsprincipen, som kräver att vetenskapliga  
utsagor måste kunna bevisas formallogiskt eller empiriskt.

Några av matematikens främsta moderna förgrundsfigurer, Bertrand 
Russell, Gottlob Frege och Ludwig Wittgenstein (som ung), utvecklade 
den symboliska logik som lade grunden både för den logiska positivis-
men och för dagens programmeringsspråk. Den symboliska logiken bil-



78

Om kunskap

dar en länk mellan matematiken och språket genom att uppställa strikt 
formella samband mellan språkliga utsagor. Voilà – även om inte allt 
går att kalkylera, går det att analysera logiskt. 

Aristoteles begrepp episteme och den logiska positivismens syn på vad 
som kan kallas vetenskaplig kunskap har starkt påverkat synen på vad 
kunskap överhuvudtaget är. Phronesis och techne kom inte ens att gälla 
som giltiga kunskapsbegrepp i det vardagliga livet. 

Hermeneutiken – tolkningsläran – var humanvetenskapernas motbild 
till klassiska positivismens enhetsprincip och formulerades ungefär 
samtidigt. Den grundläggande insikten inom hermeneutiken är att män-
niskovetenskapernas data är meningsfulla och kräver tolkning, till skill-
nad mot naturvetenskapens objektiva data. Men hermeneutiken fick 
stryka på foten inför den kombinerade kraften hos de omfattande natur-
vetenskapliga, tekniska och industriella landvinningarna kring förra 
sekelskiftet. Den logiska positivismen formulerades och kom att prägla 
samhällsutvecklingen. Hermeneutiken återuppväcktes först på 1960-ta-
let av Hans Georg Gadamer (1960, Wahrheit und Methode) och Thomas 
S. Kuhn (1962, The Structure of Scientific Revolutions). Gadamer återin-
satte techne och phronesis som kunskapsteoretiska begrepp. Genom 
Wittgensteins senfilosofi fick hermeneutiken sin pragmatiska förank-
ring.

Regler, regelföljande och praxis

Den logiska positivismen ägnade stor möda åt att formulera regler för 
korrespondensen mellan språk och verklighet, och organisera dessa 
regler till ett logiskt ordnat system av utsagor. Eventuell brist på en- 
tydighet hos en utsaga avhjälptes med nya regler och definitioner. Även 
om Wittgenstein aldrig anslöt sig till den logiska positivismen, var hans 
doktorsavhandling Tractatus Logico-Philosophicus något av Wienkret-
sens bibel. 

I sin senfilosofi klargör Wittgenstein att det inte kan vara korrespon-
densregler som konstituerar meningsrelationen mellan språk och verk-
lighet, det måste vara den helhet som omfattar såväl regler som regel-
följande – den helhet som sammanfattas i begreppet praxis. I och med 
detta vände Wittgenstein uppmärksamheten från reglerna och deras 
logiska form till att undersöka vad det egentligen innebär att följa reg-
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ler. Därmed kom användningen av reglerna och brukssituationen natur-
ligt i centrum. Genom sin pragmatiska vändning avvisade Wittgenstein 
den logisk-positivistiska tanken att ett språks syntaktiska och seman-
tiska regler skulle kunna vara tillräckliga för att entydigt fastlägga vad 
en utsaga betyder. Man måste alltid beakta utsagans bruk – känna de 
handlingssammanhang där utsagan används. Utsagan får sin mening 
genom sättet på vilken den används; mening är bruk. 

Liksom en utsaga kan tolkas på olika sätt i olika kontexter, kan en regel 
följas på olika sätt. Regeln i sig säger inget om sin tillämpning. Vill man 
förtydliga hur regeln ska följas, måste man formulera ytterligare regler, 
som i sin tur kan kräva förtydliganden i form av ytterligare regler, som 
i sin tur kan kräva… och så vidare. Garantin för adekvat regelföljande 
ligger således inte i regelns formulering, utan i förståelsen av den prax-
is i vilken regeln har sin tillämpning.

Praxis och begreppsbildning

Wittgensteins pragmatiska princip var en reaktion mot den logiska  
positivismens semantiska princip. Eftersom kunskapsmässiga begrepp 
och definitioner enligt den semantiska principen betraktas som nöd-
vändigt knutna till sina språkliga uttryck, måste den fastlagda mening-
en förutsättas vara enhetlig och oföränderlig till sin karaktär. Den  
semantiska principen bortser på det sättet från att begreppsbildning 
kan utspela sig i de mest skiftande kontexter och under olika tider; den 
är, som Kjell S Johannessen säger (1999, Praxis och tyst kunnande) 
ahistorisk till sin karaktär. Hela den problemflora som är knuten till de 
begreppsmässiga bildningsförloppen går förlorad. Dessutom utelämnas 
hela användningsdimensionen.

Wittgensteins senfilosofi är en praxisfilosofi som utgår från att det finns 
ett komplicerat nät av ömsesidiga relationer mellan begreppsbildning, 
mänskliga aktiviteter och verkligheten. Länken mellan språk och verk-
lighet utgörs av praxis; praxis ger orden deras mening. Utövandet av en 
praxis ska betraktas som det slutgiltiga kriteriet på att man har tillägnat 
sig ett visst begrepp; fått grepp om det. Detta sätt att förstå begreppens 
natur gör att man inte enbart kan se dem som rent intellektuella och 
verbalt formulerade storheter. Vår förståelse av ett begrepp tar sig  
uttryck i vårt handlingssätt; det grepp som ett givet begrepp ger oss på 
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världen visas primärt genom att det praktiseras, genom att vi handlar 
adekvat utifrån en situationsförståelse.

Språket som prototyp för praxiskunskap

Till prototyp för praxiskunskapen utsåg Wittgenstein det mänskliga 
språket. Han införlivade häri alla de kommunikativa uttryck vi använ-
der i vardagslivets olika situationer. Valet av språket som prototyp för 
praxiskunskap utgår från att språklig kommunikation är en kunskap 
som alla människor har gemensamt. Men att vi kan vårt modersmål 
innebär inte i första hand att vi kan formulera några språkregler, utan 
att vi vet vilka ordval, tonfall, minspel och handlingsmönster som pas-
sar ihop med en given situation, ett givet känsloläge eller en given 
stämning. Allt detta ingår i helheten av vår språkförståelse. Den har vi 
inte fått genom att först lära oss en uppsättning regler och sedan följa 
dem – vi har fått den genom att direkt följa reglerna i olika språksitua-
tioner, utifrån de oräkneliga exempel på språkhandlingar vi har tagit del 
av under vår livstid.

Valet av språket som prototyp för praxisrelaterad kunskap kan ses som 
ett slag mot positivismens solarplexus. Att språket – den teoretiska kun-
skapens grundval – skulle vara av praktisk art och dessutom vara  
behäftat med en förarglig brist på entydighet, rycker undan grunden för 
positivism i alla dess former. Även om bristen på entydighet i viss mån 
kan undanröjas med hjälp av allt mer förfinade definitioner, så bygger 
varje definition i slutänden på praktisk språkerfarenhet.

I vardagslivet vet vi självklart att språket inte är entydigt. Man behöver 
inte gå längre än till skillnaden mellan allvar och ironi, med en identisk 
utsaga som grund. ”Snyggt jobbat” kan i en handlingskontext tas bok-
stavligt som uppskattning, i en annan situation vara ett sätt att säga ”du 
har verkligen gjort bort dig”. Nära till hands som exempel ligger också 
metaforens inbyggda mångtydighet och inte minst skillnaderna mellan 
olika fackspråk. Byggnadsteknikern menar en sak med arkitektur, sys-
temutvecklaren en annan. Uttrycket egenvärde betyder en sak för en 
teoretisk fysiker och en helt annan för en psykolog. Praxis ger orden 
deras mening, för att återigen slita på Wittgensteins ord.
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Språk och tyst kunskap 

Den mest ordrika av alla kunskaper är kunskapen om modersmålet. 
Utan att vi är medvetna om de språkregler vi följer, kommer de rätta 
orden i rätt följd och med rätt betoning. Nästan innan vi har hunnit 
tänka ut vad vi ska säga, är det redan sagt. Allt sker i realtid, utan pla-
nering. Men knappast någon kan uttrycka mer än en bråkdel av alla de 
språkregler som finns. Inte ens en språkvetare kan i ord beskriva sina 
kunskaper om språket, annat än i begränsad omfattning. Kunskaperna 
visas i praktiken. Underligt nog tycks den ordrikaste av all mänsklig 
kunskap vara en av de tystaste. 

För mig är Wittgensteins val av språket som prototyp för praxiskunskap 
mycket träffande. Trots att jag är yrkesmässig språkanvändare känner 
jag inte till de regler jag följer. Jag har knappast någon utbildning i 
språklära. Utan att veta vilka regler jag följer, vet jag ändå att följa dem. 
Såvida jag inte väljer att bryta mot dem. Vilket sker medvetet. Som nu. 
En skönlitterär romanförfattare eller en poet bryter ännu tydligare mot 
reglerna – och kreerar genom sina regelbrott ett konstverk.

Påståendekunskap, tyst kunskap, färdighet, förtrogenhet 
och omdöme

Wittgenstein myntade aldrig uttrycket tyst kunskap. Vad han avsåg var 
det osägbara; att alla former av kunskap har osägbara inslag: ”Varom 
man inte kan tala, därom måste man tiga.” I den positivistiska  
begreppsvärlden är tyst kunskap en logisk självmotsägelse. Den seman-
tiska principen utesluter definitionsmässigt icke-verbaliserbar kunskap. 
Praktiskt arbete, hantverk, konstnärlig verksamhet, förmåga att värdera 
en prestation eller förmågan att handla klokt i en given situation kan 
därmed inte erkännas som relevanta kunskapsyttringar i vetenskaplig 
mening.

Den som med Wittgensteins senfilosofi som utgångspunkt främst har 
formulerat en praxisrelaterad teori om tyst kunskap är Kjell S Johannes-
sen (Praxis och tyst kunnande, 1999). Hans teori om praktisk kunskap 
omfattar påståendekunskap, färdighet, förtrogenhet och omdöme som 
grundläggande begrepp, varav de tre sista inordnas under begreppet 
tyst kunskap. I denna kunskapsteori är det inte teoretisk kunskap  
(påståendekunskap) som är kunskapens kärna, utan den praktiska  
erfarenhetens tysta dimensioner.
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Med påståendekunskap avses, som framgår av ordet, sådan kunskap 
som kan formuleras i ord. Den grundläggande påståendekunskapen 
handlar om att kunna formulera reglerna inom en praxis – i den mån de 
låter sig formuleras. Med färdighet avses att kunna följa reglerna på ett 
adekvat sätt i praktiken. Inlärningen sker genom att följa exempel av 
allt högre svårighetsgrad, som lärlingen följer mästaren. Med förtrogen-
het avses en kunskapsnivå som uppnås efter många års medverkan i en 
praxis. Både färdighetskunskapen och förtrogenhetskunskapen tar sig 
primärt uttryck i handling – båda vilar på en grund av tyst kunskap. 

Den som är förtrogen kan leda andra i praxisutövandet, genom att  
föregå med goda exempel på omdömesgilla handlingar. Den som har 
uppnått det omdöme som förtrogenheten för med sig kan också förnya 
sin praxis. Förnyelsen sker dels genom att utveckla nya sätt att följa 
reglerna, dels genom att bryta mot de etablerade reglerna på ett nyska-
pande – kreativt – sätt, och därmed uppfinna nya regler. Omdömet ger 
också förmåga till analogiskt tänkande i den meningen att kunna upp-
täcka familjelikheter där kanske ingen tidigare har sett dem; att kunna 
använda en befintlig lösning på ett nytt problem eller att finna nya lös-
ningar på befintliga problem.

Det är lätt hänt att man – inspirerad av begreppen teori och praktik  
– ser påståendekunskap, färdighet och förtrogenhet som en kunskaps-
stege, där man först kan formulera reglerna, därefter kan tillämpa dem 
på prototypexempel och omsider förmår utöka tillämpningarna till allt-
mer avancerade exempel. Men färdighet och förtrogenhet behöver inte 
föregås av någon påståendekunskap; färdighet i att cykla har till exem-
pel inte föregåtts av någon verbal förklaring utan uppnåtts genom att se 
hur andra gör och försöka göra på samma sätt. 

Självklart växer också påståendekunskapen med växande erfarenhet. 
Den välutvecklade påståendekunskapen omfattar att kunna göra väl-
grundade tolkningar och fälla insiktsfulla värdeomdömen. Såväl påstå-
endekunskapen som den tysta kunskapen växer parallellt med ökande 
erfarenhet. Men andelen påståendekunskap i förhållande till tyst  
kunskap avtar med ökande erfarenhet; mästarens kunskap vilar på en 
avsevärd fond av tyst kunskap, medan andelen tyst kunskap hos den  
nyblivne lärlingen är tämligen ringa.
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Praxis, tyst kunskap och intersubjektivitet

Den tysta kunskap som Kjell S Johannessen innefattar i praxisbegreppet 
är kunskap som till sin karaktär är sådan att den av logiska skäl inte 
fullt ut låter sig formuleras i verbalspråklig form. Det är av grundläg-
gande vikt att hålla samman begreppet tyst kunskap med praxisbegrep-
pet. Detta av minst två skäl: Den tysta kunskapen är både individuell 
och kollektiv. Den finns såväl hos de enskilda individer som medverkar 
i en praxis som mellan dem i form av intersubjektiv förståelse. Kunska-
pen utövas och utvecklas i samspel mellan kollegor som deltar samma 
praxis. 

Detta är en central aspekt hos Kjell S Johannessen. Han ersätter inte 
positivismens uttalade krav på objektivitet med någon form av subjek-
tivitet – utan med intersubjektivitet; gemensam situationsförståelse. En 
praxis måste försiggå inom ett intersubjektivt rum, där utövarna är  
införstådda med hur reglerna ska följas – var och en efter sin förmåga. 
För att man ska kunna följa reglerna måste någon visa exempel på hur 
de kan följas; det finns sällan några generella och entydiga samband 
mellan regler och regelföljande; en och samma regel kan följas på olika 
sätt i olika situationer. 

Denna avsaknad av entydighet och objektivitet skulle bli kaotisk om 
den inte ersattes med intersubjektivitet; den ofta tysta överenskommel-
sen mellan utövarna i en praxis om hur reglerna ska följas. När inter-
subjektiviteten når sin högsta nivå är det knappast något som behöver 
sägas; den ena parten vet vad den andra tänker och gör och varför. Ett 
höjt ögonbryn är en fråga vars innebörd båda är fullständigt införstådda 
med. En nick eller en huvudskakning är ett svar som säger allt.

Den tysta kunskapen är lika lite som påståendekunskapen oberoende 
av sin kontext. Utan koppling till praxisrelaterad färdighet och förtro-
genhet skulle tyst kunskap kunna handla om begreppsmässig fattig-
dom; att tycka sig veta något men inte kunna finna de rätta orden. Tyst 
kunskap skulle också kunna handla om att jag kan finna orden, men 
likväl inte uttalar dem. Anledningen kan vara att jag helt enkelt ser 
kunskapen som självklar. 

Men begreppsmässig fattigdom kan åtgärdas, liksom den tystnad som 
kommer sig av att jag tar min kunskap för given; den kan omvandlas till 
påståendekunskap så snart någon verkligen frågar eller ger mig en  
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impuls att berätta. Att vi vet mer än vi kan säga är en given sak. Likaså 
att vi med hjälp av lämpliga metoder kan fås att yppa mer än vad vi är 
explicit medvetna om att vi vet. Men förr eller senare kommer vi,  
i Wittgensteins och Kjell S Johannessens efterföljd, till en gräns där 
orden inte räcker till, utan av logiska skäl måste ersättas eller komplet-
teras med handling. Här finns en logik som säger att den form av kun-
skap som kräver praktiska exempel för att fullt ut klargöras, i väsentliga 
delar förblir obevekligt tyst.

Novis, nybörjare, kompetent, specialist och expert

Novis, nybörjare, kompetent, specialist och expert är en kunskapsstege 
som har bröderna Dreyfus som upphovsmän (1986, Mind over Machi-
ne, med underrubriken The power of Human Intuition and Expertise in 
the Era of the Computer). I samma filosofiska tradition som Wittgen-
stein, men inte i efterföljd eller relation till Wittgensteins praxisrelate-
rade språkfilosofi, vänder sig bröderna Dreyfus från reglerna till regel-
följandet. Deras syfte är främst att klargöra gränserna för vilka former 
kunskap som kan förmedlas med hjälp av datorer och vilka som inte 
kan det.

På novisnivån består kunskapen av de enklaste reglerna och de gängse 
sätten att följa dem. Tänkandet är analytiskt och förblir så genom ny-
börjarstadiet och upp till och med nivån kompetent. På specialistnivån 
avtar behovet av att analysera; helheten träder fram allt tydligare utan 
analysens hjälp. På expertnivån (eller mästarnivån), som uppnås efter 
många års erfarenhet, är tänkandet införlivat i handlingarna; mästaren 
ser helheten intuitivt och förstår vad varje situation kräver. Specialis-
tens och mästarens kunnande kan inte simuleras av en dator.

Den lägsta nivån i bröderna Dreyfus kunskapsstege är således novisen, 
som vid spisen till nöds kan åstadkomma en vanlig vit sås. Nybörjaren 
börjar få viss färdighet. Den som har uppnått nivån kompetent är en 
habil kock, som följer reglerna – recepten – så nära till ”punkt och 
pricka” som låter sig göras. Specialisten är däremot en skicklig finlirare 
och finsmakare, som kan låta fantasin sätta guldkant på anrättningarna. 
Men denne kock gör likväl ett och annat misstag, som tvingar till efter-
tanke. När mästaren tänker efter är det i första hand för att utveckla nya 
recept och nya menyer.
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Anledningen till att jag tar kocken som exempel är för att tydliggöra hur 
kunskapsstegen är uppbyggd. Likaså för att tydliggöra vad bröderna 
Dreyfus inte klargör med sin stege.

Det ser ut att ligga nära till hands att koppla samman Dreyfus kun-
skapsstege med Kjell S Johannessens begrepp färdighet, förtrogenhet 
och omdöme: Novisen har inga färdigheter, nybörjaren börjar få dem 
och den kompetente har uppnått tämligen goda färdigheter. Däremot 
har han inte uppnått specialistens förtrogenhet och än mindre exper-
tens eller mästarens omdöme. Så långt verkar allt OK. Men likheten är 
bara delvis sann och till stor del skenbar.

Ett problem i bröderna Dreyfus kunskapsstege är att det saknar bredd 
– det tycks som om det hela handlar om kunskapsutveckling inom det 
vi även i vardagsspråket skulle kalla specialistområde eller expertom-
råde, till exempel systemutveckling. Här täcks inte den slags mänskliga 
dimension i yrkeskunnandet in, som gör det möjligt att leda andras  
utveckling inom en praxis. Detta har delvis sin förklaring i att bröderna 
Dreyfus kopplar sin kunskapsstege till regelföljande – men inte till prax-
isbegreppet och följaktligen inte heller till praxisrelaterad tyst kunskap 
eller intersubjektivitet. Genom att bortse från praxis och intersubjekti-
vitet bortser man från att en och samma regel kan följas på olika sätt. 
Inte ens på de lägre nivåerna finns det något entydigt förhållande mel-
lan regel och regelföljande, även om regelföljandet blir mer och mer 
avancerat och rikhaltigt ju högre upp på kunskapsstegen man befinner 
sig. Intersubjektivitetens roll i en praxis är att vägleda novisen eller 
nybörjaren om vilket sätt att följa en viss regel som är adekvat i en viss 
situation – ett sätt som inte behöver vara adekvat i en annan situa-
tion.

Bröderna Dreyfus kopplar sin kunskapsstege till den växande förmågan 
att tänka i icke-analytiska termer – att intuitivt se helheten – som kom-
mer med växande erfarenhet. De erkänner datorn som en skicklig ana-
lysmaskin, men frånkänner den intuitiv förmåga. Därmed sätter de sin 
övre gräns för datorns förmåga vid nivån kompetent. Detta ter sig rim-
ligt. Men likväl förblir denna rimlighet oförklarad, om den inte paras 
ihop med begreppet tyst kunskap; den tystnad som utgör en väsentlig 
del av erfarenheten, intersubjektiviteten och omdömet i en praxis – en 
tystnad som av logiska skäl inte kan överföras till en dator.



86

Om kunskap

Intuition, instinkt och begåvning

Jag har länge varit intuitivt övertygad om att intuition är en form av 
kunskap som kommer sig av en kombination av gott minne, fantasi och 
förmåga att finna mönster i en tillsynes rörig kunskapsmängd. Men jag 
har inte tidigare haft någon uppsättning av begrepp, som tillåtit mig att 
formulera intuition i kunskapsteoretiska termer, med koppling till erfa-
renhet, tyst kunskap och analogiskt tänkande. 

Och det är inte förrän alldeles nyligen som boken Intuition (1892) av 
lundafilosofen, diktaren och akademiledamoten Hans Larsson har kom-
mit i mina händer. Denna lilla oansenliga skrift glänser som en guld-
klimp av sammansmälta insikter om vetenskap, filosofi och diktkonst. 
Wittgenstein har sagt att filosofi borde skrivas som poesi. Hans Larsson 
gjorde det långt innan Wittgenstein sa det. Ingela Josefson skriver sin 
inledning till den nyutkomna faksimilutgåvan av Intuition: ”Han är  
filosofen som gestaltar sina tankar i diktens form.” 

Jag ska inte försöka sammanfatta Hans Larsson – hans språk är så vack-
ert och kärnfullt i all sin enkelhet att det är omöjligt att slita sig från att 
citera honom. Hans insikter är lika aktuella idag som för hundra år  
sedan – kanske ännu mer.

I intuitionen har själen sin hvila och fröjd, medan den för en stund böjer åt 
sidan från den stig som tanken mödosamt tränger sig fram på – en utom-
ordentlig innebörd kan en dylik stund hafva, men tanken skrider därunder 
icke öfver sin gamla gräns och det är icke under dessa ögonblick den gör 
sina upptäckter. 

Vår tid är en av de perioder, då den intuitiva förmågan underskattas och 
dess hjälp icke anlitas.

Den mening, denna lilla skrift vill understödja, är den: att vår teoretiska 
verksamhet i sin högsta form är af intuitiv art, och att det endast är sken-
bart som vetandet vid öfvergången till detta sitt högsta stadium synes för-
lora sitt logiska sammanhang.

Man har i [intuitionen] sett en lägre form af tänkande, godtyckligt och min-
dre skoladt, mera kvinnligt och ologiskt, träffsäkert måhända någon gång, 
men i alla fall oberäkneligt. Och framför allt, man har i intuitionen sett mer 
af känslan än af tanken.

Misstroendet mot intuitionen sammanhänger alltid med en viss åsikt om 
känslan: att denna väsentligen tillhör de lägra stadierna af lif och är något 
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som under utvecklingen mer och mer faller bort; att därför det tänkande är 
det fullkomligaste, som mest frigjort sig från densamma.

Min egen mening är – för att säga den genast – att känslan är utmärkande 
för de båda polerna av den mänskliga utvecklingen, det lägsta och det 
högsta stadiet.

Med det lägsta stadiet avser Hans Larsson den känsla som är den primi-
tiva människans. Med det högsta avser han den känsla som ligger bort-
om den gräns som är nåbar för dialektikens rationalitet. Hans Larsson 
konstaterar att filosofin har skjutit otrolig fart på de områden där den 
naturvetenskapliga metoden är lättast att överföra (här förebådas den 
logiska positivismen), medan förmågan att se sådant som är mindre 
påtagligt har blivit utomordentligt försvagad:

...just den värld som diktaren har fått öga till att se – den har alltmer svunnit 
undan och fallit i glömska. ... Diktens tid är förbi och vetenskapens är inne. 
... Det är känslan som viker och tanken träder till väldet.

Ett hundratal år efter Hans Larsson knyter bröderna Dreyfus i Mind over 
Machine (1986) intuition till den högsta kunskapsnivån i sin kunskaps-
stege: specialistens eller expertens know-how. 

When we speak of intuition or know-how, we are referring to the under-
standing that effortlessly occurs due to discriminations resulting from previ-
ous experiences. ... Intuition must not be confused with irrational conform-
ity, ... and all the other unconscious and noninferential means by which 
human beings come to decisions. Those all resist explanation in terms of 
facts and inferences, but only intuition is the product of deep situational 
involvement and holistic discrimination. ...an ability that our tradition has 
acknowledged only in women ... as adjudged inferior to masculine rational-
ity. (sid 28)

Men till skillnad mot Hans Larsson utreder bröderna Dreyfus inte vad 
intuitionen består av. Dessutom tycks de översta pinnarna i deras kun-
skapsstege vara tillgängliga för envar som idogt strävar därhän, vilket 
nog inte är möjligt. Här vill jag återknyta till begreppet naturbegåvning. 
Inom konsten tas den som en given grundförutsättning för att det ska 
vara möjligt att nå mästarklass, likaså inom matematiken. Men – behö-
ver man inte naturbegåvning även för att bli en eminent hantverkare, 
sjuksköterska, lärare, säljare eller ledare? Rimligen måste det vara så. 
Men dessa yrken utövas av så många människor på en adekvat och 
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normalkompetent nivå att den begåvning som utgör grunden för emi-
nens kanske inte är lika uppenbar som hos konstnären eller matema- 
tikern?

Jag skulle vilja knyta samman den känsla som Hans Larsson beskriver 
som intuitionens grund med den form av känsla som naturbegåvningen 
kan utgöra. Finns detta samband när han talar om ”en viss art af intel-
ligens, som har det med sig att vara förenad med känsla”? 

Då en reseskildrare för oss omkring i en skön trakt – hvad är det då som så 
ofta gör att han icke lyckas väcka någon stämning? Och när vi sett allt och 
förvånat oss, stå vi ändå oberörda och väntande, och vår ciceron förstår 
icke hvad vi mera kunna önska; ty han vet att han visat oss allt. En annan 
kan komma, som vid första anslaget får hvarje ting att lystra, som om hela 
naturen med ens finge lif; det är konstnären. 

Om konstnärlig begåvning och dess samband med erfarenhet och mäs-
terskap har Denis Diderot följande betraktelse (Salongen 1767, åter- 
given av Bo Göranzon i Dialoger 1994:30-32).

Varpå beror det att en ung elev som är oförmögen att åstadkomma ens 
en medelmåttig tavla, plötsligt åstadkommer en ypperlig skiss? Därpå att 
skissen är en ingivelsens och snillebegåvningens verk, under det att tavlan 
är ett av arbetet, tålamodet, de långa studierna och ett genom erfarenhet 
förvärvat fullkomligt behärskande av konsten. ... En god tavla frambring-
as aldrig annat än av en mästare, som har reflekterat mycket, mediterat 
mycket, arbetat mycket. Det är begåvningen, som åstadkommer den goda 
skissen och begåvningen förvärvas icke. Tiden, tålamodet och arbetet för-
läna däremot det förträffliga utförandets förmåga; och den förmågan kan 
förvärvas. (sid 3)

Detta att begåvning inte kan förvärvas leder åter mina tankar till Aris-
toteles begrepp phronesis: en etisk och estetisk förmåga som – till skill-
nad mot episteme och techne – inte kan vare sig läras eller glömmas. 
Likaså leds tankarna till Wittgenstein och hans fråga om man kan lära 
sig människokunskap. En ledtråd i samma riktning finns även hos 
Christopher Bigsby i Känner skådespelet inget slut (Dialoger 1994:  
30-32).

Kunnandet ligger i att vara omedveten om det kunnande som stigit från  
nivån av inlärda processer till synbarligen instinktiv aktion. Som Stanislavskij 
anmärker i Creating a role, ”låt vår omedvetna, intuitiva skaparkraft sättas i 
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rörelse med hjälp av medvetet förberedelsearbete. Via det medvetna till det 
omedvetna – det är mottot för vår konst och teknik.” (sid 36)

Oavsett mina funderingar kring sambanden mellan intuition, phrone-
sis, känsla och naturbegåvning, förbinder såväl Bröderna Dreyfus som 
Kjell S Johannessen och Bo Göranzon intuition med tyst kunskap. Men 
vem kan beskriva denna tystnad lika vackert som Hans Larsson?

Endast i det intuitiva lifvets tystnad och ro och stämning är det som själen 
förnimmer skarpt nog för att utforska det fördolda. Endast där lever hon 
helt, med alla sina krafter i innerlig enhet.

Metaforer och analogier som kunskapsimpulser

När vi väl har blivit förtrogna med en praxis tänker vi sällan på de  
kriterier som ligger nedfällda i den – såvida ingen ifrågasätter det vi 
säger eller gör. Det är först när vårt omdöme ifrågasatts som vi tvingas 
reflektera över hur vi har följt en regel eller brutit mot den. Omdömet 
ger möjligheter att skilja mellan det som är likt och olikt och att inför 
nya problem dra analogier till tidigare situationer. Finns det likheter 
med tidigare problem i detta nya problem, som talar för att jag kan  
använda samma typ av lösning – eller måste jag leta efter en helt annan 
lösning?

Den förmåga till analogiskt tänkande, som skiljer den som är förtrogen 
med en praxis från den som enbart har färdigheter, kan liknas vid  
intuition – en kreativ förmåga som bygger på att vi erfarenhetsmässigt 
känner igen mönster eller situationer från tidigare och förmår applicera 
dem på nya situationer och problemställningar. Vi anar en likhet med 
något annat och känner på oss att likheten kan vara fruktbar att vidare-
utveckla. Denna intuitiva känsla kan te sig irrationell, eftersom den är 
svår att fånga i ord. Den kan av samma skäl te sig känslomässigt grun-
dad. Den yttrar sig ju ofta som en känsla – en föraning. Men den har 
likväl en grund i erfarenhet. Frågan är då vad detta ”något annat” är, 
som vi anar en likhet med. Handlar det förresten självklart om en lik-
het? Kan det inte lika gärna vara en skillnad? Eller bådadera? Likt – men 
ändå olikt? 

Vad är det som är likt – men ändå olikt? Pröva uttrycket ”du är en pär-
la”. Det innehåller en liknelse. Och samtidigt en olikhet. Det som sägs 
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är en sak, det som menas är något annat och mer. Den person som 
yttrandet riktar sig till jämförs med något som är värdefullt, sällsynt, 
glänsande och skönt. Pröva istället formuleringen ”du är lik en pärla”. 
Den innehåller en liknelse, men ingen olikhet. Vadå lik en pärla? Rund, 
vit och blank? Man tackar.

”Du är en pärla” är en metafor – en språklig bildkonstruktion som in-
rymmer en kreativ distans mellan likhet och olikhet. Kontrasten mellan 
likhet och olikhet gör att metaforens innebörd går långt utöver ordens 
lexikala betydelser. En välfunnen metafor har en kreativ distans som 
kan ligga till grund för analogiska resonemang.

Vi omges ständigt av metaforer – de är så vanliga att vi inte tänker på 
dem. De förekommer till exempel flitigt i okvädningar: Du är en skit-
stövel. Du är en fähund. Metaforer är också vanliga när det gäller mot-
satsen till okvädningar: Du är ljuset i mitt liv. Du är mitt hjärta. Vi  
använder metaforer för att ge orden extra spinn. Med metaforernas 
hjälp kan vi i få ord få mycket sagt. 

Medaljens baksida är att metaforer kan bli till klichéer – invanda tanke-
mönster. Man skulle kunna säga att klichén är en metafor som mist sin 
kreativa spänning – som inget nytt har att säga oss. Frederick Taylor 
använde maskinen som metafor för den industriella organisationen.  
Peter Senge använder det återkopplade reglersystemet som metafor för 
den lärande organisationen (1995, Den femte disciplinen). Båda har 
degraderat till klichéer, som leder till falska analogier om mänsklig kun-
skap. Klichéer – vare sig de åsätts människor eller begrepp – förstärker 
våra förutfattade meningar och förhindrar våra möjligheter att lära oss 
något nytt av varandra och om varandra. 

Det logiskt rationella tänkandet kan enbart ge svar på specifika frågor. 
Metaforer och analogier, däremot, kan ge svar på vilka frågor som är 
väsentliga att ställa. Man kan säga att frågetecknet förskjuts från frågan 
om hur ett problem ska lösas till frågan om hur problemet ska formule-
ras. Denna förskjutning kan uppenbara en vid horisont av möjligheter.

Kreativa och nydanande metaforer fungerar som språkets förstärkningar 
och färgläggare och väcker möjligheter till analogier, som blir till något 
mer än bara liknelser. Han kom som ett yrväder en aprilafton... säger 
Strindberg om Carlsson i Hemsöborna. Med denna analogi beskrivs 
Carlssons allt annat än försynta ankomst till Dalarö brygga. Men analo-
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gin beskriver inte bara situationen – den förebådar även de verkningar 
som Carlssons ankomst ska komma att få på Hemsöbornas liv.

Litteraturen är full av metaforer och analogier. Ett annat sätt att säga 
samma sak är att litteraturen inte bara innehåller det som står på  
raderna, utan också allt som kan anas och läsas ut mellan orden,  
meningarna och raderna. Denna tystnad väcker fantasin. Den kan hjäl-
pa oss att hitta ”det andra” – den metafor vi anar finns, men som vi 
bara har den ena änden av i vår hand. Vi håller i ena änden av en led-
tråd, men behöver också nysta fram den andra änden för vi ska kunna 
utveckla ett analogiskt resonemang.

Även sådana kunskaper som tillhör de utpräglat teoretiska, som borde 
kunna formuleras språkligt fullt ut, har metaforiska och analogiska in-
slag. Inte minst innehåller den positivistiska idealvetenskapen teoretisk 
fysik många typiska exempel på detta, vilket Thomas S Kuhn visar i The 
Structure of Scientific Revolutions (1962). Köpenhamnsskolans tolkning 
av kvantmekaniken är uppbyggd på analogiskt tänkande. Likaså Ein-
steins berömda invändning mot Köpenhamnsskolan: ”Gud spelar inte 
tärning.”

Tyst kunskap, Wittgenstein och Polanyi

Det var inte Wittgenstein, utan Michel Polanyi som myntade uttrycket 
tyst kunskap, tacit knowing (1965, The Tacit Dimension). Wittgenstein 
och Polanyi hade olika utgångspunkter avseende kunskapens tysta  
dimensioner. Polanyi har en övergripande vetenskapsfilosofisk utgångs-
punkt i sitt resonemang. Men för att specifikt förklara vad han menar 
med tyst kunskap tar han gestaltpsykologin till hjälp – det fenomen som 
gör att vi till exempel kan känna igen en väns ansikte bland en mängd 
andra, trots att vi inte kan beskriva det i ord. Tyst kunskap blir på det 
sättet en följd av skillnaden mellan mänsklig perception och verbal ut-
trycksförmåga. Wittgensteins utgångspunkt är språkfilosofisk; den tysta 
kunskapen är en logisk följd av språkets karaktär och inbyggda  
begränsning.

Polanyi och Wittgenstein är annars ense om att ett oundvikligt inslag i 
alla former av kunskap är att vi vet mer än vi kan säga. Båda hade som 
gemensamt mål att kritisera den logiska positivismens kunskapssyn. En 
viktig punkt i kritiken gick ut på att företrädarna för denna kunskaps-
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syn inte såg svårigheterna med att förstå en utsaga på ett entydigt sätt 
annat än som en fråga om fler definitioner och mer empiri. De såg inte 
problemet som ett tolkningsproblem. Den logiska positivismens kritiker 
såg däremot tolkningsproblemet som ett grundläggande och allestädes 
närvarande problem, som man måste acceptera och lära sig att hantera, 
i ställer för att fruktlöst försöka lösa det. Inget som sägs – ingen utsaga 
– kan entydigt bestämmas enbart genom de ord som används. Innebör-
den beror på vem som säger orden, till vem och i vilket sammanhang. 
Varje utsaga måste tolkas utifrån den kontext som föreligger i varje en-
skilt fall; kontexten är medbestämmande för utsagans mening och det 
är förståelsen för denna kontext som gör det möjligt att tolka utsagans 
innebörd. Olika kontextuell förståelse ger upphov till olika tolkningar 
– något som ju även var Descartes mening. Det finns ingen objektiv  
eller entydig innebörd i ord. Det är kommunikation i ord och handling 
i en gemensam praxis som ger orden deras mening.

Explicit, implicit, tyst och undermedveten kunskap

Bo Göranzon gör (vid ett kurstillfälle, ej i någon publicerad skrift) en 
illustrativ kategorisering av påståendekunskap och tyst kunskap, för att 
tydliggöra sambanden mellan olika kunskapsformer och de vetenskap-
liga metoder som används för att utforska kunskap. Med detta sätter 
han samtidigt in dialogseminariemetoden i sitt sammanhang:

• Explicit kunskap är påståendekunskap av det slag som kan utforskas 
genom enkätundersökningar eller standardiserade intervjuer i kvanti-
tativa studier.

• Implicit kunskap är påståendekunskap som är svårare än den explicita 
kunskapen att framkalla direkt. Den kräver eftertanke och reflektion, 
eftersom den ofta är omedveten – vilket inte ska förväxlas med att den 
är undermedveten. Snarare är det ofta så att kunskapen ses som själv-
klar eller av andra skäl blir outsagd. Vanliga sätt att kartlägga implicit 
kunskap är djupintervjuer och etnografisk metod. Båda är kvalitativa 
och har betydande inslag av tolkning. 

 I gränslandet mellan explicit och implicit kunskap är djupintervjuer 
den metod som ofta används, till exempel i samband med kvalitativa 
undersökningar inom samhällsvetenskaper.
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 I gränslandet mellan implicit kunskap och tyst kunskap sker forsk-
ningen ofta genom etnografisk metod, där den som vill utforska kun-
skapen mer eller mindre lever tillsammans med sina informanter. 

• Tyst kunskap är av logiska skäl inte tillgänglig i form av påståen-
den. Den tar sig primärt uttryck i praktisk handling. En yrkeschauf-
för uttrycker i första hand sitt kunnande genom att köra säkert, 
inte genom tala om hur man bär sig åt för att köra säkert. En lä-
kare uttrycker sitt kunnande genom sin förmåga att ge den behand-
ling och omvårdnad som patientens tillstånd kräver – inte genom 
att tala om hur man bär sig åt för att ställa en korrekt diagnos.  
För att utröna den tysta kunskapens natur har både djupintervjuer 
och etnografisk metod tillämpats med framgång av Bo Göranzon,  
Ingela Josefson, Maja-Lisa Perby och Tore Nordenstam. Dialogsemina-
riemetoden gör det möjligt att komma den tysta kunskapen närmare 
inpå livet (1999, Maria Hammaren, Ledtråd i förvandling). Grunden 
för dialogseminariemetoden är att tyst kunskap kan vara möjlig att 
framkalla med hjälp av metaforer och analogier, via impulser från väl 
vald litteratur. 

• Undermedveten kunskap – eller känslor – utforskas med psykologiska 
metoder. Bo Göranzon gör dock – i Diderots efterföljd (Skådespela-
ren och hans roll) – en distinktion mellan å ena sidan känsla eller 
känslighet och å andra sidan känslosamhet. Båda är förbundna med 
mänskligt omdöme, men på olika sätt. Känslan – den känsla för en 
rollkaraktär som en skådespelare kan framkalla ur sin egen livser-
farenhet – tillhör det erfarenhetsbaserade omdömets tysta kunskap. 
Känslosamheten – den känslostorm som rollinlevelsen kan rycka med 
sig – kan däremot lägga sig i vägen för omdömet.

2.6 Ledtråd i förvandling

Här återknyter jag till och utvidgar den schematiska beskrivningen av 
dialogseminariemetoden i Om metod, eftersom jag nu har lagt en bättre 
kunskapsteoretisk grund för förståelsen av metoden och Maria Ham-
maréns egna ord i Ledtråd i förvandling (1999).

Nedsänkt i den inre teater där vi både spelar och betraktar vårt eget dra-
ma blir omdömet en brytpunkt för yttre impulser och det redan bebodda. 
(sid 126)
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I prologen beskriver Maria Hammarén sitt syfte så här: 

Ett viktigt syfte med denna bok är att få till stånd en insikt om att erfa-
renhetsöverföring inte kan lösas med hjälp av en kalkylerande rationalitet 
i form av formaliserade utvecklingsprocesser, ”best practice”- dokument 
eller informationsteknologiska verktyg. Det är i det språkliga spelet mellan 
människor, i djup situationell inblandning med varandra, som den avgö-
rande kunskapen arbetas upp. (sid 15)

I epilogen fångas detta syfte upp i en sista mening:

Det är ett arbete som bearbetar grundförutsättningarna för fraser som  
lärande organisation och livslångt lärande. (sid 194)

Denna lågmälda mening markerar ett paradigmskifte, som kan ge  
befintliga klichéer som lärande organisation och livslångt lärande ny 
och levande innebörd – så långt från knowledge management som man 
kan komma. 

En indirekt metod att väcka kunskap

Dialogseminariemetoden, som Maria Hammarén har medverkat till att 
utveckla, går ut på att via indirekta metoder uppväcka den tysta kun-
skap som ligger inbäddad i erfarenheten. Att beskriva metoden utifrån 
låter sig inte göras – den måste upplevas. Som en bok måste läsas eller 
en tavla måste ses; boken kan inte återberättas och tavlan kan inte  
beskrivas. Det är därför jag menar att Maria Hammarén genom sin bok 
levandegör metoden, snarare än beskriver den. Hon bearbetar en fall-
studie kring yrkeserfarna systemutvecklare inom Combitech Software 
– ett företag vars devis är ”när ingen annan kan” – och klär sin fram-
ställning i träffsäkra iakttagelser och ett eftertänksamt, målande språk.

Företagets VD, Christer Hoberg, ställer i boken Precision och improvisa-
tion (1998) frågan: ”Kan vi bli erfarna lite snabbare?” Maria Hamma-
réns svar blir ja. Vad avses då med en indirekt metod? Svaret finner 
man delvis genom att begrunda motsatsen. Det mest direkta av alla sätt 
att ta reda på en människas erfarenheter är att ställa frågan: Vad har du 
för erfarenheter? De flesta svarar väl med en generell förklaring eller en 
hänvisning till formella meriter. Men ett sådant svar säger inget om vad 
erfarenheterna består av, hur de har uppkommit eller hur de används. 
Med andra ord, svaret säger inget om den tillfrågades handlag eller 
omdöme i praktiken. Svaret ligger i den svarandes praktiska utövning.
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Erfarenhetens implicita och tysta dimensioner kan inte lockas fram  
annat än på indirekt väg. I dialogseminariemetoden sker det via analo-
giska resonemang utifrån reflektion över litterära texter. 

Att använda beteckningen metod för dialogseminariet kan leda tankar-
na till något som är färdigt och utprövat och som därför enkelt kan 
omsättas i praktiken för att göra folk erfarna lite snabbare. Så är det 
inte. Dialogseminariet är inte en generell metod av typen ”gör så här, så 
går det bra”. Metoden innehåller däremot ett ramverk i form av en  
arbetsordning. Kanske skulle man hellre kalla ramverket för skelett? Ett 
sådant bär ju upp en varelse – men det säger inget om den personlighet 
som präglar skelettets innehavare, inte heller något om hur personlig-
heten har utvecklats. 

Arbetsordning

Dialogseminariets tema är tyst kunskap: Vad är tyst kunskap och hur 
sätter man den i rörelse för att skapa en kreativ och dynamisk arbets-
miljö? Syftet är att få fram erfarenheter genom bärande analogier. Semi-
nariedeltagare får inför varje seminarium en litterär text att läsa. Upp-
maningen till var och en är att läsa med pennan i hand, notera 
reflektioner och erfarenheter i relation till den lästa texten och att skrift-
ligen sammanfatta dessa tankar i en egen text. Genom att låta de egna 
erfarenheter speglas i texten, kan den tysta kunskap som ligger inbäd-
dad i erfarenheterna ges impulser som för upp den till en mer medveten 
– och därmed också mer verbaliserbar – nivå.

Carl-Göran Ekerwald beskriver hur interaktionen mellan en människa 
och en litterär text kan te sig (Essäer, 2002):

Plötsligt, under läsningen av Tolstoj eller Shakespeare eller Stendhal, mö-
ter läsaren sin dubbelgångare och, för att citera Dante, ”igenkännandet  
genomborrar hjärtat”... De tankar som ett sådant igenkännande ger upp-
hov till, har en helt annan substans än tankar som berör det rent estetiska 
i en bok. (sid 305)

Högläsning av de egna tankarna under dialogseminarierna bidrar, hos 
den som läser upp sin text, till att ytterligare medvetandegöra de egna 
reflektionerna; man läser sina egna tankar. För dem som lyssnar är 
högläsningen ett led i textens personliga gestaltning. Denna gestaltning 
lägger en dimension till texten, som inte skulle uppnås om varje delta-
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gare läste texten tyst för sig själv. Högläsningen bjuder in alla att ta del 
av samma föreställning.

Mellan varje uppläsning får samtliga deltagare möjlighet ge sina reflek-
tioner över den upplästa texten, i en demokratisk dialog laget runt. Den 
läsandes erfarenheter kan på det sättet speglas i de andra deltagarnas 
tankar. Seminarieledaren ser till att var och en får tala till punkt – och 
förhindrar att det utbryter diskussioner och åsiktsutbyten. Det är dialog 
och erfarenhetsutbyte som gäller. Ledaren går också in aktivt i dia- 
logen, för att fånga upp vad som sägs, relatera till annat som sagts  
– eller kanske bolla in nya aspekter med exempel från arbetsliv, filosofi, 
litteratur, teater eller musik. 

Ledaren har en krävande och avgörande roll. Som målvakt – för att 
förhindra att dialogen går över i diskussion, allmänt tyckande eller per-
sonkritik. Som motor – för att driva dialogen framåt. Som bollplank  
– för att deltagarnas reflektioner ska få studs. Som idékälla – för att  
aktualisera nya infallsvinklar. Som kunskapskälla – för att belysa dia- 
logens innehåll.

Seminariets dokumentation består av deltagarnas texter, tillsammans 
med ett utförligt idéprotokoll. Benämningen idéprotokoll syftar till att 
klargöra att det inte handlar om att teckna ner vad som har sagts av 
vem och vilka beslut som har fattats. Idéprotokollet handlar inte pri-
märt om vad som sägs – i alla fall inte allt som sägs. Utan också om hur 
det sägs. Och vad som inte har sagts. Särskilt viktigt är det att i idépro-
tokollet fånga upp ledtrådar i form av tankar, reflektioner och idéer, 
som behöver bearbetas ytterligare och tas upp på kommande semina-
rium. Protokollet skrivs av en speciellt utsedd person och skickas ut i 
god tid inför nästa seminarium, tillsammans med en ny litterär text att 
reflektera över. Liksom seminarieledaren har den som skriver idéproto-
kollet en viktig roll och ett stort ansvar. Det gäller att lyssna, se, minnas, 
reflektera, skriva, reflektera, bearbeta det skrivna igen, så att det hela 
fångar seminariets innehåll. Arbetsgången upprepas – da capo al fine 
– tills hela seminarieserien är genomförd. 

Utvecklingsmetod – inte genomförandemetod 

Dialogseminariet är inte en metod för att genomföra något. Det är en 
metod för att utveckla något. Genom att deltagarna – utifrån samma  
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litterära text – reflekterar över sina egna och varandras erfarenheter, får 
de hela tiden nya insikter. Detta är en lärande process, som mynnar ut i 
en form av intersubjektiv förståelse där både likheter och skillnader 
värderas. Denna förståelse grundar sig på en successivt framväxande 
insikt om att varje människas erfarenheter är både unika och generella. 

Den intersubjektiva förståelsen ska inte förväxlas med enighet. Målet är 
inte enighet. Målet är att tydliggöra kunskapens mångfald – och värdet 
av denna mångfald. Deltagarna vänjer sig vid att lyssna aktivt och utan 
fördomar. I och med att man hela tiden håller fast vid dialog och erfa-
renhetsutbyte, växer det hela tiden fram nya erfarenheter. Samtidigt 
växer det också fram en ökad respekt, både för egna och andras er- 
farenheter. 

Undanröjande av klichéer

Dialogseminariet har som ett viktigt syfte att återupprätta dialogen som 
en reflekterande och lärande umgängesform i yrkeslivet. En insikt som 
växer fram medan denna umgängesform praktiseras är det vanskliga i 
att generalisera. Generella erfarenheter åsätts inte sällan i det dagliga 
livet självhäftande etiketter i form av klichéer; självklara begrepp eller 
självgående sanningar, som med tiden har blivit så intetsägande att de 
inte kan ifrågasättas. Därmed kan man inte heller lära sig något av dem. 
Bruket av klichéer är ett stelnat språkbruk, där ord och meningar  
uttömts på sin innebörd. 

Klichéer är en slags intellektuella bekvämlighetsinrättningar; det färdig-
tänkta och rättaktigt tänkta, som inte kräver någon extra ansträngning 
och inte heller innebär några risker. Ett exempel på ett begrepp som 
blivit klichéartat är kreativitet – en etikett som vi nästan automatiskt 
fäster på utåtriktade idésprutor. Eller bakåtsträvare – en etikett som vi 
gärna fäster på den som ifrågasätter lämpligheten i att sätta idéer i ver-
ket utan att först tänka efter. Intuition är en annan kliché, som får stå 
för allt möjligt, från önsketänkande till gissningar – men som alltför 
sällan får stå för vad det närmast är: Förmåga att göra erfarenhetsbase-
rade och fantasifulla korskopplingar.

Läsande ”med pennan i hand”, reflektioner över litterära texter utifrån 
egna erfarenheter, formulering av dessa reflektioner och kollektivt lyss-
nande till andras reflektioner är övningar i att undanröja klichéer med 
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hjälp av analogiskt tänkande kring metaforer. De metaforer som bär 
upp analogierna ligger i de förbindelser vi finner mellan den litterära 
texten och våra egna erfarenheter. 

Så här skriver Maria Hammarén mot slutet av sin avhandling:

Det är för tamt att säga att dessa förbindelser knöts genom analogisk likhet 
som sedan utvecklades i ett jämförande arbete. Så gick det inte till. Drab-
bande jämförelser initierade reflektion. Analogier träffade ett stelnat språk-
bruk. Ett nytt perspektiv ändrade en hel ljussättning. (sid 193)

2.7 Systemutvecklarens och användarens  
dilemma

Bo Göranzon tydliggör i sin avhandling Det praktiska intellektet (1990) 
dilemmat mellan utveckling av ett expertsystem för skogsvärdering och 
dess användning. Systemutvecklaren har, utifrån enkätartade intervjuer 
om skogsmästarnas yrkeskunskaper försökt formulera entydiga (pro-
grammerbara) regler för hur värderingen ska gå till. Men skogsmästarna 
kan inte formulera särskilt många regler. De arbetar utifrån ett antal 
tumregler som de följer på en mängd olika, situationsanpassade sätt.

Utifrån systemutvecklarens kunskapssyn måste det finnas ett entydigt 
samband mellan språk och verklighet. I termer av skogsvärdering skul-
le man också kräva ett entydigt samband mellan lantmäterikartan och 
skogen. Det är självklart att denna entydighet i sin yttersta detaljerings-
grad kräver en karta som är lika med skogen. Det säger sig också självt 
att kartbilden, i och med dagens geografiska informationssystem och 
högupplösta satellitbilder kan komma verkligheten närmare nu än förr. 
Därmed skulle man kunna åstadkomma ett mer högkvalitativt dator-
stöd för skogsvärdering än vad som var möjligt när Bo Göranzon  
genomförde sina fallstudier. 

Men det är inte någon invändning mot teknikens möjligheter som Bo 
Göranzon för fram genom att påtala den fundamentala skillnaden mel-
lan regler och regelföljande i samband med skogsvärderarnas praxis. 
Vad Bo Göranzon klargör är att kompetensen hos ett system av logiska 
skäl måste utesluta den tysta kunskap, på vilken skogsmästarnas prak-
tiska erfarenhet vilar; tystnaden är inte programmerbar.
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Men det viktigaste klargörandet ligger i de långsiktiga konsekvenserna 
av att man inom en praxis förlitar sig på system där mänsklig kunskap 
har lagrats i form av regler som är tänkta att följas på ett standardiserat 
sätt. I och med detta motverkar man på lång sikt en kreativ praxis- 
utveckling. I en praxis där man låter verkligheten ersättas av kartan, 
och där besöken i verkligheten blir sporadiska eller obefintliga, uppstår 
ingen erfarenhetsbaserad kunskap; erfarenhetsbasen utarmas. Den  
kreativitet som bygger på att man med växande erfarenhet finner nya 
sätt att följa befintliga regler, och även förmår skapa nya regler, uppstår 
aldrig. En praxis som förlitar sig på regelbaserade system blir – förblir 
– en rutinpraxis. Den kan effektiviseras i den meningen att man kan 
följa reglerna på effektivare sätt; mer av samma på kortare tid. Men den 
låter sig inte förnyas i kreativ mening. 

2.8 Problematisering av skilda paradigm

Denna essä utmynnar i en generaliserad schematisering av skillnader 
och likheter mellan de två kunskapsparadigm som möts i min avhand-
ling. I Descartes anda vill jag varna för att ta generaliseringen för given. 
Mitt syfte är enbart att översiktligt jämföra särdragen i det hermeneu-
tisk-pragmatiska kunskapsparadigmet och den logisk-positivistiska, 
systemteoretiska synen på kunskap. Schematiseringen tydliggör att 
man, när man lägger kognitionspsykologi direkt ovanpå ett system- 
teoretiskt kunskapsperspektiv, bortser från att det mellan informations-
processande och känslor finns former av mänsklig kunskap, som inte 
beaktas inom gängse MDI-vetenskap. 
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Yrkeskunnande och teknologi Gängse MDI-vetenskap

Humanistisk metod: 
hermeneutisk-pragmatisk 
kunskapsteoretisk 
språkfilosofisk

• har förståelsen som primärt mål

• fokuserar på regelföljande

• ser teori och praktik som en helhet

• ser mentala och kroppsliga 
processer som en helhet 

• har det mänskliga språkets praxis 
som prototyp för kunskap

• eftersträvar intersubjektivitet

• exemplifierar. 

Naturvetenskaplig metod: 
logisk-positivistisk 
systemteoretisk  
kognitionspsykologisk

• har förklaringen som primärt mål

• fokuserar på regler

• skiljer mellan teori och praktik

• fokuserar på mentala processer

• har naturvetenskaplig teori 
som prototyp för kunskap

• eftersträvar objektivitet

• generaliserar. 

Kunskapsformer:

• explicit kunskap (information,  
påståendekunskap)

• implicit kunskap

• tyst kunskap 
- färdighet 
- förtrogenhet 
- omdöme 
- analogiskt tänkande 
- kreativitet och intuition. 

Kunskapsformer:

• explicit kunskap (information,  
påståendekunskap)

• tyst kunskap

• intuition

Konstens roll:

• ett sätt att gestalta kunskap 
– en kunskapskälla i sig

• ett sätt att framkalla tyst kunskap 
genom att sätta fantasin i spel och 
locka fram analogiskt tänkande

• en friktionsskapare.

Konstens roll:

• en kommunikationsform för det 
som inte kan uttryckas i ord

• ett sätt att via känslorna 
öppna vägen till förnuftet

• ett smörjmedel.

Kunskap i relation till känslor:

• ser känsla/känslighet som en 
form av kunskap; en del av 
omdömet (skiljer mellan känsla/
känslighet och känslosamhet).

Kunskap i relation till känslor:

• skiljer mellan kunskap  
och känslor.
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Knowledge management är ett buzz-word som har uppstått i spåren av 
information management – kanske för att i någon mening försöka att 
markera att knowledge management har med mänsklig kunskap att 
göra och inte bara handlar om vad som utspelar sig i datorer och nät-
verk. Uttrycket kan ha många olika betydelser och tillämpas på många 
olika sätt. Det väl genomtänkta och klokt sagda kan omsättas i prakti-
ken med insikt och empati – som ansvariga handlingar. Eller på ett sätt 
som ter sig naivt och klåfingrigt. I värsta fall är det sagda varken klokt 
eller genomtänkt och blir väl inte heller bättre om sagt blir gjort.

3
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3.1 Anamma

Om jag ska beskriva varför jag är kritisk till knowledge management så 
är det att jag vänder mig mot den syn på både kunskap och människor 
som ligger bakom begreppet. Kunskap betraktas som en flyttbar pro-
dukt, inte som något som är oupplösligt knutet till de människor som 
innehar kunskapen och deras samverkan med varandra i en praxis.

Kunskap eller människor?

Att något ska ledas, hanteras, manipuleras är klart. Men vad? Kunskap 
eller människor? Knowledge management kan innebära allt från IT-ba-
serat kunskapsstöd och artificiell intelligens till kompetensutvecklings-
program och ledningsstrategier i kunskapsföretag. Man får det sällan 
preciserat. Men ibland händer det. En konsultchef på ett stort IT-företag 
berättade för inte så länge sedan om sin syn på innebörden i knowledge 
management för mig: det handlar om att dokumentera, lagra och sprida 
kunskap, så att företag och organisationer kan bli mindre personbero-
ende. En undran – skulle konsultchefen kunna ta långledigt utan att bli 
saknad, genom att lägga allt innehåll i sin dator på företagets intranät? 
Om frågan hade ställts hade svaret blivit nej. Man kan förmoda att det 
minskade personberoendet inte avser en nyckelperson.

Management – ett icke-ord

Vad allt kan inte manageras? Vad allt av sunt förnuft kan inte extrahe-
rats ur sin kontext, kopplas till termen management och få fartränder? 
Management har kommit att bli en etikett som vidlåder mycket som 
konsulter av olika slag vill föra fram som väsentligt att göra något åt  
– som de har bot för eller lösningar på. Men kan inte boten bli värre än 
sjukan? Kan inte lösningen bli mer problematisk än problemet? Är  
management – för att parafrasera Karl Kraus – en sjukdom för vilken 
den vill vara sin egen bot?

För min del började det hela med MBO, management by objectives eller 
målstyrning – var bara målen tydliga, skulle de lätt kunna uppnås. Där-
efter följde MWA, management by walking around – cheferna skulle 
lämna sina rymliga kontor och mörkbonade inredningar, för att röra sig 
ute i verksamheten. Management by surprise blev gräsrötternas dyster-
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glada fniss åt det hela. Sedan kom HRM, human resource management 
– människan är vår värdefullaste resurs hette det (alltså den dyrbaraste). 
Fler exempel: IT management, marketing management, communica-
tions management, customer relations management – vad allt kan inte 
beskrivas i voluminös managementlitteratur av författare arvoderade 
per ord?

Glädjen i att tänka

Vad mitt anamma i grunden handlar om är detta: Mänsklig kunskap 
kan inte likställas med information och hanteras på det sättet. Aldrig i 
helvete. Eller kanske just där. Kunskap är inte något som kan flöda mot-
ståndslöst i förutbestämda fåror från den ena individen (eller datorn) 
till den andra. Kunskap kommuniceras mellan människor. Det sker inte 
utan en grund av förtroende. Det sker minst av allt under ständig  
effektivitetsjakt. Det måste finnas tid att tänka – att hinna släppa loss 
glädjen i att tänka. Vad mitt anamma mest av allt handlar om är kanske 
min vrede över att det har tagit mig så lång tid att förstå hur det ligger 
till med missbruket av information som synonym till kunskap. Likt en 
som nyligen slutat röka vänder jag mig hätskt mot dem som framhärdar 
i sitt missbruk. Och inser i samma andetag det nödvändiga i döpa om 
mitt företag, som dessvärre heter Asterisk Information. Asterisk är helt 
OK. Tecknet * användes av litteraturkritikerna i det klassiska Grekland 
för att markera speciellt sköna textavsnitt. Numera används det för att 
markera att en närmare förklaring följer. Min affärsidé är att försöka 
uppfylla bådadera. Men Information... Ack!

Livslångt lärande

Kunskapssamhälle, kunskapsföretag, lärande organisationer, livslångt 
lärande och kompetensutveckling. Hur ser ett kunskapssamhälle ut? 
Vad kännetecknar ett kunskapsföretag? Vad lär sig den lärande organi-
sationen? Och när tar det lärande livet slut – när slutar kompetensen att 
utvecklas? Vid 40+ eller 50+? I så fall skulle mitt livs andra högskole-
examen ha varit en nära-döden-upplevelse. Och jag skulle ha påbörjat 
mina doktorandstudier postumt. Men jag lär mig fortfarande, alltså 
finns jag till.
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Uppmaningar till kompetensutveckling avslutas ofta med utropstecken. 
Men var är managementlitteraturens frågetecken om vad kunskap är, 
hur den utvecklas hos individer, hur den kommuniceras mellan indivi-
der och hur en kollegial kunskapsgemenskap uppstår? Även om det 
finns författare som tar upp kunskapsteoretiska spörsmål (till exempel 
Karl Erik Sveiby) så förblir flödet i huvudfåran grumligt, där kunskap 
och information blandas samman. 

När kunskap likställs med information blir det omöjligt att skilja mellan 
kunskap som har mognat med erfarenhet och färsk kunskap som en-
bart är grundad på teoretiska studier. Om någon frågar mig vad en 
marknadsplan bör innehålla blir mitt svar ungefär detsamma som om 
man hade ställt frågan till en nyutexaminerad marknadsförare. Det är 
inget underligt i detta. Vi har läst i stort sett samma typ av böcker. Dess-
utom är frågan generell – den kan inte besvaras i annat än generella 
termer. Om vi däremot arbetar med var sitt konkret uppdrag kan man 
se att min plan är mer praktiskt förankrad. Den kan också innehålla 
några brott mot gängse regler. En oerfaren kund skulle uppfatta min 
marknadsplan som sämre på grund av att den inte följer regelboken. En 
erfaren kund skulle bedöma den som bättre, tack vare den praktiska 
förankringen men också tack vare regelbrotten. 

Det kan vara svårt att se skillnad på en skickligt upplagd marknadsplan 
och en habil. Lika svårt kan det vara att skilja en skickligt utförd lön-
samhetskalkyl från en habil eller insiktsfullt genomförd projektkalkyl 
från en habil. Verkligheten ger svaret och det kommer långt senare. Kan 
det på samma sätt vara svårt att se skillnaden mellan en erfaren snicka-
res yrkeskunnande och en nyutbildad snickares? Knappast. Erfaren- 
heten avslöjar sig direkt i det säkra handlaget med verktygen och sättet 
att hantera materialet. Denna skillnad kan i stort sett vem som helst 
uppfatta, som ser de båda snickarna i arbete. På liknande sätt kan man 
direkt uppfatta skillnaden mellan en erfaren musikers framförande och 
en tekniskt kunnig, men oerfaren, musikers.

Vad som är gemensamt för snickaren och musikern är att deras kunska-
per demonstreras direkt i praktiken – i realtid. De behöver inte lägga till 
ett enda ord för att visa vad de kan. En marknadsförare, ekonom eller 
projektledare däremot, måste använda ord. Men i och med att den  
erfarne och den oerfarne i princip använder samma vokabulär blir de  
i orden märkbara skillnaderna små. Den märkbara skillnaden kan ligga 
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i förmågan att dra fram belysande exempel, men framför allt visar den 
sig i resultatet – som alltså inte uppstår i realtid.

Hubert och Stuart Dreyfus säger i Mind over Machine (1986) att vi tän-
ker oss att experten (eller mästaren) behärskar och använder komplice-
rade abstrakta regler, när det i själva verket är nybörjaren som är ab-
strakt i sin arbetsutövning. Yrkesskickligheten utvecklas mot förståelse 
av det enskilda fallet. En oerfaren marknadsförare, ekonom eller pro-
jektledare kan uttrycka åsikter som låter insiktsfulla. Den oerfarne kan 
formulera de regler som gäller och följer reglerna medvetet – men bry-
ter ibland mot dem omedvetet och av misstag. Den erfarne är inte alltid 
redo att formulera reglerna, men följer dem omedvetet – och bryter i 
vissa fall medvetet mot dem. Steget är långt från oerfaren till erfaren; 
från åsikt till insikt; från det generella till det speciella; från medvetet 
regelföljande och omedvetet regelbrott till omedvetet regelföljande och 
medvetet regelbrott. Detta låter sig inte överbryggas med ord. Detta är 
den tysta dimensionen hos yrkeskunnandet, oavsett om det bygger på 
teoretisk eller praktisk grund.

Hur kunskap kan förstöras

Syftet med knowledge management är givetvis inte att förstöra kun-
skap, utan att på ett metodiskt sätt bevara och vidareutveckla den. Men 
det kan ändå vara lämpligt med ett exempel på hur kunskap förstörs. 
Det goda kan ibland beskrivas bättre genom att belysa det onda – en 
insikt från Michel de Montaigne. 

När jag ser tillbaka på mitt yrkesliv, som helt och hållet har utspelats 
inom den typ av företag som brukar kallas kunskapsföretag, ser jag en 
tydlig förändring i början av 90-talet. Vad som hände då var att organi-
sationerna slimmades och plattades till (enligt gängse management- 
trend). Det innebar inte – som man skulle kunna tro – att ökade befo-
genheter fördes ut i organisationen. Tvärtom. Allt fler beslut togs på 
central nivå. Det gällde att gilla läget och skynda i anbefalld riktning. 

Vad som inträffade i just det exempel jag tänker på, inleddes med att en 
ny divisionschef tillsattes. Han kom som ett yrväder i april. Men inte 
som en frisk fläkt utan som en iskall blåsning. Han var eminent på 
kostnadskontroll, men hade ingen förmåga att inge förtroende hos de 
människor vilkas kunskaper skulle utgöra grunden för företagets fort-
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satta utveckling. På ett år lyckades han sänka kompetensnivån radikalt 
i organisationen. Förutom strömmen av avhoppande erfarna medarbe-
tare urholkades kompetensen genom täta omorganisationer, som slet 
sönder de kunskapsnätverk som hade funnits i företaget. 

Kunskap må i viss mening vara individuell – jag har min kunskap och 
du har din. Men det är först när vi har kommit underfund med vilka 
som kan vad, vilka som kompletterar oss och vilka vi samarbetar bäst 
med, som våra kunskaper får en gemensam grund att verka utifrån. Det 
tar flera år att bygga upp ett kunskapsnätverk. Men det kan slitas sön-
der på nolltid. Denna aspekt beaktas sällan av den chef som vill visa 
handlingskraft genom att organisera om – som inte ser individer och 
inte heller förstår mervärdet i individernas samspel; den gemensamma 
basen av erfarenhet och den samförstådda tysta kunskapen. 

Denne chef är blind för den personliga kompetens och den kollegiala 
kontext som tillsammans bildar grunden för nätverkets kunskapsut-
veckling. Förunderligt nog har denne chef inga problem att inse att ett 
fotbollslag måste bli samspelt innan det kan bli mästerligt. Han har hel-
ler inga problem att förstå att fotbollslaget måste ha ett mästerligt ledar-
skap för att bli mästerligt. Tvärtom, han går gärna på seminarier för att 
lyssna på framgångsrika idrottsledare. Han får då bekräftat vad han  
redan är övertygad om – att han stämmer in på det mesta av vad idrotts-
ledaren har att förtälja om mästerligt ledarskap. Denna chef präglas 
bara marginellt av självkritik. Tänker han någonsin på att hur många 
människors yrkesliv han har i sin hand? 

”Vi måste kunna höra den bil som kör över oss”, är en kommentar som 
Jerker Lundequist fällde om ljud i trafikmiljö (vid en kurs på Roslagens 
sommarakademi 2000). Vi måste också lära oss att känna igen denne 
chef och hans likar innan de kör över oss. De frågar inte efter den 
känsla och det engagemang – eller brist därpå – som driver människor 
till större eller mindre verk. De vill ha kompetent lydnad; knowledge 
mis-management.

I dialog med Montaigne

Om Montaigne kan man säga mycket. Men det behövs inte. Han talar 
för sig själv – bokstavligt talat. Hans essäer består av reflektioner och 
funderingar i de mest skilda ämnen. De är kloka, roliga, allmän- 
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mänskliga, träffsäkra och motsägelsefulla. Man kan öppna hans essäer 
var som helst och bli överraskad av hans tankegångar. Man lär sig något 
– och får sina erfarenheter belysta från de mest skiftande håll. Lika lite 
som man behöver läsa böckerna från början till slut eller i tur och ord-
ning, behöver man läsa essäerna från början. Montaigne håller sig ändå 
aldrig till ämnet. Rubriken säger en sak, innehållet en mängd annat. 

Oavsett var man börjar läsningen – mitt i en essä, mitt på en sida – blir 
man snabbt infångad i en dialog med Montaigne. Han för en dialog med 
sig själv via läsaren och med läsaren via sig själv. Han samtalar om allt 
från djupa existentiella frågor till vardagens glädjeämnen och förtretlig-
heter. Men han skriver inte någon något på näsan. Tvärtom lämnar han 
många vägar öppna. Delvis var det, på hans tid, politiskt nödvändigt att 
göra på det sättet. Montaigne levde i farliga tider, då både tryckfrihet 
och tyckfrihet värnades lindrigt. Nöden kan mycket väl ha varit uppfin-
ningarnas moder avseende hans sätt att utveckla essän som litterär 
form.

Med stigande häpnad slås jag av hur aktuell Montaigne är, trots att han 
skrev i slutet av 1500-talet och på det han kallar sin ålders höst (han var 
strax över 50 år när han började skriva). I vår tids hets är det annars 
inte mycket som känns aktuellt ens efter ett halvår (och minst av allt 
om det sägs av någon som är medelålders). Men den utveckling det 
handlar om – den som påverkar vår vardag – är huvudsakligen den 
tekniska utvecklingen. Humaniora påverkar däremot bara i ringa grad 
vår vardag; de kulturyttringar vi upplever till vardags har liten eller 
ingen anknytning till humaniora. Därmed har vi inte heller till vardags 
samma lättfunna möjligheter att bli kloka och andligen rika genom  
humaniora, som vi har att bli välinformerade och materiellt rika genom 
den tekniska utvecklingen. Därför kan man fortfarande finna såar av 
visdom att ösa ur hos Montaigne och andra klassiker; deras visdom är 
tidlös.

3.2 Dialogen som inre teater

Allan Janik belyser i Montaigne: dialog som inre teater (1996, Den inre 
teatern, red Magnus Florin och Bo Göranzon) en metafor som tydliggör 
dialogen som ett sätt att läsa, skriva, tänka och samtala. Den inte  
teatern står för en reflekterande attityd; en kritisk och fantasifull inre 
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dialog med det egna jaget och med omvärlden. På den inre teatern  
växlar introvert och extrovert koncentration; aria och recitativ; rytm 
och stress. Ny kunskap gror i tidigare erfarenheter. Det tog mig tid att 
inse att metaforen kan tolkas på det sättet. Följ min väg dithän.

En experimentscen

När en författare, i stället för att påstå något explicit och rakt på sak, 
väljer att framföra sitt budskap implicit, i form av en dialog, använder 
han en metod som gör det möjligt för läsaren att avkoda meddelandet. 
Genom att använda dialogformen i Montaignes, Diderots eller Shake- 
speares efterföljd är det möjligt att levandegöra ett budskap; väcka  
gensvar hos läsaren, som kan reflektera över dialogen och iscensätta 
den utifrån sina egna erfarenheter. På det sättet kan läsaren bidra till 
budskapets mening. Man försöker tolka det lästa; tillför sina kunskaper 
och känslor, förstår eller missförstår, håller med eller inte. Känner sig 
kanske träffad. Söker argument och motargument. Som i ett samtal.

En annan form av inre dialog är tänkandet självt, liksom dagdrömmeri 
och fantasi. Denna dialog befolkas ofta av företeelser och människor 
från den egna omgivningen. Föräldrar, syskon, vänner, ovänner, chefer, 
kollegor. Repliker fälls, känslor spelas ut, aktörerna rör sig. Händelse-
förloppen kan ändras, för att pröva alternativa möjligheter. Nya repliker 
och handlingar kan föras in. Ljussättningen justeras och kulisserna byts 
ut. Denna form av inre teater är en slags experimentscen.

Demonregissören och vikarien

Min egen inre teater – och dess motsvarighet i verkligheten – regisseras 
inte sällan av en demon, som ställer och styr. Han instruerar mig att se 
undfallande ut när jag säger något som jag har funderat ut, så att det 
ska verka mer osäkert eller otydligt än det är i verkligheten. Han ålägger 
mig också att lägga mer emfas på adjektiv och adverb än på substantiv 
och verb. Hånar mig likväl för min brist på substans. Håller mig allmänt 
för ganska dum. Men då och då skickar han en vikarie, med ett mildare 
sinnelag. Även han kan ha vassa synpunkter. Men han är aldrig direkt 
elak.



109

Om knowledge management

Utedasset som plats för kontemplation

En scen som återkommer i min inre teater är mina morföräldrars ute-
dass. Dit går jag på morgnarna, helt ensam. På sommaren kan jag tassa 
barfota genom daggvått gräs, känna hur det kyler fötterna och se hur 
det glittrar i solen. Jag låter dörren stå på glänt. En svag vind får den 
lilla aspen i stenröset på andra sidan stigen att rysa. Jag känner doften 
av nyhuggen ved från vedboden vägg-i-vägg. En doft av smultron kan 
också leta sig in. Men det luktar aldrig skit. Morfar lägger varje kväll ett 
lager hö eller barkflis över högen. Han är lite fin av sig. Förr i tiden gick 
han ut med såpvatten och skurborste varje kväll för att tvätta fötterna 
på grisen. Men nu har han ingen gris längre.

En annan morgon, framåt hösten, kan det vara mulet och ruggigt.  
Genom träden uppe på åsen blåser vinden stark. Kronan på den jätte-
lika asken vid dassets gavel susar och knarrar till svar. Men granskogen 
nedanför ligger i lä. Därifrån kommer det bara som en djup suck, när 
en vindil trots allt letar sig nedåt backen. När jag lämnat dasset och går 
tillbaka mot stugan hör jag genom ytterväggen det gutturala lätet från 
den gamla radion. Mormor är lomhörd. 

Detta är fridens boning på jorden. Men andra bor där sedan många år. 
Ändå återvänder jag ofta i tankarna. Årstiden och vädret IRL (in real 
life) avgör stämningen. Kvittrar fåglarna? Slår regnet mot taket? Faller 
mjuka snöflingor över stigen? Eller blåser en isande vind runt knuten? 
Dassets pärlspontade väggar pryds av bonader. En blond mamma leker 
med sina barn på blomsterängen. Ett gäng tomtar kokar gröt över  
öppen eld och stretar fram med en gris som inte alls vill låta sig tillredas 
till julskinka. Ett oljetryck visar en jägare som räcker fram en nyss skju-
ten fasan till en jungfru. Kungafamiljen har den givna hedersplatsen 
mitt på väggen.

Detta sceneri erbjuder en vilsam kontemplation, som gör det lättare att 
möta dagen – och livet. Demonregissören har ingen plats här. Vikarien 
kommer i stället. Instruerar mig att betona verben och substantiven 
bättre, men ändå behålla känslan. Vikarien menar dessutom att jag kan 
ljuga lite då och då. Inte så att det skadar andra – men jag behöver inte 
nödvändigtvis ta till mig alla beska sanningar om mig själv. Jag kan 
bortse från dem; ljuga lite för mig själv i den meningen. Ibland undrar 
jag om detta att lära känna sig själv kanske inte enbart handlar om att 
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söka sanningen. Kan det inte också handla om att utröna hur mycket 
man kan ljuga, både för sig själv och andra, utan att bli förljugen?

Sanningen och det managementiska språket

Kan man förresten fånga sanningen? Hinner man ens försöka, när idéer, 
teorier och begrepp sprids med svindlande hastighet? Det enorma infor-
mationsflödet skulle kunna vara en outsinlig källa till kunskap, men 
den klokhet som krävs för att omsätta ord i ansvarig handling tarvar 
erfarenhet och tid till eftertanke. Den tiden finns sällan, när utveck-
lingen mäts på allt kortare sikt, utifrån allt snävare perspektiv. 

Ord som framsteg, förändring, utveckling, kvalitet och helhetssyn  
används frekvent och med stor flit. Men ger de intryck av idog tanke-
verksamhet och genuin längtan efter ansvarig handling? Eller är de bara 
ord som snabbt bollas fram och tillbaka? Vilketdera kan vara svårt att 
säga, om man inte kan tolka den erfarenhetsmässiga auktoriteten bak-
om orden eller se resultatet av handlingarna. Det verkar som om ett 
globalt språkbruk, jag kallar det managementiska, har vuxit fram 
(Språkvård 1995:4, Inger Stjernqvist). 

Det managementiska språket används inom näringsliv och politik och 
sprids enligt den lingvistiska modellen social dominans. Det används 
såväl av dem som förenar ord med tanke och ansvarig handling, som av 
dem som med lätthet jonglerar med de begrepp som ligger rätt i tiden, 
för att ge illusion av att det sagda både är väl tänkt och kommer att bli 
väl gjort. 

Man kan dela in managementiskan i A-managementiska och B-manage-
mentiska, beroende på graden av substans – eller bristen därpå. A-ma-
nagementiskan kan ses som ett relevant och kärnfullt fackspråk, medan 
B-managementiskan snarare kan förstås som språklig inflation. På det 
verbala planet känns den igen på mängden slappa metaforer, lika slitna 
som de sockar vilka håller talarnas fötter varma efter förtjänst. På det 
intuitiva planet känner vi igen B-managementiskan genom att den  
berövar oss möjligheten att tränga igenom formuleringarna med vårt 
personliga språk. En känsla av illabefinnande dyker upp, ungefär som 
när vi vet att någon ljuger men inte finner några luckor i lögnen att  
argumentera mot.
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B-managementiskan innehåller dubbla budskap; man uttrycker sig  
offensivt, men handlar defensivt. Det bristande sambandet mellan ord 
och handling lägger en dimridå över kommunikationen, när problem 
uttrycks som möjligheter, tillbakagång som konsolidering och målsätt-
ningar som löften. Att ligga bra till i tiden är att fundera på det som 
borde varit gjort för länge sedan. En positiv trend är när allt inte går åt 
helvete lika snabbt som man befarat. Och när man varken vet ut eller in, 
står man inför en intressant utmaning. B-managementiskan uttrycker 
påstådd kunskap. Den är monologisk. Den söker ingen dialog och skul-
le inte heller kunna finna någon.

3.3 Handbok i kunskapsledning

Karl Erik Sveiby är en svensk och internationell auktoritet inom know-
ledge management. Han var också bland de första – möjligen först? – att 
uppmärksamma att ledning av kunskapsföretag kan kräva speciella  
ledaregenskaper. 1994 publicerade han sin avhandling Towards a 
Knowledge Perspective on Organisation. Både före och efteråt har han 
flitigt publicerat böcker och artiklar om knowledge management. 

Knowledge management och tyst kunskap

I sin avhandling erkänner Karl Erik Sveiby existensen av tyst kunskap 
med referens till Michel Polanyi. Däremot avvisar han tyst kunskap 
enligt Wittgenstein, tolkad via Kjell S Johannessen, med motiveringen 
att denna tystnad främst är knuten till praktiska yrken och mindre till-
lämplig inom kunskapsföretag, vilkas verksamhet präglas av – just det 
– information processing.

Sveiby menar också att den mästar-lärlingsrelation, som både Polanyis 
och Wittgensteins efterföljare lägger stor vikt vid, inte är tillämplig 
inom kunskapsföretag – eftersom det där är de unga medarbetarna som 
tillför kunskap. Jag kan inte invända mot det faktum att unga medarbe-
tare tillför ny kunskap. Inte heller tänker jag invända mot valet av  
Polanyi som auktoritet när det gäller tyst kunskap. Men vad jag inte 
förstår är hur Sveiby får ihop sitt erkännande av tyst kunskap med att 
mena att kunskapsföretag sysslar med information processing. Vad 
skulle tystnaden då bestå av? 
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I alla fall har Sveiby fel när han påstår att den arbetslivsforskning, där 
Kjell S Johannessens tolkning av Wittgenstein har sin hemvist, primärt 
skulle vara inriktad på praktiska yrken. Handlar det om misstolkning av 
begreppet praxis? För inte kan det handla om att de skogsmästare,  
läkare, sjuksköterskor och meteorologer som har studerats av Bo  
Göranzon, Ingela Josefson och Maja-Lisa Perby skulle ha mindre  
kunskapsintensiva yrken? Minst av allt skulle Sveiby kunna förneka att 
Combitech Systems, som Maria Hammarén har som fallstudie i Ledtråd 
i förvandling (1999), är ett utpräglat kunskapsföretag. Tvärtom skulle 
Sveiby sannolikt se detta företag som idealtypiskt för ett kunskapsföre-
tag. Men just denna fallstudie kunde han omöjligt ha vetat något om 
när han skrev sin egen avhandling, eftersom Maria Hammaréns  
avhandling publicerades fem år senare.

101 goda råd

Jag inleder min kritik av litteratur inom knowledge management med 
Sveibys bok Kunskapsledning (1990). Men innan dess, först ett sympa-
tiskt klargörande om knowledge management, som Sveiby ger på sin 
hemsida (2001) till svar på frågan ”Why should Knowledge be Mana-
ged?” Svaret lyder: 

I don’t believe that knowledge can be managed. Knowledge Management 
is a poor term, but we are stuck with it, I suppose. Knowledge Focus or 
Knowledge Creation (Nonaka) are better terms, because they describe a 
mindset, which sees knowledge as an activity not as an object. 

Sveiby ser alltså kunskap som något som uttrycks i handling. Men min 
kritik av Kunskapsledning, vars underrubrik är 101 råd till ledare i kun-
skapsintensiva organisationer handlar inte primärt om den kunskaps-
syn som Sveiby har haft tidigare eller har numera. Min kritik gäller inte 
bokens innehåll som sådant – den tillhör de bättre i sitt slag – utan dess 
karaktär av handbok och de konsekvenser som handbokstänkandet kan 
få. Sveiby säger inledningsvis så här: 

Boken är skriven för Dig som har ont om tid (det har alla i en kunskapsin-
tensiv organisation). Därför är alla kapitel sammanfattade i rutor med råd, 
sammanlagt 101 stycken. Du behöver alltså inte läsa hela boken för att 
kunna ta till Dig det väsentligaste. Råden är avsedda att ge Dig en start-
punkt för egna funderingar, inte att följas slaviskt. (sid 15)
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De 101 råden utgör en checklista i en bok som har karaktär av handbok. 
På det sättet ger Sveiby – mot sitt eget bättre vetande – intryck av att 
det är enkelt att få grepp om hur man ska leda kunskapsintensiva orga-
nisationer. Handböcker, liksom instruktioner och bruksanvisningar, är 
ett vanligt sätt att dokumentera och kommunicera kunskap i yrkesmäs-
siga sammanhang. Hur skriver man då en handbok? Jag vet – har skri-
vit många. Man börjar med att klargöra vilket bokens syfte är, vilka 
målgrupper den vänder sig till och vad de ska veta, kunna eller göra 
med bokens hjälp. Man klargör också vilka förkunskaper som målgrup-
perna förutsätts ha, så att man kan bedöma det kunskapsglapp som 
handboken måste överbrygga. När man väl skriver boken använder 
man med fördel ett personligt tilltal. Man utgår från och bygger tanke-
mässigt vidare på målgruppernas kunskaper och erfarenheter i sitt reso-
nemang. Man använder ett aktivt språk, med klara och koncisa formu-
leringar. Och man har en innehållsstruktur med en tydlig röd tråd. Och 
är noggrann med att definiera de termer och begrepp som används. 

Sveibys handbok uppfyller de flesta av dessa krav. Men den lär likväl 
ingen att leda ett kunskapsföretag. Hade Sveiby gjort en målgruppsana-
lys, hade han upptäckt att han de facto vänder sig till dem som redan 
kan; till de kommunicerande, öppna och icke-auktoritära ledare, som är 
måna om att utveckla såväl sin egen som andras kunskap. Denna mål-
grupp kan förstå vad Sveiby vill säga – den har i allt väsentligt redan de 
erfarenheter och insikter som krävs för att leda kunskapsintensiva orga-
nisationer. Vad Sveiby tillför dem är nya aspekter och annorlunda ord 
på vad de redan kan. Jag menar inte att detta skulle vara onödigt. Själv-
klart inte! Det är när nya begrepp kan gro i befintliga erfarenheter som 
nya insikter uppstår. Sveibys läsare – dem han de facto vänder sig till 
– kan ge liv och mening åt hans ord utifrån sina egna erfarenheter. 
Handboken är lättillgänglig och kan vara till nytta för de ledare som har 
tillräcklig förförståelse för att kunna ta till sig Sveibys ord och omsätta 
dem i praktiken. Det är bra.

Men medaljen har också en baksida. Handbokens formuleringar är 
även lättillgängliga för chefer som saknar egen förföståelse om vad 
Sveiby vill säga. Här kan handboken vara skadlig. Inte så mycket för 
cheferna själva, som för den verksamhet de ska leda. De chefer som har 
en okritisk syn på sitt ledarskap och ett kontrollinriktat förhållningssätt 
till sina medarbetare saknar den erfarenhet som behövs för att göra 
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verklighet av Sveibys ord. Vad dessa chefer får med Sveibys hjälp är 
istället tillgång till en managementterminologi som låter insiktsfull; 
som gör att de kan säga rätt saker och få det att låta som om de också 
vet hur dessa rätt saker ska genomföras. I värsta fall kan handboken 
hjälpa dessa chefer att – medvetet eller omedvetet – bedra både medar-
betare och överordnade. På det här sättet kan det som från början – hos 
Sveiby – är A-managementiska omvandlas till B-managementiska. 

Påstådd kunskap

I sin doktorsavhandling Towards a Knowledge Perspective on Organisa-
tion (1994) tar Sveiby upp ett kunskapsteoretiskt resonemang, där- 
ibland om skillnaden mellan påståendekunskap och tyst kunskap. Han 
refererar till Michael Polanyis utsaga om att vi alltid vet mer än vi kan 
säga – vi kan aldrig fullt ut formulera våra kunskaper i ord. 

Men att vi å ena sidan vet mer än vi kan säga hindrar inte att vi å andra 
sidan kan säga mer än vi vet. Denna form av påståendekunskap – eller 
påstådd kunskap – kan utgöra en större fara än okunskap. Här är ett 
exempel ur levande livet: På den årliga marknadskonferensen tar mark-
nadschefen till orda. Med stöd av OH-bilder talar han engagerat om 
marknadsstrategi, taktik och operativa mål. Det hela ter sig likväl lite 
luddigt. En röst i publiken frågar omsider vad skillnaden är mellan stra-
tegi, taktik och operation. Marknadschefen, som har tagit till sig dessa 
begrepp från en konsult, börjar förklara, men trasslar in sig och måste 
generat ge upp. Han har köpt begreppen av konsulten – men inte fått 
grepp om dem innan han presenterade dem. Kanske trodde han sig ha 
förstått dem? Men inte reflekterat över dem, utifrån sin egen erfarenhet? 
Det borde han ha gjort, eftersom hans ställningstaganden och beslut 
hade avgörande inverkan på företagets affärsutveckling och konkur-
rensförmåga. På vilka begreppsmässiga grunder fattade han sina  
beslut? Vad förstod han och hur tänkte han?

Marknadskonsulten hade i det här fallet missat något grundläggande: 
Att försäkra sig om att hans råd hade blivit förstådda av kunden. Efter-
som konsultverksamhet är ett vanligt sätt att förmedla kunskap i yrkes-
livet är det viktigt att kunskapsöverföringen fungerar på ett djupare 
plan än det rena påståendeplanet. Med Sveiby som konsult hade det 
kanske inte varit någon större risk att uppdragsgivaren inte skulle ha 
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förstått. Han är sannolikt den förste att följa ett av de viktigaste av sina 
101 råd: Att skaffa sig skickliga och krävande kunder. 

Varför kritisera Sveiby?

Varför kritisera Sveiby när det finns mer tacksamma mål för kritik? 
Sveiby för ett klokt och öppet resonemang med sina läsare och involve-
rar dem i sina tankar. En av de sämsta författare jag läst inom know-
ledge management är däremot Peter Senge, som jag kritiserar nedan. 
Men först vill jag stanna ännu ett ögonblick vid Sveiby. Vad jag ifråga-
sätter hos honom är följande.

• Likställandet av produktionen inom ett kunskapsföretag med informa-
tion processing. Det är inte alls så – vilket framgår Maria Hammaréns 
fallstudie om Combitech Systems, Ledtråd i förvandling (1999) samt 
insikter från flera andra författare inom samma företag: Improvisation 
och precision (1998, Christer Hoberg, red), Spindeln i nätet (2003, Jan 
Sjunnesson) och Eventyrlyst och risker (Niclas Fock, 2004).

• Åtskillnaden mellan kunskapsföretag (tjänsteföretag eller organisatio-
ner vilkas verksamhet huvudsakligen är av intellektuellt slag och där 
medarbetarna har hög teoretisk utbildning) och företag där verksam-
heten är mer praktisk. Ett äldrevårdsföretag kan vara lika kunskaps- 
intensivt som ett konsultföretag, men på annorlunda sätt.

• En riktigt arg synpunkt har jag på Sveibys beskrivning av den utpräg-
lat högkompetenta personen som en egensinnig diva. Karikerar han 
för tydlighets skull? I den bilden kan jag inte känna igen någon av de 
kloka och skickliga kollegor jag har mött under de senaste tre decen-
nierna. Minst av allt de allra mest toppresterande.

3.4 Systemtänkande och intuition  
– en udda kombination

Nej, jag ska inte kritisera Sveiby. Utan sätta tänderna i något som bättre 
förtjänar kritik: Den femte disciplinen med underrubriken Den lärande 
organisationens konst av Peter Senge (1995). Boken är en amerikansk 
bestseller på temat knowledge management. Om Sveiby är typiskt 
svensk så är Senge typiskt amerikansk. Inte minst av den anledningen 
kan det vara intressant att kontrastera dem. Sveiby fattar sig kort och 
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koncist. Senge mångordigt och luddigt, dels på grund av en mängd 
upprepningar, dels på grund av hans frenetiska entusiasm inför sitt 
budskap.

Ett räkneexempel

Om man skulle låta en erfaren redaktör strukturera Senges bok och 
undanröja alla upprepningar och cirkelresonemang, skulle boken upp-
skattningsvis kunna kortas ned till cirka 25 % av sin ursprungliga  
volym, utan att tappa något väsentligt sakinnehåll. Om 10 000 bestsel-
lerläsare (jag antar att de finns) därigenom skulle slippa läsa alla de 360 
sidorna och bara behöva läsa 90 sidor, kan motsvarande tidsbesparing 
uppskattas till 45 miljoner kronor. Då har jag räknat med en sparad 
minut per sida och en timkostnad på 1000 kr (ett modest arvode för en 
managementkonsult). 

Den som läser Senges bok får nöja sig med att läsa sig till att man kan 
göra något. Frågan om hur kvarstår oftast obesvarad. Konkretiseringen 
ligger i de – alltid lysande – praktikfallen (names dropping). Men är det 
den femte disciplinens systemtänkande som har lett fram till dessa  
underverk? Här går det inte att utläsa några klara samband. Det verkar 
huvudsakligen ha varit skickligt ledarskap som har lett till de refererade 
framgångarna. Senge gör väl som Sveiby – väljer sina uppdragsgivare 
med omsorg.

De fem disciplinerna

Senge driver en huvudtes som går ut på att systemtänkande är nyckeln 
till den lärande organisationen. Systemtänkandet är ”den femte discipli-
nen”. Han använder här en analogi: Den lärande organisationen liknas 
vid ett återkopplat reglersystem. Motsvarande organisatoriska analogi i 
Frederick Taylors Scientific Management var maskinen. Det nya med 
Senges analogi – jämfört med Taylors – är dynamiken; möjligheten att 
föra ett analogiskt resonemang kring dynamisk komplexitet, i motsats 
till maskinmässigt statisk komplexitet. Men om detta kan man likväl 
säga att Senge inte tillför något väsentligt nytt. Det ter sig lika andefat-
tigt att jämföra mänskliga organisationer med systemtekniska konstruk-
tioner, som att likna dem vid mekaniska konstruktioner. 



117

Om knowledge management

De fem så kallade inlärningsdisciplinerna (eller ledarskapsdisciplinerna) 
som föreskrivs den lärande organisationen är:

• personligt mästerskap

• tankemodeller

• gemensamma visioner

• teamlärande

• systemtänkande – som är den både grundläggande och övergripande 
disciplinen.

Innan jag går närmare in på dessa discipliner sammanfattar jag mina 
främsta invändningar mot Senge.

• Förenklade resonemang, bland annat som en följd av analogin med 
det återkopplade reglersystemet. Systemsynen bortser från att det i 
varje situation finns många olika – mer eller mindre lika relevanta 
– tolkningar av organisationen och dess samspel med omvärlden. 

• Cirkelresonemang – ofta slutar resonemangen med att det som ska 
påvisas utgör sin egen förutsättning. Senge beskriver så att säga den 
bästa av världar som en förutsättning att skapa den bästa av världar.

• Senge för också ett märkligt resonemang kring det mänskliga språkets 
begränsningar. Han för fram systemtänkandet som ett bättre alterna-
tiv. Även om man inser att all kunskap inte är möjlig att förmedla i 
ord, kvarstår frågan vad systemtänkandet har att tillföra.

• Senge har dessutom oklara begrepp om kunskap, erfarenhet och intui-
tion. Han tar dem för givna. Likställer dem ibland helt med varandra. 
Skiljer dem åt i andra fall. Utan att motivera varför.

• Man kan också föra fram en invändning mot ett förment vetenskapligt 
och onödigt omständligt språk. ”Var försiktig med orden, de påverkar 
livet på jorden” är en maning från Harry Martinson. Enklare och kla-
rare kan det inte bli.

Personligt mästerskap

Under denna rubrik beskriver Senge hur människor som har uppnått 
det personliga mästerskapet tänker och fungerar. Men hur de har upp-
nått mästerskapet, hur de förmedlar sina insikter till andra och hur de 
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bidrar till att utveckla den lärande organisationen säger han inte särskilt 
mycket om. Däremot stipulerar han ett antal kännetecken på det per-
sonliga mästerskapet, däribland följande.

• Personer som tänker och fungerar i enlighet med det personliga mäs-
terskapet är nödvändiga i den lärande organisationen.

• Personligt mästerskap är att ha ett kunnande, en förmåga att bemästra 
olika situationer, både privat och yrkesmässigt.

• Människor med ett väl utvecklat personligt mästerskap är alltid  
inställda på att lära sig mer.

• Människor som kommit långt i personligt mästerskap är fullt med-
vetna om sina brister och begränsningar.

• Men personligt mästerskap är inget man slutgiltigt blir klar med. Det 
är en process. Det är en disciplin för livet.

Senge räknar upp mängder av kännetecken på personligt mästerskap. 
De kan enkelt sammanfattas så här: Personligt mästerskap handlar om 
att ha intellektuell och känslomässig mognad, att kunna bemästra sitt 
arbete och att alltid vara beredd att lära nytt. Mot detta finns knappast 
något att invända. Men det tar mindre plats att skriva än de cirka 30 
sidor som ägnas just detta kapitel. 

Senge säger också så här:

När företagsledningen beslutar sig för att utveckla medarbetarnas per-
sonliga mästerskap är det en central händelse i företagets utveckling. Det  
betyder att företaget förbinder sig att engagera sig i medarbetarnas välbe-
finnande, något som förändrar inställningen till medarbetarna.

Här har jag en fråga: Är det inte efter att ledningen har förändrat inställ-
ningen till medarbetarna som företaget kan utveckla medarbetarnas 
personliga mästerskap? En annan obesvarad fråga är: Hur går företaget 
tillväga när detta beslut väl är fattat? Vilka mått och steg kan tänkas 
leda till personligt mästerskap? Det är knappast svårt att inse att person-
ligt mästerskap är viktigt för den lärande organisationen. Det svåra är 
att omsätta detta goda i praktiken. En av de vägar som Senge pekar ut 
är sanningens väg. Men denna väg är knappast så lätt att vandra som 
han menar. Var och en kan visserligen hindra sig själv från att ljuga 
medvetet – vi kan alla bli ärligare. Men till syvende og sidst är san-
ningen sällan en och samma för alla i ett företag; verkligheten är sällan 
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entydig. Det svåra i en komplex verksamhet är att skapa ett klimat som 
är öppet för olika tolkningar – ett klimat som främjar ärligt ifråga- 
sättande.

En annan väg som Senge pekar ut är att förena rationalitet med intui-
tion. Han säger bland annat så här: 

Intuition börjar accepteras som ett värdefullt inslag i företagsledning och 
ledarskap. Olika undersökningar visar att erfarna chefer ofta litar på sin 
intuition när de tampas med komplexa problem. De förlitar sig på en känsla 
de utvecklat genom sina erfarenheter, de känner igen mönster och drar 
paralleller till skeenden som ytligt sett kanske inte har något med situatio-
nen att göra.

Detta kan jag knappast vare sig kritisera eller invända mot. Men på ett 
annat ställe menar Senge att man inte kan lära sig något av erfarenhet, 
eftersom de beslut som fattas i komplexa organisationer inte får konse-
kvenser förrän långt in i framtiden. Det är självklart att erfarenhet inte 
ger förmåga att se in i framtiden. Men ger inte erfarenheten likväl en 
bredare ram för alternativa tolkningar och alternativa framtidsvisioner 
– ett större spelrum för fantasi och analogi? Det är ju i stort sett vad 
Senge säger i citatet ovan. Jag skulle tro att det egentligen är kombina-
tionen av erfarenhet, fantasi och analogiskt tänkande, som Senge ser 
som intuition. Men likväl blir det snömos när han säger:

Nyckeln till föreningen av rationalitet och intuition finns i systemtänkandet. 
Intuitionen fungerar inte linjärt, dvs i enkla orsak-verkan-processer där 
komponenterna ligger nära varandra i tid och rum. Vår intuition är alltså 
inte rationell logisk i traditionell mening och kan därför inte heller förklaras 
med den linjära logikens terminologi. Erfarna företagsledare känner intuitivt 
hur komplicerade system fungerar. Intuitionen säger dem att orsak och 
verkan ligger långt ifrån varandra i tid och rum, att de till synes självklara 
lösningarna kommer att vara skadliga snarare än nyttiga, att åtgärder man 
kan vidta för att på kort sikt förbättra läget bara kommer att leda till problem 
på lång sikt. Men de kan inte förklara sina insikter på det vanliga linjära 
orsak- och verkanspråket.

Kort kan man väl sammanfatta dessa rader med att intuitiv förmåga 
växer med erfarenhet och att man inte alltid kan beskriva en intuitiv 
känsla med hjälp av rationella, logiska påståenden. Så är det ju. Likaså 
stämmer det med vars och ens erfarenhet att orsak och verkan kan ligga 
långt ifrån varandra i tiden. Därtill är sambandet mellan orsak och ver-
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kan i regel komplext; verkan går sällan att förutse, liksom orsaken inte 
alltid går att härleda i efterhand. Här har jag en av mina grundläggande 
invändningar mot Senges analogi mellan en organisation och ett regler-
system: Ett tekniskt system kan både styras och följas upp; verkan kan 
förutses och dess orsak går att härleda. Vem skulle annars våga driva 
processindustri? Frågan kvarstår alltså: Om systemtänkandet är nyckeln 
till föreningen av rationalitet och intuition, så har jag en bit kvar till att 
förstå hur denna nyckel fungerar och till vilket lås den hör. Ett sista ord 
på vägen: ”Utveckling av personligt mästerskap måste ske i enlighet 
med individens egen vilja. Det går inte att tvinga personligt mästerskap 
på en människa.” Detta – snälla Senge – har jag inga problem att förstå. 
Det är självklart.

Tankemodeller

Hur vi ser på oss själva och omvärlden beror i hög grad på etablerade 
tankemodeller, både enskilda och kollektiva. En del tankemodeller är 
skadliga och bör ifrågasättas och revideras. Andra är nyttiga och bör 
vidareutvecklas och förstärkas. Ungefär så kan man sammanfatta vad 
Senge har att säga i detta ärende. Knappast något att invända mot. Inte 
heller följande citat. 

Våra tankemodeller håller oss kvar i invanda tankebanor och beteenden. 
Men vi behöver lära oss att påverka tankemodellerna, dvs lyfta fram, vär-
dera och revidera våra föreställningar. ... Disciplinen tankemodeller lär oss 
att ett samtal kan vara lärorikt och utvecklande i stället för att bara förstärka 
den redan rådande uppfattningen. (sid 224)

Men lär vi oss detta av ”disciplinen tankemodeller”? Vad visste då  
Michel de Montaigne om denna disciplin när han 1588 skrev sin essä 
Om konsten att samtala? Här följer ett citat av Montaigne – ett av många 
andra möjliga. 

Vi måste uppmärksamma vilken fördel det är för en man att kunna tala när 
han själv vill, att välja tidpunkt och ämne, avbryta samtalet eller byta ämne 
med magistral myndighet, försvara sig mot andras invändningar med en 
skakning på huvudet, med ett leende eller tystnad, inför ett sällskap som 
darrar av vördnad och respekt. 

Denna avsaknad av dialog mellan ledare och medarbetare är inte min-
dre vanlig fyra sekler senare. Är det den jämlika dialogen som Senge 
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efterlyser och menar kan framlockas via disciplinen tankemodeller? 
Kanske det.

För företagets utveckling krävs enligt min mening lyhörda chefer som inte 
bara lyssnar till konsulter och planeringsexperter. Även kunniga medarbe-
tare är en förutsättning för att företaget skall utvecklas. 

Gemensamma visioner

Den tredje av Senges fem discipliner är gemensamma visioner. Jag sam-
manfattar helt kort: Det är viktigt att ha visioner om vart man vill kom-
ma och hur man vill utvecklas. Det gäller företaget i dess helhet, liksom 
de enskilda medarbetarna. Visionerna är en drivkraft för förändring. 
Nu citerar jag: ”En gemensam vision är en kraft i människors hjärtan, 
en mycket vital kraft.” Detta är sköna ord. Lite längre fram i kapitlet:

Gemensamma visioner är viktiga för den lärande organisationen, eftersom 
de fungerar som mål för utvecklingen. ... Men granskar man de visioner 
som finns i företag, finner man att de snarare är personliga än gemen- 
samma, dvs visionen finns hos en person eller i en mindre grupp som  
försöker tvinga den på övriga medarbetare i företaget.

Här kan man också hålla med Senge. Men hur ska medarbetarnas egna 
visioner och företagets kunna smälta samman? Om detta säger han  
följande.

Däremot kan man skapa sådana förutsättningar att människor stimuleras 
att försöka utveckla egna visioner, t ex genom att chefer inbjuder sina med-
arbetare att utveckla egna visioner som ligger i linje med chefens egen.

Arg fundering: Medarbetarnas egna visioner? Eller visioner som ligger i 
linje med chefens egen? Vad menar Senge egentligen? Det är i och för 
sig inte svårt att förstå att om chefer och medarbetare delar samma  
visioner så ökar sannolikheten att visionerna uppnås. Men vägen dit, 
Senge – vägen dit? 

Teamlärande

Det centrala – och värdefulla – i detta kapitel är att Senge förespråkar 
dialogen som metod. Han konstaterar att en diskussion kan vara pro-
duktiv och leda till en lösning, men i dialogen söker man inte lösningen 
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utan strävar snarare att bredda sin kunskap i komplicerade frågor. Inga 
invändningar.

Systemtänkande

Systemtänkandet – den femte disciplinen – är, menar Senge, den grund-
läggande disciplinen för att se helheter. Jag vänder mig inte mot hans 
idé om helhetstänkande. Vad jag vänder mig mot är den analogi han 
använder för att tydliggöra vikten av helhetstänkande. Analogin snarare 
begränsar än vidgar vyerna. Den analogi som Senge bygger sitt resone-
mang på är, som sagt, ett återkopplat reglersystem. Min främsta invänd-
ning är att en verklighet, som är långt mer komplex än det mest kom-
plicerade tekniska system någonsin kan bli, inte låter sig fångas genom 
att jämföras med ett tekniskt system. Vad Senge inte beaktar är att sam-
banden mellan orsak och verkan i en mänsklig organisation sällan eller 
aldrig är entydiga. Det finns alltid alternativa sätt att tolka varje sam-
band. I ett tekniskt system finns bara en tolkning; systemet ska fungera 
entydigt, såvida det inte är behäftat med fel eller brister. Entydighet är 
det driftsäkra normalfallet, medan mångtydighet är ett riskfyllt undan-
tag. Med mänskliga system är det tvärtom – mångtydigheten är normal-
fallet och entydigheten undantaget.

3.5 Metaphor management

Jag sträcker mig efter The Complete Works av William Shakespeare. 
Inlagan är på väg att lossna från omslaget. Dock inte som en följd av 
flitlig läsning, utan på grund av dålig bindningskvalitet. Det måste ha 
varit uppemot 30 år sedan jag köpte boken på rea – för att verka intel-
lektuell. Jag har inte börjat läsa den förrän nu. Allan Janik väckte min 
nyfikenhet genom att säga att det är en politisk handling att uppmana 
någon att läsa Shakespeare, eftersom detta kan förändra personens liv.

The comedy of errors

Den titel som mest av alla träffade mig i innehållsförteckningen var The 
comedy of errors. Antagligen en lämplig metafor för mitt första försök 
att läsa Shakespeare. Aldrig har jag mött ett sådant språk. Rikt, enkelt 
och kärnfullt. Men sällan entydigt. Det finns inget sätt att beskriva  
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Shakespeares språk annat än i hans egna ord. Rytmen och rimmen både 
döljer och förstärker textens innebörd. Sökandet efter det rätta ordet 
öppnar ibland vägen för fel ord; det ord som kan göra det osägbara 
möjligt att säga. En liten skiftning i innebörden kan ändra en mening 
från att vara ett trubbigt tillhygge till att bli en vass spjutspets.

Shakespeare är en flitig användare av metaforer och analogier. Så här 
beskrivs den piga som nästan skrämmer skiten ur en av pjäsens huvud-
personer när hon försöker våldta honom i köket:

Marry, sir, she is the kitchen-wench, and all grease; and I know not what 
use to put her to, but to make a lamp of her, and run from her by her own 
light. I warrant, her rags, and the tallow in them, will burn a Poland winter: if 
she lives till dooms day, she’ll burn a week longer than the whole world.

Hennes utseende beskrivs enligt följande.

− Swart, like my shoe, but her face never so clean kept. 
− What’s her name? 
− Nell, sir, but her name and three quarters, that’s an ell and three quar-
ters, will not measure her from hip to hip. 
No longer from head to foot than from hip to hip: she is spherical like a 
globe; I could find out countries in her. 
− In what part of her body stands Ireland? 
− Marry, sir, in the buttocks: I found it out by the bogs.  
− Where Spain? 
− Faith, I saw it not; but I felt it hot in her breath. 
− Where America, the Indies? 
− O, sir, upon her nose, all o’er embellish’d with rubies, carbun-
cles, sapphires, declining their rich aspect to the hot breath of Spain; 
who sent whole armadoes of caracks to be ballast at her nose.

Nell är en värld av metaforer. Var detta engelsmannens syn på sitt lands 
religiösa och världsliga motståndare i kampen om herraväldet i det som 
ännu inte hade hunnit bli ett imperium? Den plats där Irland återfanns 
(bogs kan betyda både sumpmarker och utedass) kan i så fall säga en 
del som har relevans även i dagens problematiska relation mellan  
England och Irland.
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Every why hath a wherefore

The comedy of errors innehåller oräkneliga frågor, både explicita och 
implicita. En av pjäsens nyckelmeningar är: “Every why hath a where-
fore.” Först läste min logiskt väluppfostrade hjärna: “Every why hath a 
therefore.” Men så insåg jag mitt misstag – det finns inga svar. Varje 
fråga leder till en annan, till en annan och till en annan. 

I min bokhylla finns ytterligare en bok som är nästan lika tjock som The 
Complete Works av William Shakespeare. Boken är Liberation Manage-
ment av Tom Peters. Smaka på titeln. Undertiteln är Necessary Disor-
ganization for the Nanosecond Nineties. Känn fartvinden. Allt har sin 
tid, säger Shakespeare. Det finns inte ens tid att tänka, säger Tom  
Peters. I innehållsförteckningen finner jag en kapitelrubrik som lyder 
The quest for metaphors (sic!). Kapiteltexten förordar metaforen företag 
som karnevaler. Givetvis finns här också ett Shakespearecitat:

When the sea was calm 
All ships alike 
Showed mastership in floating.

Men Tom Peters lever inte upp till mästerskap vare sig i lugn eller hög 
sjö. Han staplar påståenden på varandra. Många av dem är förklädda 
till metaforer som ältas tills det knappt ens finns en kliché kvar. Detta 
missbruk av metaforer krymper tanken istället för att vidga den. Inte för 
att Tom Peters metaforer är illa valda. Tvärtom, de är ofta innovativa. 
Men de används som utgångspunkter för svar. Inte som utgångspunkter 
för frågor. Att förstå skillnaden mellan Shakespeare och Tom Peters i 
termer av olika användning av metaforer må vara ett litet steg för 
mänskligheten – men ett skutt av lycka för mig.

Kunskap som snabbmat; att veta att (men inte hur) är den kunskapens 
makt som predikas av Tom Peters. Att veta vem är också viktigt. Ältan-
det av metaforer varvas med flitigt nämnande av kända person- och 
företagsnamn. Förklädda till fallstudier. Här är Tom Peters och Peter 
Senge lika. Böcker som deras kan, trots att de är ägnade att förstärka 
kunskapsnivån i företag och organisationer, ha motsatt effekt. Det är 
sorgligt. Ett Shakespearecitat kan ge tröst, om än svårbegriplig. 

A man may break a word with you, sir; and words are but wind; 
Ay, and break it in your face, so he break it not behind.
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Vad är interaktivitet? Vilka innebörder kan läggas in i begreppet? I  
spåren av Internet har interaktivitet blivit ett lika ofta använt som sällan 
preciserat begrepp. Att innebörden grundar sig på möjlighet till dub-
belriktad kommunikation är uppenbart. I den meningen har telefoni 
varit ett interaktivt medium i långt mer än ett sekel. Men det finns långt 
fler aspekter på interaktivitet än möjligheten till dubbelriktad kommu-
nikation.

4
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4.1 Internet – kort svensk historik

Från att ha varit ett protokoll för öppen datakommunikation (TCP/IP) 
med rötter i 60-talets paketförmedlingsteknik (Arpanet i USA), utveck-
lades Internet till ett kommersiellt begrepp, parallellt med konver- 
gensen mellan telekommunikation, informationsteknologi och medie-
teknik. Manuel Castells beskriver utvecklingen i Internetgalaxen (2001). 
Man kan försvenska skeendet. Jag gör det med stöd av ett par böcker 
som jag har skrivit, Handbok för datakonsulter (1987-1992) och IT- 
visioner i verkligheten (1996).

Inom Televerket hade ledningen redan i slutet av 70-talet en uttalad  
vision om ”datakommunikation alla till alla”. Vad man ville uppnå var 
samma enkelhet som hos telefoni. Den första svenska IP-baserade nät-
tjänsten lanserades vid skiftet mellan 80- och 90-tal. Därefter gick  
utvecklingen snabbt. I mitten av 90-talet var Internet (inklusive www 
och HTTP) ett kommersiellt faktum – och interaktivitet en egenskap 
som med självklarhet knöts till detta medium. 

Tidigare hade dataspel kallats interaktiva, likaså de medier som före- 
bådade Internet. I Frankrike hade man Minitel, som tack vare ett omfat-
tande statligt stöd var en lyckad satsning. I Sverige var Teleguide menat 
att bli Minitels motsvarighet. Teleguide hade föregåtts av Videotex, en 
tjänst som bland annat syftade till att underlätta e-handel mellan före-
tag. Den slog dock inte igenom på någon bred front. Många av de före-
tag som kände behov av e-handel, främst inom fordonsindustrin, hade 
redan etablerat EDI-förbindelser (Electronic Data Interchange, ett stan-
dardprotokoll för affärstransaktioner). 

Teleguide var en variant på Videotext avsedd för privatpersoner. Men 
inte heller denna tjänst slog igenom. Den hann inte. Sverige hade på ett 
tidigt stadium en högre PC-täthet än andra länder i Europa. De klum-
piga Teleguideterminalerna med sina gammaldags, textbaserade gräns-
snitt efterfrågades inte, när persondatorerna hade börjat förses med 
grafiska användargränssnitt och uppringda internetförbindelser redan 
fanns inom räckhåll. Den stora förekomsten av persondatorer på arbets-
platser och i hemmen medförde att Sverige snabbt fick en ledande  
position i användningen av Internet. Användarnyttan hade ökat drama-
tiskt genom billiga program för e-post och gratis sökmotorer. 
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Därtill kom en turboeffekt genom den i internationell jämförelse tidiga 
avregleringen av den svenska telemarknaden. Flera av världens stora 
teleoperatörer, som ännu inte var avreglerade på sina egna hemma-
marknader, utnyttjade den svenska marknadens öppenhet och dator-
mognad till att öva sina konkurrensvapen på, inför den situation som 
omsider skulle uppstå på deras egna hemmamarknader. De hade rejäla 
resurser att arbeta med och bidrog till att ge den – redan avancerade  
– svenska marknaden en kraftig injektion. 

Omfamnad av det politiska etablissemanget agitaterade en fleeceklädd 
framtidsfabrikant mot det stora telekometablissemanget: Ericsson, Telia 
och deras partners, som hade lagt grunden för en telekomindustri i 
världsklass. Här en kort historik i historiken: Stockholm var före förra 
sekelskiftet världens telefontätaste stad – långt före New York. Sverige 
var först i världen med ett riktstäckande telefonnät och blev även först 
i världen med att digitalisera det fullt ut. Först och främst i världen 
också med mobiltelefoni. Och bland de främsta med telesatelliter. 

Allas väg till bredband tycktes ligga öppen; de fasta bredbandsnäten 
skulle snabbt byggas ut, 3G-näten likaså. Persondatorer, lap-tops, palm-
pilots och mobiltelefoner skulle bli apparater för e-handel, distans- 
arbete, distansutbildning och mediekonsumtion. Företagen skulle orga-
niseras i nätverk, där kunskap kunde flöda fritt – tillgänglig för envar. 
Visionerna var stora. Horisonten vid. Inga gränser fanns. Så tycktes 
det.

Internet blev omsider ett allemans kommunikationsmedium som – åt-
minstone i princip – kan innefatta alla tidigare existerande text-, ljud-, 
bild- och databaserade medier. Dessutom tillför Internet något som inte 
har funnits tidigare: en kombination av dubbelriktad kommunikation 
(en till en, en till många, många till en, många till många), sökbarhet, 
(nästan) global räckvidd och (nästan) obegränsad kapacitet för lagring 
av information. Vad av detta – och vad mer? – kan tänkas innefattas i 
begreppet interaktivitet?

4.2 Inte omstritt men vagt och obestämt

Mitt syfte är inte att försöka finna någon entydig definition av interakti-
vitet, utan att försöka fånga interaktivitetens innebörd – eller rättare 
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sagt olika innebörder. Interaktiviteten ligger inte enbart i tekniska  
möjligheter, utan också i innehållet hos de budskap som förmedlas; 
budskapens förmåga att initiera och hålla fast en dialog med läsaren, 
tittaren, lyssnaren, motparten. Tekniken är möjliggörande, men förmå-
gan att skapa dialog är mänsklig.

Snarare än att vara definierbar ter sig interaktiviteten som ett vagt och 
obestämt begrepp. För att klargöra denna insikt tar jag inledningsvis 
hjälp av Allan Janik, som i Cordelias tystnad (1991) säger att menings-
motsättningarna inom naturvetenskaperna handlar om hur frågorna 
ska besvaras, medan de besvärligaste problemen inom humanveten- 
skaperna tenderar att röra sig om själva forskningsobjektets natur. ”Vad 
är litteratur?” ”Vad är religion?” ”Vad är filosofi?” ”Vad är ett samhälle?” 
”Vad är en förklaring?” 

Frågan om interaktivitetens natur ter sig knappast lika stor och viktig 
som frågor om vad litteratur eller samhälle är. Denna typ av begrepp 
betecknas av William Gallie som i grunden omstridda; Essentially Con-
tested Concepts (1955). Gallie ställer upp sju kriterier för att avgöra om 
ett begrepp kan betraktas som i grunden omstritt eller inte. Av des-
sa tycks interaktiviteten uppfylla fem – tillräckligt många för att stödja 
mitt tvivel på möjligheten att finna en definition. 

• Interaktivitet är ett värdebegrepp; man kan tala om det i termer av 
mer eller mindre interaktivitet

• Interaktivitet är ett sammansatt begrepp; det är sammansatt av olika 
beståndsdelar.

• De olika beståndsdelarna kan ordnas inbördes.

• Den inbördes ordningen kan varieras på olika sätt.

• Begreppet har en öppen struktur – det finns nya sätt att skapa eller 
uppleva interaktivitet.

• Det finns auktoriteter som båda sidor i en debatt erkänner – detta 
kriterium uppfylls inte, eftersom interaktivitetens innebörd inte debat-
teras nämnvärt.

• Båda sidorna hyllar tanken att det i princip är möjligt att vinna debat-
ten på övertygandets grund – detta kriterium uppfylls inte heller, av 
samma skäl som ovan.
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4.3 Röster om interaktivitet

Att begreppet interaktivitet kan uppfattas på många olika sätt illustreras 
av följande röster, som jag har fiskat upp ur litteraturfloran och åter-
kommer längre fram.

Brenda Laurel (1993 refererar tillbaka till sig själv 1986): 

I posited that interactivity exists on a continuum that could be character-
ized by three variables: frequency (how often you could interact), range 
(how many choices were available), and significance (how much the choic-
es really affected matters). (sid 20)

Brenda Laurel (1993):

The search for a definition of interactivity diverts our attention from the 
real issue: How can people participate as agents within representational 
contexts? Actors know a lot about that, and so do children playing make-
believe. Buried within us in our deepest playful instincts, and surrounding 
us in the cultural conventions of theatre, film, and narrative, are the most 
profound and intimate sources of knowledge about interactive representa-
tions. A central task is to bring those resources to the fore and to begin to 
use them in the design of interactive systems. (sid 21)

Manuel Castells (1996): 

Uppkomsten av ett nytt elektronisk kommunikationssystem som känne-
tecknas av global räckvidd, integration av alla kommunikationsmedier och 
potentiell interaktivitet förändrar vår kultur och det för gott.

Clifford Stoll (1996): 

A poor substitute it is, this virtual reality where frustration is legion and 
where – in the holy names of Education and Progress – important aspects 
of human interactions are relentlessly devalued. (sid 4)

Pehr Sällström och Magnus Florin (2000):

Finns det äkta interaktivitet och kvasi-interaktivitet? Kan man ha ett dia-
logförhållande till en mekanisk anordning? Till exempel till en dator? ... Det 
talas vitt och brett om de moderna elektroniska hjälpmedlen som inter-
aktiva. Vad ska vi då mena med interaktivitet? ... Skall det anses räcka 
med att man på dataskärmen kan beställa fram ett stycke text eller en bild 
efter eget val? I så fall är även en bok med korshänvisningar ett ”interaktivt 
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medium”. Texterna och bilderna som ligger till reds att beställas fram, är ju 
färdiga. Jag påverkar dem inte. (sid 16)

Lev Manovich (2001), som uttrycker vad han anser vara en myt, vilken 
han i det andra stycket nedan vänder sig mot: 

New media is interactive. In contrast to old media where the order of pres-
entation is fixed, the user can now interact with a media object. In the 
process of interaction the user can choose which elements to display or 
which paths to follow, thus generating a unique work. In this way the user 
becomes the co-author of the work. (sid 55)

In relation to computer-based media, the concept of interactivity is a tau-
tology. Modern HCI is by definition interactive. In contrast to earlier inter-
faces such as batch processing, modern HCI allows the user to control the 
computer in real-time by manipulating information displayed on the screen. 
Once an object is represented in a computer, it automatically becomes 
interactive. Therefore, to call computer media “interactive” is meaningless  
– it simply means stating the most basic fact about computers. (sid 55)

Ovanstående författare talar om samma ord – men inte samma begrepp. 
Laurel och Stoll talar om interaktivitet som en mänsklig förmåga. Säll-
ström och Florin talar å ena sidan om interaktiviteten hos en apparat 
– datorn, å andra sidan om interaktiviteten hos en medieprodukt – bo-
ken. Castells och Manovich talar om interaktivitet som en egenskap hos 
mediekanaler respektive medieappparater. Citaten avspeglar en be-
greppsförvirring, beroende på vad författarna relaterar interaktiviteten 
till.

4.4 Olika perspektiv på interaktivitet

Man kan lägga många olika perspektiv på interaktivitet, till exempel 
tekniska och mänskliga, utvecklingsperspektiv och användarperspek-
tiv, innehållsperspektiv och designperspektiv. Man kan också betrakta 
olika kommunikationsfall: kommunikation människa till människa, 
människa till medieprodukt/tjänst eller kombinationer av båda. Det för 
mig mest viktiga perspektivet är användarens. Men om man ska analy-
sera interaktiviteten som begrepp är användarperspektivet en för hög 
nivå att börja på. Det är i användarens upplevelse av interaktivitet som 
allt slutar. Vilka är grunderna till användarens upplevelse?
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Språkligt perspektiv

Peter Hughes säger i Gestaltningsteori: Wittgenstein och problemet Sha-
kespeare (Dialoger 1994:30-32) att utpekande föregår mening, språket 
är semiotiskt innan det kan bli semantiskt. Den som tvivlar på detta kan 
gå tillbaka till sin barndom och minnas hur nya begrepp lärdes in  
genom ostensiva definitioner av typen ”titta en vovve”. Att vovven ena 
dagen var en strävhårig taxvalp och andra dagen en fullvuxen schäfer 
eller en pudel ledde omsider till en fördjupad insikt om det övergri-
pande begreppet hund. De ord vi sätter på begreppen skiftar i betydelse, 
både över tiden och beroende på situationen. Ett och samma ord  
betydde en sak igår, en annan idag. Ett och samma ord kan betyda en 
sak i ett sammanhang och en helt annan i ett annat sammanhang. 

Den omfattande anhopningen av ny kunskap under 1800-talet bär ansva-
ret för en djup okunnighet: När samma ord användas på ett flertal kun-
skapsområden i olika betydelse och envar har luktat en smula på allting, 
blir det allt svårare att veta om man vet vad man talar om. Ordklichén, det 
dunkelt sagda, är både det dunkelt tänkta och det dunkelt kända, och 
dess makt är stor. (sid 40)

Detta citat från Erik Mesterton har jag funnit hos Maria Hammarén 
(1999, Ledtråd i förvandling). Det hade kunnat sägas med ännu större 
emfas i dag. Men problemet är gammalt. Leibnitz hade ju en vision om 
ett artificiellt språk, där varje begrepp kunde ges en entydig definition 
och kombineras till nya entydiga begrepp med hjälp av logik. Det när-
maste vi har kommit denna vision är matematiken och de språk som 
används för programmering. Esperanto var en vision i liknande riktning 
– att människor av olika nationalitet skulle kunna kommunicera med 
varandra på ett gemensamt, artificiellt språk. 

Vad som saknas i artificiella språk är den begreppsbildning som sker 
när språkets användning i vardagen ger upphov till en rikedom på va-
riationer och nyanser. Språkets mångtydighet är inte enbart till förtret, 
utan också grunden till att vi kan uttrycka ironi, satir, humor, tragik, 
poesi; mångtydigheten är grunden för det levande berättandet. Det 
språk vi lever och verkar med låter sig inte tämjas. Ett ensamt ord kan 
inte beskriva sin egen innebörd. Betydelsen klarnar om vi sätter in  
ordet i en mening. Men inte heller denna mening kan beskriva sin egen 
innebörd. Innebörden ligger i när, var, hur, av vem och i vilken situation 
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meningen används. ”Mening är bruk” eller ”praxis ger orden deras  
mening”, säger Wittgenstein. Med en skärpning av resonemanget säger 
han ”att förstå en mening är att förstå ett språk”.

Även om det finns föga hopp om att finna en definition av interaktivi-
tet, är det rimligt att begrunda ordets lexikala betydelse. Den kan spåras 
via inter och aktiv. Enligt Svensk etymologisk ordbok har förledet inter 
latinskt ursprung och betyder emellan. Aktiv kommer av agere, som 
betyder handla. Enligt SAOL betyder interaktion växelspel eller samspel 
i (mänskligt) umgänge, medan interaktivitet är något som rör samspel 
mellan människa och dator. Här stämmer inte SAOL med gängse språk-
bruk: jämför innebörd och uttal av MMI och MDI: människa-maskin-
interaktion och människa-dator-interaktion, inte människa-maskin- 
interaktivitet eller människa-dator-interaktivitet.

Systemteoretiskt perspektiv

Första gången jag mötte akronymerna MMI och MDI användes de som 
driftsäkerhetstekniska begrepp, för att uppmärksamma vikten av  
användaranpassning av gränssnitten mellan maskiner/datorer och 
människor. Målet var att höja tillförlitligheten hos avancerade tekniska 
system, genom att förebygga fel och misstag från användarnas sida. 

Insikten om den mänskliga faktorn som felkälla hade framför allt sin 
grund inom flygvapnet. Sedan 60-talet har driftsäkerhetstekniken fått 
en mängd tillämpningar inom kärnkraftverk, processindustrier, kraft- 
överföringssystem och telesystem. Användaranpassningen handlade 
länge om att utforma gränssnitten med hänsyn till människans selekti-
va perceptionsförmåga. Människan sågs som en del av systemet – som 
en informationsbehandlande systemkomponent bland andra, låt vara 
mer flexibel. Att det var människan som i första hand skulle anpassa sig 
till tekniken, och inte tvärt om, sågs inte som något större problem, 
eftersom användarna var operatörer som specialutbildats för sina upp-
gifter. De var inte användare i någon allmän bemärkelse. I den mån 
psykologi användes för att minska den mänskliga faktorns inverkan 
som felkälla var det främst i samband med psykologiska test i samband 
med urvalet av operatörer.
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Kognitionspykologiskt perspektiv

Genom persondatorernas intåg i de mest skiftande verksamheter och 
genom tillkomsten av interna och externa nätverk för datakommunika-
tion växte myllret av mänskliga faktorer allt mer. Användarna bestod 
inte längre av specialiserade operatörer, utan yrkesutövare av alla möj-
liga slag. Därmed blev det i längden ohållbart att utgå från tekniken. 
Interaktionen mellan användare och system blev ett tillräckligt kost-
samt och affärskritiskt problem för att bli föremål för fördjupad forsk-
ning, både ergonomisk och kognitionspsykologisk. Man satte männis-
kan i centrum; användaranpassning blev användarcentrering, med 
fokus på att anpassa tekniken till människans kroppsliga, sinnliga och 
mentala förmågor. 

Kongitionspsykologin handlar bland annat om hur människans mentala 
processer och beteenden växelverkar med stimuli från omgivningen. 
Vad som däremot inte utforskas – eller nämnvärt problematiseras – är 
huruvida information är samma sak som mänsklig kunskap. Männis-
kan betraktas – i systemteoretisk anda – som en informationsproces-
sande varelse. Här finns ingen principiell motsättning i antagandet att 
mänsklig kunskap kan överföras till och hanteras med hjälp av datorer. 
De kunskapsformer som inte utgörs av medvetet informationsproces-
sande betraktas som undermedvetna eller känslomässiga (såvida de 
inte är kroppsliga och därmed inte kan inordnas i psykologin). Härav 
följer att man psykologiserar kring kunskapsformer som praktiskt,  
moraliskt och konstnärligt kunnande, istället för att efterforska de  
kunskapsteoretiska grunderna.

Kognitionspsykologin klargör inte några konkreta begränsningar när 
det gäller knowledge management eller artificiell intelligens. Ska jag 
formulera min egen kritik mot detta perspektiv, blir det att strävan efter 
att få informationssystem att efterlikna mänsklig intelligens innebär en 
uppenbar risk att motsatsen inträffar – att vi får likriktning och likatän-
kande i stället.

Kognitionsvetenskapligt perspektiv

Vad är det för maktförhållande som framträder i fenomenet AI? Det är  
givetvis inte användningen av AI som är skändlig, utan beredvilligheten att 
tillåta den att förvränga vår kunskapsuppfattning, eller snarare, att fullfölja 
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den förvrängning som kognitivistiska läror länge bedrivit. (Horace Engdahl, 
Informationssamhället, Dialoger 1989:10)

Detta är en skarp utsaga mot kognitivistiska läror. Och ett välfunnet  
uttryck – det finns inte en kognitivistisk lära utan flera; kognitions- 
vetenskapen är en mångvetenskap. 

Peter Gärdenfors, Sveriges första professor i kognitionsvetenskap, date-
rar i artikeln Cognitive science: from computers to anthills as models of 
human thought (1999, Human IT nr 2) kognitionsvetenskapens födelse 
till 1956. 

Detta år hölls en konferens vid Dartmouth College, där begreppet artifi-
ciell intelligens för första gången förekom. Alan Newell och Herbert 
Simon demonstrerade ett program som kunde konstruera logiska bevis 
utifrån en given mängd förutsättningar. Samma år presenterade Noam 
Chomsky för första gången de idéer som han året därpå publicerade i 
Syntactic Structures. Denna bok innebar en revolution inom språkforsk-
ningen. Ytterligare en händelse 1956 var att psykologen George Miller 
publicerade en artikel, som kom att bli en klassiker inom kognitions-
forskningen: The magical number seven, plus or minus two: some limits 
on our capacity for processing information. 

Kognitionsvetenskapen har sitt centrum i kognitionspsykologin och 
knyter an till områden som cybernetik, informationsteori, kommunika-
tionsteori, datalogi, hjärnforskning, språkforskning, antropologi, socio-
logi och filosofi. Beroende på vem som avhandlar kognitionsvetenskap-
liga spörsmål och i vilket intresse kan tyngdpunkten falla olika – på 
människa eller maskin. Kognitionsvetenskap tillämpad på MDI gör inte 
situationen klarare. Här kan även designvetenskap innefattas, som inte 
heller är enda vetenskap, utan många, där kunskap och inspiration 
hämtas från semiotik, grafisk design, industridesign, arkitektur, film 
och andra konstarter. 

Praxisrelaterat kunskapsteoretiskt perspektiv

Kognitionsvetenskapen inrymmer givetvis ett kunskapsteoretiskt per-
spektiv. Däremot inte det perspektiv som grundar sig på den praxisrela-
terad kunskapsteori som både utesluter likställandet av mänsklig kun-
skap med informationsprocessande och bortseendet från de kunskaps-
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mässiga sambanden mellan kropp och själ, ord och handling, tanke och 
känsla, individ och kollektiv. Genom kognitionsvetenskapens avsaknad 
av begrepp om den praktiska kunskapens mångfald och helhet, saknas 
också väsentlig insikt om interaktion mellan människa och teknik. 

Användargränssnittet är den synbarliga nivå på vilken interaktionen 
sker. Därunder finns ytterligare nivåer, som – liksom gränssnittet – kan 
vara mer eller mindre transparenta och mer eller mindre anpassade till 
människans erfarenhet, arbetssituation, sätt att tänka och sätt att hand-
la. Bo Göranzon har belyst dessa aspekter i ett stort antal böcker och 
essäer.

Internetutvecklingen har förstärkt den logisk-positivistiska kunskaps-
syn som likställer information med kunskap och sätter teori framför 
praktik. Den mest revolutionerande ifrågasättaren av denna syn på kun-
skap var Wittgenstein –matematikern och teoretikern som så att säga 
omvände sig själv. Han lade grunden till en språkfilosofisk och praxis-
relaterad kunskapsteori. Efter honom har en lång rad forskare diskute-
rat helt andra aspekter på kunskap än informationsprocessande, däri-
bland Michael Polanyi (1958, Personal Knowledge,), Hans-Georg 
Gadamer (1960, Warheit und Methode,), Thomas S. Kuhn (1962, The 
Structure of Scientific Revolutions) samt bröderna Hubert och Stuart 
Dreyfus (1986Mind over Machine).

Bröderna Dreyfus (den ene filosof och den andre datalog) går tillrätta 
med den kunskapssyn som utesluter praktiskt, moraliskt och konstnär-
ligt kunnande – som därmed också utesluter erfarenhet, fantasi och 
intuition som väsentliga kunskapsformer. Dreyfus & Dreyfus har som 
underrubrik i sin bok The power of Human Intuition and Expertise in 
the Era of the Computer. De använder filosofen Gilbert Ryles begrepp 
knowing that och knowing how, där knowing that avser information 
eller påståendekunskap, medan knowing how inbegriper den erfaren-
het som krävs för att utföra omdömesgilla handlingar.

På den kunskapsstege i fem nivåer, från novis, nybörjare och kompe-
tent, till specialist och expert, präglas de två understa nivåerna främst 
av knowing that. På de två översta nivåerna hör det mänskliga om- 
dömet hemma; knowing how. På dessa nivåer hanterar man inte ratio-
nella och entydiga begrepp, utan bearbetar komplexa och mångtydiga 
sammanhang. En dator kan på sin höjd bli kompetent, menar Dreyfus 
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& Dreyfus. Den kan följa givna regler, men saknar specialistens och 
expertens förmåga att hantera motsättningar och mångtydigheter. Den 
saknar fantasi, intuition och vilja. 

Vad datorn också saknar är förstås kropp. Mänsklig kunskap har sina 
rötter i att vi både har hjärna och kropp. Vi kan inte bara sky elden för 
dess sken, utan vet hur det känns när vi bränner oss. Vi kan inte bara 
längta efter brasvärmen, utan vet hur det känns när frusna fötter blir 
varma. Vi kan se en sak och samtidigt se den som en annan; vi ser 
tändstickan och föreställer oss eldens konsekvenser – grillad korv eller 
skogsbrand.

Bo Göranzon gör en förtydligande distinktion i bröderna Dreyfus kun-
skapsstege: Specialisten och experten förmår, till skillnad från den kom-
petente (och datorn) tänka analogiskt; icke-analytiskt. Här hör den 
tysta kunskapen hemma. Dock – självklart – kan en specialist eller  
expert också säga avsevärt mer kloka saker om sitt kunnande än en 
novis. Erfarenheten har givit dem en rik begreppsuppsättning och en 
stor exempelsamling att utöva påståendekunskapen på. Men andelen 
tyst kunskap likväl avsevärd, till skillnad novisen eller nybörjaren, vars 
kunskap har få tysta inslag. 

Tyst kunskap är den form av kunskap vars primära uttryck är praktisk; 
erfarenhet omsatt i handling – bortom räckhåll för datorns förmåga. 
Men vad datorn i sig kan eller inte kan är av mindre intresse än vad 
människan kan göra med datorns hjälp. Om interaktionen mellan män-
niska och dator ska ske på människans villkor måste utgångspunkten 
vara ett perspektiv, där man omsorgsfullt bearbetar frågan om vad 
mänsklig kunskap innebär och hur den utvecklas. Om uttrycket lärande 
organisation ska få en innebörd som inte bara handlar om välinforme-
rad personal, måste den kunskapssyn där man enbart uppmärksammar 
påståendekunskap ersättas med en praktiskt förankrad syn på kunskap, 
där man även ger plats för erfarenhetsbaserad kunskap. Vad den prax-
isrelaterade kunskapsteorin ger grund för, men inte kognitionsvetenska-
pen, är också att erfarenhet inte enbart är knuten till enskilda individer, 
utan till den gemensamt upparbetade kunskapen inom en praxis, vars 
intersubjektivitet långt ifrån alltid går att sätta ord på. Ändå är den så 
påtaglig att den ibland tycks sitta i väggarna.
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Nu är det inte så illa att det, vare sig inom kognitionsvetenskapen eller 
MDI-vetenskapen, saknas insikt om vikten av att ta hänsyn till mänsk-
lig erfarenhet och människors samarbete. Av citaten nedan framgår att 
det som saknas inte alls är probleminsikt, utan en handfast kunskaps-
teori med vars hjälp problemen kan komma närmare sin lösning.

We seem to have moved well beyond the idea that making a computer 
”useful” is simply to design a good interface between ”man and machine”. 
Our ideas have evolved to the point where the richness of human expe-
rience comes to the foreground and computing sits in the background 
in the service of these experiences. (1996, Action Centered Design,  
Peter Denning och Pamela Dargan i Bringing Design to Software, red Terry 
Winograd)

One principal theme is that misunderstanding of the true context of work 
become embodied in computer-based systems, with negative conse-
quences not only for the people who do the work, but also for the produc-
tivity and efficiency that the systems is intended to enhance. (1996, Design 
for People at Work, Sarah Kuhn, sid 279 i Bringing Design to Software, red 
Terry Winograd)

Det har utvecklats en fördjupad syn på vad gränssnitt är. Likaså har 
designbegreppet fördjupats, dels tack vare växande insikter, dels tack 
vare att uttrycksmedlen har blivit mer multimediala. Design av gräns-
snitt syftar inte enbart till att skapa en användarvänlig presentationsyta 
mellan datorn och människan, utan att försöka skapa en arena för 
handling.

Konstnärligt perspektiv

Akseli Gallen-Kallelas målning Gosse och kråka gjorde starkt intryck på 
mig när jag såg den första gången på Nationalmuseum för ett 20-tal år 
sedan. Senare återsåg jag målningen på sin plats i Gallen-Kallela- 
museet i Helsingfors. Motivet: En äng med vissnande gräs. Till vänster 
i bilden en ljushårig bondpojke i lappade byxor. Till höger i bilden en 
kråka. Mellan dem utspelar sig en särpräglad interaktion. Uppmärk-
samhet? Intresse? Nyfikenhet? Distans? Du kråka? Vem är du? Jag är väl 
jag, svarar kråkan tankspritt, upptagen med att picka i sig vad hon nu 
kan finna på marken. Bilden säger inget om interaktionens art. Men 
den är nästan fysiskt påtaglig. 
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Vilka aspekter man än lägger på interaktivitet – tekniska eller mänskliga 
– har de i vid mening med gestaltning att göra. Även om designern har 
till uppgift att skapa något praktiskt användbart, är det ofta hos konsten 
man hämtar inspiration när det gäller att klä medieprodukter och medie- 
tjänster i form, färger, ljus- och ljudeffekter, bilder, animeringar, drama-
turgi, rytm et cetera. Både MDI-vetenskap och den praxisrelaterade 
kunskapsteorin ser en resurs i konsten. Men utgångspunkterna är bara 
delvis lika. I båda fallen ser man konsten som ett medel att framkalla 
känslor – men Wittgenstein och hans efterföljare ser i konsten också en 
väg till kunskap:

Människor i dag tror att vetenskapsmännen finns till för att undervisa dem, 
skalder, tonsättare m fl för att skänka dem njutningar. Tanken på att dessa 
har något att lära dem har aldrig fallit dem in. (Wittgenstein, Särskilda an-
märkningar)

En av Wittgensteins samtida i Wien, vännen och arkitekten Adolf Loos, 
funktionalismens fader, såg funktionen som formens förutsättning. Det 
finns ingen motsättning mellan denna syn och att hämta inspiration i 
konsten när det gäller design – så länge den konstnärliga inspirationen 
fyller sin funktion och inte främst används som dekoration. Bo Göran-
zon ser i konstens mångtydighet en källa till impulser, som sätter fanta-
sin i rörelse och genom analogiskt tänkande lockar fram den praktiska 
erfarenhetens tysta dimensioner: ”Det som inte kan artikuleras i andra 
uttrycksformer än i det konstnärliga uttrycket är fenomenet tyst kun-
skap.” Så här formulerar han sig i introduktionen till Cordelias tystnad 
(1991, Allan Janik):

Teknologisk begreppsbildning är abstrakt och generaliserande. Den läm-
nar luckor, något som gör sig gällande när tillämpningar ska göras. Det 
är viktigt att man blir medveten om att sådana luckor existerar och att 
de innehåller en verklighet som också bör tas i betraktande även om det 
måste göras på annat sätt än med kalkyler. Konsten verkar genom exem-
pel och förebilder. Några centrala frågor är: Finns det ting som konsterna 
– vissa konster – kan uttrycka men vetenskapen inte? Hur kan konsten 
ges en plats i tvärvetenskapligt arbete genom att hjälpa till att fylla ut inom 
fält dit den kalkylerande vetenskapen inte når? ... Konsten kan vara en 
kunskapskälla för studier av teknologisk utveckling. Den har en funktion at 
lyfta fram och göra synliga de fenomen som kräver ett gestaltande språk 
för att bli åtkomliga för reflektion. ... Allan Janiks essäsamling tar ställning till 
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dessa frågor på ett inträngande sätt; det blir provocerande särskilt om man 
uppfattat föreningen av vetenskap och konst som något slags fernissa eller 
underhållning.

Manuel Castells säger i Internetgalaxen (2001) också något om konstens 
roll. Även om han inte ser konsten som fernissa eller underhållning, ser 
han de känslomässiga aspekterna mer än de kunskapsmässiga.

Konsten har ju alltid varit ett medel för att bygga broar mellan människor 
från olika länder, kulturer, klasser, etniska grupper, kön och maktpositioner 
– broar av mening, ibland genom uttryck för sociala konflikter mellan per-
soner på ömse sidor av en meningsfull motsättning. Att måla de mäktiga i 
deras mänskliga misär, att skulptera de förtyckta i deras mänskliga värdig-
het, broarna mellan skönheten i vår miljö och våra psykens inre infernon 
– som i van Goghs landskap – är alltsammans medier för att nå längre än 
till vårt livs ofrånkomliga möda, att hitta det uttryck för glädje, för smärta, för 
känslor som förenar oss och trots allt gör denna planet beboelig. (sid 211)

4.5 Teknisk möjlighet eller mänsklig förmåga?

Är interaktivitet en teknisk möjlighet eller en mänsklig förmåga? Frågan 
är enkel att ställa. Men går den att besvara? Vad är en teknisk möjlighet 
i sig? Vad är en mänsklig förmåga i sig? Är bilkörning en teknisk möjlig-
het eller en mänsklig förmåga? Även om frågorna är retoriska i den 
meningen att de kanske inte har några kloka svar (de är felställda) så 
kan de användas för att göra några utvikningar kring ämnet interaktivi-
tet.

Kontroll och överraskning

En risig gammal Opel med svag motor, dåliga bromsar, glapp i ratten 
och slitna däck lyder inte alltid sin förare. För att ta sig fram på ett tra-
fiksäkert sätt måste man anstränga sig och anpassa sig efter bilens alla 
begränsningar. En splitter ny SAAB är däremot en lydig bil. Den ger en 
omedelbar känsla av att vara ett med både bilen och trafikmiljön. Vil-
ken av dessa bilar upplevs som mest interaktiv? Den olydiga, som man 
måste koncentrera sig på att manövrera? Eller den lydiga som direkt 
svarar på ens intentioner? 
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De flesta skulle nog intuitivt mena att den lydiga bilen är mest interak-
tiv. Den ger bäst känsla av kontroll. Men om bilen ersätts med en män-
niska? Skulle den lydiga människan upplevas som mer interaktiv än 
den olydiga? Eller kan den olydiga människan kännas mer interaktiv, 
eftersom hon inte beter sig som en förutsägbar automat? 

Kan det behövas inslag av både kontroll och överraskning för att ge en 
känsla av interaktivitet? Kan man iså fall utgå från att det är tekniken 
som bör vara den kontrollerbara parten – medan människan bör stå för 
kontroll och överraskningar? Men vem är i så fall människan? Besluts-
fattare eller användare?

Den som fattar beslut om att utveckla en interaktiv medietjänst kan i 
någon mening ha till syfte att kontrollera användaren; att styra henne 
till ett visst arbetssätt eller beteende. Detta både på gott och ont, bero-
ende på vad tjänsten ska användas till. En tjänst av rutinkaraktär, där 
interaktionen består av enkla transaktioner – till exempel en banktjänst 
på Internet – bör självklart vara utformad så att den styr användaren till 
ett entydigt och säkert beteende. Om styrningen däremot utövas via en 
medietjänst som ska stödja användaren i hennes yrkesutövande – till 
exempel hjälpa henne att lösa problem av olika slag – är risken att hon 
via styrningen berövas förmågan att använda sitt omdöme och därmed 
också mister sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar. Här är det 
rimligt att styrningen ligger hos användaren. Överraskningen må i det 
här fallet ligga i att denne upplever tjänsten som mer ändamålsenlig, 
enkel och trygg att använda än väntat. Skulle medietjänsten dessutom 
ha ett underhållningsmoment som syftar till att få användaren att tycka 
det är roligt att använda tjänsten, kan överraskningen tjäna detta syfte.

När det gäller medietjänster som är utformade för att stödja umgänge 
mellan människor, genom att kompensera för ett avstånd i rummet, får 
både kontroll och överraskning annorlunda innebörder. Syftet här är i 
regel att medietjänsten ska märkas så lite som möjligt; att tekniken ska 
vara transparent och enkel att kontrollera. I den mån tekniken märks 
ska den förstärka känslan av närvaro. Att detta i vissa fall kan uppnås 
även genom överraskningsmoment beskriver Claus Knudsen i Presence 
production (2004).
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Analogier mellan människa och teknik

Interaktivitet handlar både om en mänsklig förmåga och om en teknisk 
möjlighet – eller en teknisk artefakt, om man så vill. Tekniska artefakter 
kan ses som verktyg eller hjälpmedel. Men de kan också ses som med-
el eller medier för människans strävan att förstå sig själv och sin om-
värld. Analogier mellan människa och teknik ger många exempel på 
detta. 

Descartes liknade den mänskliga rörelseapparaten vid en hydrauliskt 
driven maskin. Blodomloppet och hjärtat kom att liknas vid ett pump-
system. Ögat blev ett optiskt instrument. Den här typen av analogier 
användes gärna under upplysningstiden, för att utröna hur den mänsk-
liga kroppen fungerade. Sedan dess har liknande analogier använts  
omväxlande för att göra tekniken mer begriplig och för att göra män-
niskan mer begriplig – beroende på vilken faktor som har tett sig mest 
svårbegriplig. Ett exempel som ligger nära till hands är McLuhan, som 
beskriver ett medium som en utvidgning av våra sinnen (ibland även 
som en utvidgning av våra kroppar).

I takt med att den industriella utvecklingen har fört med sig allt mer 
komplexa system går allt färre analogier från människa till teknik – och 
allt fler från teknik till människa. Som om det vore tekniken och inte 
människan som är mysteriet. Började det hela när Frederick Taylor  
reducerade arbetaren till en menlös kugge i det industriella maskineriet 
– och samtidigt satte ett grovt likhetstecken mellan mänsklig kunskap 
och information? Fortsätter det när hjärnan liknas vid en dator och lik-
hetstecknet mellan mänsklig kunskap och information blir ännu krafti-
gare? Vad händer i så fall om man med Peter Senge i Den femte discipli-
nen (1995) liknar den lärande organisationen vid ett återkopplat 
reglersystem? Huga...

Datorn som teater

Anden är ett slags teater där flera förnimmelser successivt uppträder; de 
kommer och går och blandar sig med varandra i en oändlig variation av at-
tityder och situationer. (David Hume, 1735, Om det mänskliga förståndet)

Denna andliga analogi knyter jag gärna samman med Brenda Laurels 
analogi datorn som teater (Computers as Theatre, 1993). Den har  
använts av andra före henne, men inte på samma sätt, eftersom hon har 
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en unik bakgrund. Förutom medieforskare och dataspelsdesigner är 
hon också utbildad skådespelare. Brenda Laurels resonemang går ut på 
att teatern, till skillnad från datorns gränssnitt, har ett djup. Dess syn-
liga tecken är sceneriet, kostymerna och aktörernas agerande. Dess 
osynliga tecken är pjäsens manuskript, dramaturgens bearbetning av 
manuskriptet, regissörens tolkning och sätt att förmedla denna till skå-
despelarna, skådespelarnas egna tolkningar och deras sätt att ge rol-
lerna liv – alla dessa faktorer bygger upp den helhet som berör publi-
ken. Dessutom behövs en väl fungerande infrastruktur bakom scenen; 
ett gnisslande teatermaskineri får inte störa vare sig skådespelarnas  
eller publikens koncentration.

Analogin säger att datorns explicit synliga tecken – användargränssnit-
tet – långt ifrån är den enda faktorn som stödjer interaktionen mellan 
människa och dator. Lika lite som att det explicit synliga på scenen  
utgör teaterns totala kommunikation. Brenda Laurels utgångspunkt för 
datorn som teater är: ”Both create representations of objects and envi-
ronments that provide a context for action.” Förutom att hon drar upp-
märksamheten till faktorer som gestaltning, scenografi och ljussättning 
som väsentliga aspekter på interaktivitet, säger också med sin analogi 
att det är många olika yrkeskategorier bakom scenen och bakom skär-
men som bidrar till interaktionen mellan teatern och dess publik res-
pektive datorn och dess användare. Man kan inte lägga användargräns-
snittets design på toppen av ett färdigutvecklat system. Om inte formen 
bygger på en bärande idé om användarna och deras behov blir gräns-
snittet ett utanverk.

En olikhet kan tyckas vara att datorn i rent teknisk bemärkelse fungerar 
interaktivt. Teatern däremot inte. Eller? KTHs spex 2004 var i sanning 
en interaktiv föreställning, där kommandot omstart gav upphov till den 
ena överraskningen efter den andra. Även på Dramaten, i dramat Kung 
Lear, sker en intensiv – låt vara tystare – interaktion mellan skådespe-
larna och publiken. 

Vi ser Gloucester bländas och ryser av fasa, men egentligen inte i fasa, 
eftersom vi vet att det vi ser inte är det vi ser, att Gloucester inte är Glou-
cester, att ögonen inte är ögon, att blodet inte är blod och att vi spelar 
rollen av publik och inte av vittnen – något vi skulle kunna vara i ett annat 
sammanhang, osäkra på om vi borde ingripa eller ej. (Christopher Bigsby, 
Känner skådespelet inget slut, Dialoger 1994:30-32, sid 37)
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Skådespelarna tar in publikens reaktioner. Och publiken lever sig in. 
Den glömmer att skådespelarna är förklädda och förställda personer, 
tänker inte på att kulisserna är målade plakat och bortser från att det 
som händer på scenen inte är verkligt. Publiken upplever känslomäs-
sigt det som händer på scenen som verkligt; interaktionen upphör inte 
förrän efter föreställningens slut.

När han tagit av sig komediantskon eller stigit ned från koturnen slocknar 
hans röst och han upplever en stor trötthet. Han byter kläder eller går till 
sängs. Men det finns inte sorg eller bekymmer, melankoli eller förkrosselse 
hos honom. Det är ni som har fått alla dessa intryck. Skådespelaren är trött, 
och ni är sorgsen. Han har nämligen haft ett känsloutbrott utan att känna, 
och ni har känt utan att ha haft något utbrott. (Denis Diderot, Skådespelaren 
och hans roll, sid 23)

4.6 Dialog och interaktivitet

Ytligt sett handlar interaktivitet om en dialogteknik för kommunikation. 
Men till skillnad från dialogen (av dia och logos; genom tal) innefattar 
interaktiviteten – rättare sagt interaktionen – inte enbart ord, utan ock-
så handling. Men… Vänta lite! Vilka handlingar? Knapptryckningar? Är 
dialogen förresten enbart baserad på ord? Nej. Den dominerande delen 
av dialogens betydelsebärande innehåll består av tonfall, minspel, 
kroppsspråk, gester och kontext. Orden utgör bara en delmängd. 

Interaktivitet en överlevande term

Det finns i ingen avgörande betydelseskillnad mellan interaktion och 
dialog. Det råkar snarare vara så att interaktion – och sedermera inter-
aktivitet – kom att bli den term som överlevde i datasammanhang, 
medan dialogen övergavs. Uttrycket ”att föra en dialog med datorn” 
förekom för ett par decennier sedan, innan grafiska användargränssnitt 
blev vanliga. Detta var långt innan dataspelens aktivitet hade kunnat ge 
dialogen med datorn något av en töntstämpel. Och det var långt innan 
datorn fick en internetanslutning på baksidan. Interaktivitet som fack-
term står, till skillnad från gårdagens dialog med datorn, för aktivitet 
och kommunikation. 
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Interaktivitetens mål 

Manuel Castells skriver i Nätverkssamhällets framväxt (1996): 

Uppkomsten av ett nytt elektronisk kommunikationssystem som känne-
tecknas av global räckvidd, integration av alla kommunikationsmedier och 
potentiell interaktivitet förändrar vår kultur och det för gott. 

Castells ser ingen självklar koppling mellan Internet och interaktivitet; 
interaktiviteten kan inte tas för given enbart för att möjligheten finns. 
Han ser istället en koppling till användningen; människan som aktivt 
subjekt i stället för passivt objekt. Vad är då interaktivt i interaktiva 
medier? Om man utgår från McLuhans formulering att mediet är bud-
skapet (och lägger betoningen på budskapet) så handlar frågan om hur 
budskapet får mening. Även om avsändaren har en avsikt, är det inte 
förrän budskapet når mottagarens medvetande som någon mening kan 
uppstå. Att avsändarens avsikt kan skilja sig från den mening som mot-
tagaren uppfattar är klart. Som Johan Asplund skriver i Om hälsnings-
ceremonier, mikromakt och asocial pratsamhet (1987): 

I genuin kommunikation råder alltid en genuin osäkerhet. Jag vet inte vad 
jag har sagt innan du har svarat och du vet inte vad du har sagt innan jag 
har svarat. Du visar mig vad jag har sagt och jag visar dig vad du har sagt. 
(sid 45)

Dessa rader säger också att genuin kommunikation inte enbart handlar 
om att utbyta meddelanden, utan också om att agera på ett för situatio-
nen adekvat sätt. Det låter sig hellre göras i direkt kontakt mellan jaget 
och duet, än när kommunikationen sker via ett medium. Måste inte 
interaktiviteten handla om något som kan medverka till att föra av- 
sändarens avsikt och den innebörd som mottagaren uppfattar närmare 
varandra? Även om avsikt och innebörd inte kan sammansmälta full-
ständigt, kan skillnaden ändå framstå som fullt begriplig för båda par-
ter; man kan uppnå intersubjektivitet. I Conversation and Technology 
med undertiteln From the Telephone to the Internet (2001) beskriver Ian 
Hutchby intersubjektiviteten som interaktivitetens mål. Med detta mål 
för ögonen känns det som om frågan om interaktivitetens innebörd kan 
komma närmare sitt svar.
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Interaktivitetens tekniska grundfaktorer

Vilka tekniska faktorer bidrar till eller begränsar interaktiviteten? Om vi 
utgår från att det finns både tekniska och mänskliga aspekter på inter-
aktivitet – och att dessa i praktiken är svåra att åtskilja – så kan det 
ändå vara fruktbart att försöka göra en uppdelning. Om inte annat så 
för att se var man hamnar när man skärskådar interaktiviteten utifrån 
ett tekniskt perspektiv. Det finns sämre skäl än så att arbeta vidare med 
en fråga.

Hur kan man utröna vilka tekniska primfaktorer som interaktiviteten 
kan tänkas bestå av? En rimlig utgångspunkt är den situation där möj-
ligheten till intersubjektivitet är som störst: den mänskliga dialogen. 

Den mänskliga dialogen kännetecknas av ömsesidig närvaro i tid och 
rum. Alla sinnen, liksom alla mentala och kroppsliga förmågor, kan 
utnyttjas för att uttrycka och tolka budskapen. Det som förmedlas av 
ena parten uppfattas i samma stund av den andre, som utan dröjsmål 
kan komma med gensvar. Båda parter kan ställa kompletterande frågor 
och ge fördjupande svar. Båda är också medvetna om vem de adresse-
rar. Eftersom dialogen inte kräver någon form av medieutrustning  
avbryts den på parternas initiativ och störs inte av några av mediet 
betingade faktorer.

Kan man omforma den mänskliga dialogens kännetecken till tekniska 
termer? Här följer ett försök att göra det. Idén föddes när jag läste En 
föränderlig medievärld (2001, Nils Enlund m fl) men jag hade kanske 
lika gärna kunnat få den via Ian Hutchby (2001, Conversation and Tech-
nology).

• Närhet i tid och rum: Avståndet mellan parterna präglas av omedelbar 
närhet; båda befinner sig i samma tids- och rumsmässiga kontext. 

• Omedelbar respons: Tidsintervallet mellan sändning och mottagning 
är försumbart. 

• Synkronitet: Budskapen produceras i samma ögonblick som de sänds 
(till skillnad mot asynkrona budskap som produceras i förväg). 

• Realtid: Utgörs av kombinationen av omedelbar respons och synkro-
nitet.

• Direktionalitet i duplex: Tvåvägs kommunikation, där båda parter kan 
sända och ta emot samtidigt (till skillnad från halv duplex, där bara 
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en i taget kan sända och simplex, där det enbart går att sända i en 
riktning).

• Sökbarhet: Avsända meddelanden kan kompletteras på mottagarens 
initiativ.

• Multimedialitet: Alla sinnen kan aktiveras.

• Högupplösning (hi-fi): Verklighetstrogen teknisk kvalitet i överföring-
en.

• Adresserbarhet: Båda parter vet till vem de riktar sina budskap.

• Transparens: Det finns inga av kommunikationssättet betingade tek-
niska svårigheter för att genomföra kommunikationen.

• Tillförlitlighet: Det finns inga av kommunikationssättet betingade tek-
niska störningsmoment i kommunikationen.

I denna uppsättning av grundfaktorer ingår inte kommunikation där en 
massa parter är inblandade på endera eller båda sidor. En dialog förstår 
vi ju i regel som ett samtal mellan ett begränsat antal deltagare. Jag får 
leva med att modellen är ofullständig – som modeller plägar vara.  
Modellen är dock relevant för den aspekt på interaktiva medier som 
främst är aktuell när det gäller säljstöd. Här har interaktionen primärt 
en VPN-aspekt (virtual private network), som omfattar ett begränsat 
antal aktörer.

De tekniska grundfaktorernas relevans?

Genom att betrakta de tekniska grundfaktorerna kan man föreställa sig 
”worst case” – en dialog som försiggår under de mest bedrövliga tek-
niska betingelser: Envägs kommunikation över stort avstånd i tid och 
rum. Här produceras inga meddelanden som direkta gensvar. Inte heller 
sänds de i samma ögonblick som de produceras. Någon information 
utöver den som erbjuds står inte att få. Enbart ett sinne kan aktiveras. 
Parterna vet inte vem de kommunicerar med. Till råga på allt kan det 
förekomma tekniska svårigheter och störningsmoment i kommunika-
tionen. Var hamnar vi då?

Vi hamnar i ett läge där man måste ge upp alla tankar på dialog. Eller 
envisas med att det trots allt kan handla om dialog. I så fall finns en 
utväg: Dialogen utspelar sig mellan en sedan länge död författare och 
dennes läsare – till exempel på det sätt som Allan Janik beskriver i 
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essän Montaigne: dialog som inre teater (1996, Den inre teatern, red Bo 
Göranzon och Magnus Florin). Allan Janik tydliggör vad man som lä-
sare av Montaigne upplever: hur en författare, som levde på 1500-talet, 
förmår skapa en aktuell och livfull dialog med sin läsare om livets stora 
och små frågor. 

Trots att dialogen mellan läsaren och Montaigne uppvisar alla de för 
dialogen tekniskt sett omöjliga kännetecknen (inklusive läskunnighet 
som en av kommunikationssättet betingad svårighet och översättning-
en till svenska som ett av kommunikationssättet betingat störningsmo-
ment), kan man med fog hävda att läsaren upplever en dialog. Nu är ju 
inte Montaigne den ende författare som får sina läsare att uppleva ett 
dialogförhållande – även om han bidrar med ett bra exempel, som är 
bearbetat av en professor i filosofi. 

Genom att litteraturen – konsten överhuvudtaget – inte enbart vädjar 
till förnuftet, utan också sätter fantasin i spel, uppstår en ömsesidighet 
mellan konstverket och läsaren, lyssnaren, åskådaren. Genom denna 
dialog manas bilder, känslor, erfarenheter och analogier fram. Yrsa Ste-
nius uttrycker sig så här i Tills vingen brister – en bok om Jussi Björling 
(2002): 

Konst blir aldrig riktigt stor om den inte bär vittnesbörd om något så brän-
nande personligt att ingen kan undgå det, något som är en människas liv 
här och nu och alla människors villkor i ett ögonblick som aldrig upphör.

Interaktivitet och närvaro

Genom att diskutera omöjliga tekniska aspekter på dialogen har vi 
hamnat i de möjliga mänskliga aspekterna. Skulle det vara förvånande 
att tekniska omöjligheter kan överbryggas genom mänskliga förmågor 
som klokhet, berättarglädje, gestaltning, inlevelse, fantasi, nyfikenhet, 
vilja att nå fram och vilja att förstå? Knappast. Syftet med att försöka 
fånga interaktivitetens tekniska grundfaktorer och ställa dem mot 
mänskliga förmågor är inte att bevisa något självklart, utan att mot-
verka den gängse övertygelsen att faktorer som breda band, många 
färger, rörliga bilder, starka ljudeffekter, snabb förmedling och obehärs-
kad tillgång till information skulle vara av grundläggande vikt för att 
skapa en upplevelse av interaktivitet. 
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Den som tar del av erfarenheter redovisade av Nils Enlund i The Produc-
tion of Presence – Distance Techniques in Education, Publishing, and Art 
(2000), finner samma slutledning tillämpad på känslan av närvaro. 
Byggstenarna i denna närvarokänsla schematiseras enligt följande. 

• Sensory environment: Vividness, interactivity, company of ”others”.

• Individual preconditions: Imagination, emotional state, associative 
context, suspension of disbelief.

• Content characteristics: Plot and story, narration and dramaturgy, 
presentation and execution.

Dessa punkter innehåller både tekniska och mänskliga aspekter. Vad 
avses här med interaktivitet? Den formulering som används är Steuer’s: 
”Interacitivty is dependent on the degree of control that the participant 
can execute and the response that the environment provides.” Men det 
viktiga är inte vilken beskrivning av interaktivitet som används, utan 
förståelsen för att det varken behöver vara avancerad teknik eller till-
gång till bandbredd som avgör närvarokänslan. Det är den mänskliga 
förmågan att berätta och ta till sig en berättelse som är primär för upp-
levelsen av närvaro.

Men upplevelse av närvaro är inte samma sak som upplevelse av inter-
aktivitet. Den som vill göra banktransaktioner via Internet söker ingen 
upplevelse av närvaro i någon banklokal, utan en interaktivitet som 
fungerar på snabbt, smidigt och betryggande. Vad interaktivitet är  
– eller kan tänkas vara – är situationsberoende.

Nödvändiga kriterier på interaktivitet? 

Om man erkänner den mänskliga dialogen som en idealtyp för interak-
tivitet, kan man acceptera de tekniska grundfaktorerna som en uppsätt-
ning av tekniskt sett tillräckliga förutsättningar för interaktivitet. Men 
vilka av dem kan tänkas vara nödvändiga? 

Rimligen borde tvåvägs kommunikation vara en nödvändig faktor.  
Duplex eller halv duplex? Om man väljer duplex utesluter man många 
av de medier som idag kallas interaktiva, men inte medger samtidig 
kommunikation i båda riktningarna. Men halv duplex är ett för svagt 
villkor, eftersom det inbegriper en mängd traditionella medier: brev 
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som kan besvaras, böcker som väcker läsarens lust att tillskriva den 
ännu levande författaren, tidningar, radio- och TV-bolag vars redaktio-
ner fylls av reaktioner från läsare, lyssnare och tittare – alla är exempel 
på mer eller mindre fördröjda gensvar. Något måste till, som har med 
tidsfaktorn att göra: korta svarstider – omedelbar eller åtminstone 
mycket snabb respons. 

Vad mer kan vara nödvändigt med dialogen som modell? Inte bara 
snabba, utan också meningsfulla svar; situationsanpassade svar. Här 
ter sig synkron kommunikation som en nödvändig förutsättning. Men i 
en stor andel av de medier som kallas interaktiva är budskapen produ-
cerade i förväg. Synkronitet är i praktiken ett för långtgående krav för 
att kallas nödvändigt. 

En möjlig utväg är att produktionen av budskapen är genomförd på ett 
sätt som gör att svaren ter sig synkrona. Joseph Weizenbaums väl- 
kända artificiella psykoterapeut Eliza är ett klassiskt exempel på en  
interaktiv tillämpning, som man i det här sammanhanget skulle kunna 
säga vara artificiellt synkron (även om artificiell intelligens är en mer 
vedertagen term för fenomenet). Eliza utvecklades för att utgöra ett 
pedagogiskt exempel på datorns begränsningar. Tanken var att visa att 
datorn som psykoterapeut inte skulle kunna passera Turingtestet (1990, 
Turing’s Paradox, Bo Göranzon, sid 88).  

Turingtestets syfte är att utröna huruvida ett dataprogram uppvisar  
intelligent beteende. Testet går i princip till på det sättet att en dator och 
– som i det här fallet – en psykoterapeut placeras i olika rum. Patienten 
befinner sig i ett tredje rum och får interagera skriftligen med både  
dataprogrammet och psykoterapeuten, utan att veta med vem. Om  
patienten inte kan avgöra vilken av parterna som är den mänskliga  
terapeuten, har Eliza passerat Turingtestet; programmet har då uppvisat 
ett intelligent beteende. Vilket var precis vad som hände – tvärt emot 
Weizenbaums egen övertygelse när han utvecklade sitt, som han trod-
de, motexempel. 

Om patienten skulle ha tillfrisknat med stöd av Eliza är en annan histo-
ria. Den artificiella psykoterapeuten betedde sig som varje mänsklig 
psykoterapeut gör inför en ny patient – ställer en mängd inledande frå-
gor kring hur patienten upplever sin situation och använder nyckelord 
i svaren som utgångspunkt för nya frågor. Det är samma typ av metod 
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som säljare använder inför nya kunder: S i SPIN-metoden, som inleds 
med Situationsfrågor (och därefter följs av frågor kring Problem, hur de 
Inverkar på verksamheten och vilken Nyttan är av att få dem lösta). 
Man kan säga att Eliza passerade Turingtestet därför att programmet 
visade upp ett förutsägbart beteende inför en ny patient – i bröderna 
Dreyfus mening ett nybörjarbeteende.

Skulle artificiell synkronitet av det slag som kan passera Turingtestet 
kunna accepteras som en nödvändig grundfaktor? Nej, detta är i prakti-
ken ett för strängt krav, eftersom det till exempel utesluter en stor mängd 
webbsajter. Det kan också vara ett olämpligt krav, med tanke på att det 
inte är meningen att användaren ska luras att tro att datorn är en män-
niska. Frågan om situationsanpassade svar bör hellre handla om deras 
relevans för användaren i användarsituationen. Skulle i så fall tvåvägs 
kommunikation i halv duplex, korta svarstider och relevanta svar vara 
nödvändiga kriterier på interaktivitet? I så fall har vi två tekniska krite-
rier och ett mänskligt. Förmågan att förutse vad som är relevant för  
användaren är en mänsklig faktor. Även om interaktionen inte försiggår 
direkt mellan användare och dem som utvecklar en medietjänst måste 
den finnas som en bärande idé eller tankemodell när medietjänsten 
utvecklas. Detta är en fråga om kunskap, förutseende, inlevelseförmåga 
och fantasi. Eller, som Brenda Laurel säger:

In an important sense, a piece of computer software is a collaborative ex-
ercise between the imaginations of the creator(s) of a program and people 
who use it. (sid 29)

I The Language of New Media (2001) tar Lev Manovich upp vad han 
anser vara en myt om interaktivitet, som han i andra stycket invänder 
mot: 

New media is interactive. In contrast to old media where the order of pres-
entation is fixed, the user can now interact with a media object. In the 
process of interaction the user can choose which elements to display or 
which paths to follow, thus generating a unique work. In this way the user 
becomes the co-author of the work. (sid 55)

In relation to computer-based media, the concept of interactivity is a tau-
tology. Modern HCI is by definition interactive. In contrast to earlier inter-
faces such as batch processing, modern HCI allows the user to control the 
computer in real-time by manipulating information displayed on the screen. 
Once an object is represented in a computer, it automatically becomes  
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interactive. Therefore, to call computer media “interactive” is meaningless 
– it simply means stating the most basic fact about computers. (sid 55)

Med tanke på att de enda nödvändiga tekniska faktorerna interaktivitet 
tycks vara dubbelriktad kommunikation i halv duplex och korta svars-
tider har Manovich rätt. I alla fall nästan. Medan Brenda Laurel talar 
om det interaktiva budskapet – eller den interaktiva medietjänsten  
– talar Manovich om den interaktiva medieapparaten. Men han missar 
en väsentlig sak i sin bok: kommunikationsfaktorn. Han härleder de 
nya mediernas utveckling från två ungefär samtida uppfinningar på 
1830-talet: dels konsten att reproducera bilder, som uppfanns av Louis 
Daguerre, dels den analysmaskin (mekaniska dator) som uppfanns av 
Charles Babbage. Dessa två teknologier, menar Manovich, konverge-
rade så småningom till att bli våra dagars digitala medieteknik. Vad han 
inte inkluderar i sin historik är den elektriska telegrafen, som även den 
uppfanns på 1830-talet. Därmed bortser han från kommunikations- 
aspekten, som är en minst lika viktig komponent i den tekniska konver-
gensen. Medieteknik, informationsteknologi och telekommunikation är 
den treenighet som är roten till begreppet interaktiva medier. 

4.7 Vad har (be)visats?

Vad jag har gjort i denna essä är en undersökning av begreppet interak-
tivitet utifrån olika perspektiv. Jag har också visat att någon entydig 
definition knappast är möjlig. Snarare skulle allvarliga försök att genom 
debatt åstadkomma en definition leda till att begreppet verkligen blir i 
grunden omstritt, eftersom det uppfyller fem av sju av William Gallies 
kriterier. Inledningsvis påstod jag det. Nu har jag (be)visat det och sam-
manfattar saken enligt följande.

• Interaktivitet är ett värdebegrepp – man kan belysa det utifrån olika 
aspekter och tala om det i termer av mer eller mindre interaktivitet, 
där både tekniska möjligheter och mänskliga förmågor påverkar an-
vändarens upplevelse.

• Interaktivitet är ett sammansatt begrepp – ett begrepp som innehål-
ler olika beståndsdelar. Till exempel kan de tekniska grundfaktorerna 
vara en uppsättning av beståndsdelar, medan den mänskliga förmå-
gan att skapa en känsla av närvaro är en annan beståndsdel, liksom 
användarens förmåga att ta till sig de möjligheter som erbjuds.
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• De olika beståndsdelarna kan ordnas inbördes, till exempel kan grund-
faktorerna delas in i mer eller mindre väsentliga. Man kan också välja 
en inbördes prioritetsordning, där förmåga att skapa närvaro är vikti-
gast, de tekniska förutsättningarna sätts på andra plats och använda-
rens förmåga att ta till sig möjligheterna kommer sist, som den minst 
kontrollerbara faktorn.

• Den inbördes ordningen kan varieras på olika sätt: I vissa applikatio-
ner kan de tekniska förutsättningarna vara viktigare än förmågan att 
till exempel skapa en känsla av närvaro. I en internetbank finns det 
mycket höga krav på att applikationen ska vara säker i sin tekniska 
uppbyggnad och motståndskraftig mot misstag hos användaren. Någ-
ra krav på känsla av närvaro föreligger knappast.

• Interaktiviteten har en öppen struktur – det finns nya sätt att skapa 
eller uppleva interaktivitet. Med en given uppsättning tekniskt möj-
liggörande faktorer finns alltid nya sätt att arbeta med informations-
strukturer, bilder, konstnärlig gestaltning, dramaturgi, scenografi och 
ljussättning.

4.8 Webbsajters interaktivitet

Olika webbsajter ger både lika och olika upplevelser. Här följer ett antal 
exempel, utvalda utan nämnvärd systematik: NK, Clas Ohlson, Sand-
vik, Aftonbladet, SVT och Mix Megapol. Hälften är medieföretag. Syftet 
med följande i all enkelhet genomförda undersökning (år 2002) är att 
utröna vilken roll de tekniska grundfaktorerna kan tänkas spelar för 
upplevelsen av interaktivitet. Självklart finns det en oundviklig subjek-
tivitet i en personlig upplevelse. Men syfte är inte att bevisa något, utan 
att belysa något.

NK Stockholm

Denna sajt – som i verkligheten motsvaras av en galleria med butiker 
av alla slag – präglas av asynkron kommunikation i halv duplex. Infor-
mationen är tidsmässigt aktuell enbart i ett avseende: ett kalendarium 
som sträcker sig en månad framåt. Sökbarheten ger rudimentär infor-
mation om butikerna, som beskrivs på en sida vardera, alla med iden-
tisk grafisk form. Den sökmöjlighet som finns härutöver är olika varu-
märken och var de säljs. 
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Det finns inga länkar till butikernas, butikskedjornas eller varumärke-
nas sajter. Av multimedialitet finns inte ett spår. Den enda möjligheten 
att i någon mening få situationsanpassad information ligger i att via en 
nyckel logga in för att få personliga erbjudanden och förmåner. Inga 
upplysningar ges om vad dessa erbjudanden och förmåner kan tänkas 
innebära, bara en instruktion om hur inloggningen går till. Intrycket är 
att detta är en broschyr, där en stramt elegant och strikt enhetlig grafisk 
form dominerar över den potentiella mångfalden hos innehållet. Upp- 
levelsen av interaktivitet är nära noll.

Clas Ohlson

Även denna sajt – vilken i verkligheten motsvaras av ett postorderföre-
tag som även har ett antal butiker – präglas av asynkron kommunika-
tion i halv duplex, inklusive en e-handelsfunktion. Den tidsmässiga 
aktualiteten ligger i att det finns säsongsanpassade extraerbjudanden. 
Sökbarheten är enkel och överskådlig. Men informationen om de olika 
produkterna är mager och bilderna ganska otydliga. Av multimedialitet 
finns inte ett spår. Det samlade intrycket är att sajten är en postorder- 
katalog. Varken mer eller mindre. Upplevelsen av interaktivitet är den 
man förväntar sig hos en katalog.

Sandvik

Också denna sajt – som i verkligheten motsvaras av ett världsledande, 
högteknologiföretag – präglas av asynkron kommunikation i halv  
duplex. Sannolikt finns här goda möjligheter för etablerade kunder och 
partners att få anpassad information, men det kräver inloggning. Tids-
aktualiteten ligger främst i nyheter, pressreleaser och lediga jobb. Till 
skillnad från de ovanstående två företagen, som enbart riktar sin kom-
munikation till kunder, riktar sig Sandvik även till journalister, finansiä-
rer och arbetssökande. 

Det ges mångsidig information om företaget, med bilder på styrelse, 
företagsledning och säljare. Bilder på anläggningar, produkter och till-
lämpningar är tydliga. Sajten är dock ganska svårnavigerad – det är 
svårt att hitta tillbaka när man gått in på affärsområden, dotterbolag 
eller produkter. Inte heller här finns någon multimedialitet. Det samla-
de intrycket är en kombination av en företagsbroschyr, ett organisa-
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tionschema, en uppsättning produktbroschyrer och en dokumentdata-
bas där man kan söka fördjupad information. En konventionell lösning 
för ett industriföretag, snyggt genomförd.

Aftonbladet

Att denna webbplats tillhör en tidning går inte att ta miste på, vare sig 
i struktur eller grafisk form. Kommunikation i halv duplex, med  
rykande tidsaktuella, men likväl huvudsakligen asynkrona budskap. 
Möjlighet till debatt och chatt finns. Trots den stora mängden informa-
tion är sajten lätt att hitta i. Sökbarheten är mycket god. Här finns 
också en mängd externa länkar, bland annat till annonsörer. 

Men var finns människorna bakom tidningen? De medarbetare som är 
tidningens väsende? De enda som presenteras i ord och bild är de icke-
anställda kolumnisterna. Har de en högre kändisfaktor? Aftonbladet 
visar i alla fall text, bild, video och ljud – i den meningen multimedia-
litet. Men här finns också en massa banners, som ständigt pockar på 
uppmärksamhet och stör avsevärt mer påtagligt än annonserna i en 
papperstidning, eftersom de ständigt blinkande retar det ljuskänsliga 
perifera seendet. Men det är så annonsörerna vill ha det. Det samlade 
intrycket är att denna sajt är en multimedial och rykande aktuell tid-
ning. 

SVT

Att denna sajt tillhör ett TV-bolag framgår tydligt, eftersom informatio-
nen är strukturerad utifrån gängse programgenrer. Kommunikationen 
är tvåvägs, halv duplex, i den bemärkelsen att man i vissa fall kan kom-
municera med pågående program (e-post, SMS och ibland telefon- 
väkteri). Informationen är i vissa fall synkron eftersom man kan följa 
pågående direktsändning. Sökbarheten är hyfsad, eftersom strukturen 
är välkänd. Multimedialiteten motsvarar vad man kan förvänta sig från 
TV; samma typ av multi som hos själva mediet, fast sparsammare.

MixMegapol

Denna sajt har närhet i tid – är rykande aktuell. Sändningarna kan  
följas i realtid. Kommunikation i halv duplex. Överskådlig och enkel 
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sökning – dessutom presenteras medarbetarna. Multimedialiteten om-
fattar bild, text och ljud. Mix Megapol ger mig en känsla av: Hej och 
välkommen! Vem är du? Vad kan vi göra för dig? Vad kan vi berätta som 
är intressant för dig?

Missbruk av metaforer

Ska jag ranka min personliga upplevelse av interaktivitet i ordning från 
bäst till sämst blir det Mix Megapol, Aftonbladet, Clas Ohlson och Sand-
vik på delad plats, därefter SVT, med NK på solklar jumboplats. 

Sajterna är via metaforer mer eller mindre väl förankrade i företagens 
respektive verkligheter. Mix Megapols och Aftonbladets metaforer är 
radion respektive tidningen. Clas Ohlson har sin postorderkatalog som 
metafor. Sandviks metafor är företagets organisation. SVTs metafor är 
programgenrer. NK har ingen metafor alls. Man hade kunnat välja  
gallerian, men denna möjlighet åsidosätts bekostnad av den stramt ele-
ganta formen, som inte gör skillnad mellan konditori och skoaffär. Det 
verkar som om NK anser sig vara viktigare som kontext till sina butiker 
än vad butikerna och deras utbud är för kunderna. En udda tolkning av 
varumärkesstrategi. Den strama elegansen tycks vara ett självändamål. 
Vill man leka med ord kan man säga att den ter sig som ett självmål.

Min bedömning av dessa sajters interaktivitet indikerar att tekniska  
faktorer inte är utslagsgivande för upplevelsen av interaktivitet, vilket 
– återigen – stämmer med vad Nils Enlund redovisar i The Production 
of Presence – Distance Techniques in Education, Publishing, and Art 
(2000). En starkare indikator är det metaforiska sambandet mellan 
innehåll och verklighet. Men – handlar det verkligen om metaforer? 
Nej, mitt bruk av begreppet metafor här är felaktig. Här finns ju ingen 
kreativ distans mellan innehåll och verklighet – enbart en slags likhet. 
Men just det missbruk av begreppet metafor som jag har gjort ovan, 
överensstämmer med en praxis som direkt permanentades i och med 
Macintoshs välkända skrivbordsmetafor för datorgränssnitt. En metafor 
som alltså aldrig var någon metafor. Om detta säger Brenda Laurel 
(1993, Computers as Theatre) följande.

The problem with interface metaphors, as illustrated by folders and other 
aspects of the desktop metaphor, is that they are like reality only different. 
... If we could really treat interface metaphors as metaphors, they might 
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work. In actuality, interface metaphors are similes; whereas a metaphor 
posits that one thing is another, a simile asserts that one thing is like an-
other. (sid 129)

Räcker det att försöka efterlikna verkligheten eller kan man åstadkom-
ma mer genom arbeta utifrån den kreativa distans mellan likhet skill-
nad som en metafor innehåller? Vad kan i så fall metaforen tillföra? Det 
är inget djärvt antagande att en multimedial metafor kan göra liknande 
tjänst som en språklig, förutsatt att den är välfunnen och hållbar och 
inte leder till falska analogier. Så är det med teatern och så skulle det 
kunna vara med datorn.
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Archimedes once said, “Give me a place to stand and I will move the world.” 
Today he would have pointed to our electric media and said, “I will stand 
on your eyes, your ears, your nerves, and your brain, and the world will 
move in any tempo or patterns I choose”. We have leased these “places to 
stand” to private corporations. (Marshall McLuhan, Understanding Media, 
1964, sid 75)

”Blott som sändebud ni kommer, eder skuld är budet ej.” Detta citat 
från antikens Hellas – som McLuhan skulle invänt mot direkt, liksom 
den österrikiske publicisten Karl Kraus – tröstade sig Sancho Panza 
med, efter att ha sänts med bud från don Quijote till dennes käresta. 
Den lille vapendragaren visste mycket väl att hans herres älskade jung-
fru på inget sätt motsvarade den upphöjt romantiska bild som don  
Quijote hade gjort till sin, blind för alla realiteter. 

5
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5.1 Var tid har sin mediekritik

Berättelsen om Riddaren av den sorgliga skepnaden (Don Quijote,  
Miguel de Cervantes, 1605) har sin upprinnelse i att don Quijote har 
förläst sig på riddarromaner och gjort deras världsbild till sin. Som vi i 
dag gör mediernas bild av världen till vår egen. Eller låter medierna 
forma vår värld.

Med renhjärtad idealism, besluten att ständigt bekämpa det onda och 
alltid främja det goda, drar don Quijote ut i världen. Hans uppfinnings-
rikedom och goda uppsåt står utom tvivel. Men hans rustning och svärd 
är rostiga. Visiret har han tillverkat av papp och bundit fast vid en gam-
mal stormhatt. Hästen – Rosinante – är en sävlig pålle, som för länge 
sedan har sett sina bästa år passera. Snarare än att lyckas i främjandet 
av det goda drar don Quijote elände över sig själv och andra. Dock för-
blir han övertygad om att han går segrande och lyckosam ur varje strid. 
Riddarromantiken har fördunklat hans förnuft.

Berättelsen om don Quijote kan läsas som en satir över riddarromaner. 
Men boken kan också – om man begrundar dess förord – tolkas som 
kritik av det nya medium som boktryckarkonsten hade lagt grunden för. 
I sin kritik av böcker var Miguel de Cervantes (1547-1616) i så fall i gott 
sällskap med Michel de Montaigne (1533-1592) och René Descartes 
(1596-1650). Montaigne menar i essän Om konsten att samtala att bok-
läsning är till för klena huvuden. Descartes övergav som ung sina bok-
liga studier för att dra ut i världen och på egen hand finna sanningen, 
uttryckligen förvissad om att den inte stod i några böcker. 

På tal om klena huvuden. I min barndom menade de äldre att serietid-
ningar var fördummande – till skillnad från böcker. Den 1958 anskaf-
fade TV:n blev snart kallad dumburk. Däremot sades aldrig radion vara 
någon dum burk. Det verkar som om bildmedier ansågs mer primitiva 
och fördummande än textmedier. Undrar man varför kan man finna en 
ledtråd hos McLuhan, som menar att textmedier – men inte bildmedier 
– hör samman med industrialismens fragmenterade och mekaniserade 
värld. 

Var tid har sina medier och sin mediekritik. Om böcker och bokläsning 
kunde kritiseras under renässansen så blev det en annan syn på saken 
under upplysningstiden och den tid som därefter inledde industria- 
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lismen. Framför allt exemplifieras detta av den franska Encyklopedien 
– ett nästan ofattbart omfattande projekt, som pågick från 1751 till 1780 
och leddes av filosofen Denis Diderot. Encyklopedien syftade till att 
dokumentera all världens kunskap i ett komplett bokverk. Ett par sekler 
senare fick Xanadu, ett hypertext- och därefter också webbaserat pro-
jekt, liknande encyklopediska ambitioner (2001, Manuel Castells, Inter-
netgalaxen). En stor skillnad – bortsett från skillnaderna i medieteknik 
– är att det franska encyklopediprojektet hade en redaktör. Diderot var 
en eldsjäl som höll sin fasta hand, ofta även sin penna, över innehåll 
och struktur. Xanadu hade en eldsjäl i Ted Nelson, men ingen redaktör 
som vårdade sig om samband eller kontext.

5.2 Är mediet budskapet?

Marshall McLuhan känns som en självklar utgångspunkt i samband 
med studier av dagens medier. En lika självklar undran är vad han 
egentligen avsåg med den så ofta citerade utsagan ”the medium is the 
message”. Den är knappast entydig. Snarare än att vara ett påstående 
har den metaforens form och mångtydighet. Metaforisk – eller aforis-
tisk – påminner utsagan om Wittgensteins ord: ”Att förstå en mening är 
att förstå ett språk.” Kan McLuhan mena något liknande? Att förstå ett 
budskap är att förstå ett medium? Eller att förstå ett medium är att för-
stå dess budskap? Allan Janik och Stephen Toulmin ger i Wittgensteins 
Wien (1973) en ledtråd i riktning mot McLuhan. Wien kring förra sekel-
skiftet var inte bara Wittgensteins, utan tillhörde en mängd av den  
tidens intellektuella och konstnärliga förgrundsfigurer. Däribland publi-
cisten och litteraturkritikern Karl Kraus. Janik och Toulmin menar att 
Kraus formulerade grunden för de insikter som McLuhan långt senare 
skulle popularisera. Nedanstående citat (översatt i Res Publica, 1992) 
är taget från en postumt (1959) sammanställd volym av Die Sprache, 
som var en återkommande kolumn i den av Kraus egenhändigt utgivna 
tidskriften Die Fackel.

Är pressen en budbärare? Nej den är själva händelsen. Ett tal? Nej, själva 
livet. Den gör icke blott anspråk på att den verkliga händelsen skall vara 
dess referat av den, den skapar också den skrämmande arbetsgemen-
skap varigenom det verkar som om gärningar först måste rapporteras för 
att kunna utföras, oftast för att ens bli möjliga... I den meningen låter jag 
det gärna sägas om mig att jag i hela mitt liv har överskattat pressen. Den 
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är ingen tjänsteande – hur skulle en tjänsteande kunna kräva och få så 
mycket – den är själva skeendet. Än en gång har instrumentet vuxit oss 
över huvudet. Vi har gjort den människa som har att anmäla eldsvådan, 
och som väl borde ha spelat en högst underordnad roll i staten, till herre 
såväl över världen som över eldsvådan och huset, över sakförhållandet och 
över vår fantasi. (sid 15)

Här följer ytterligare en Kraus-utsaga i samma anda, ur Heine och följ-
derna (översatt i Res Publica, 1992).

Ett instrument som förvandlats till ornament och urartat så kapitalt att det 
enda som nu kan tävla med dagspressens konsthantverkliga framsteg är 
den dekorationsmani som går fram över våra bruksföremål, till den grad att 
vi snart har inbrottsredskap formgivna av Wiener Werkstätte. (sid 38)

Lite längre fram i samma skrift följer en ordkombination, som jag inte 
kan låta bli att återge. 

Att skriva kåserier är som att krusa lockar på en flint; men den sortens lock-
ar behagar den läsande allmänheten mer än geniets sträva man. (sid 39)

Kraus var grym i sin kritik. Han, i sällskap med flera av Wiens intel-
lektuella och konstnärer, kämpade mot den brist på autenticitet som de 
ansåg prägla samhället i det falnande kejsardömet Österrike-Ungern. 
Kraus polemiserade hätskt mot vad han kallade journalistikens feuille-
tonism – journalisternas strävan att omge sin rapportering med litterär 
ornamentik. Vad skulle han haft att säga om dagens infotainment, där 
gränsen mellan fiktion och fakta växer till ett allt bredare och allt mer 
intetsägande ingenmansland? Vad skulle han ha sagt om att det redak-
tionella alstret allt mer tenderar att bli en förpackning till reklambud-
skap; verkligheten en kontext till den kommersiella fiktionen? Hade han 
skrattat eller gråtit åt sådan reklam som krusar de yvigaste lockar på 
den kalaste flint?

Ett lugnare konstaterande än vad man kan förmoda att Kraus skulle ha 
presterat angående denna utveckling finns i En föränderlig medievärld 
(Nils Enlund m fl, 2001):

De journalistiska produkterna i public service-kanalerna förefaller att bli 
allt mer dramaturgiskt drivna, inte sällan på bekostnad av sakligheten. 
Detta innebär att verklighetsmaterialet dramatiseras och fiktionaliseras. 
Denna kritiska syn kan uttryckas med andra ord, nämligen att medan den  
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ursprungligen fiktiva underhållningen blir allt mer verklig, blir den ursprung-
ligen faktabaserade informationen allt mer overklig. (sid 15) ... Det gäller att 
vinkla hårdare, skärpa adjektiven och konstruera egna nyheter. (sid 44) ... 
Mer underhållning för de flesta och mer information till de få är ingen främ-
mande tanke. (sid 50)

Kraus ståndpunkt var att pressen skulle vara en neutral informationska-
nal; ett medium som borde förhålla sig objektivt – men som inte gjorde 
det, utan förförde och bedrog sin läsekrets. Pressen personifierades av 
de kritiserade journalisterna. Mediet och budskapet var ett och samma, 
en treenighet som även innefattade den mänskliga budbäraren. 

5.3 Kan man bli klok på McLuhan?

Om man är ute efter en definition av mediebegreppet blir man alls inte 
klokare med McLuhans hjälp. Ett medium är enligt honom en utvidg-
ning av våra kroppar och sinnen, som sträcker sig över tid och rum, 
endera eller båda. Mediets funktion beskriver McLuhan som att lagra 
och förmedla information – en funktion som stämmer med hans defini-
tion enbart om man utgår från att alla kroppsliga och mentala processer 
är informationsprocesser.

Vida tolkningsramar

McLuhan öppnar för en mycket vid tolkning av begreppet medium. Han 
talar omväxlande om tekniker/teknologier och medier – och verkar  
ibland sätta likhetstecken mellan dem. Hjul, elektriskt ljus, byggnader, 
städer, maskiner, robotar, pengar, kläder, järnvägar, automation – allt är 
medier. Man kan i så fall undra vad han inte menar vara medier, när 
han går bortom sin egen beskrivning av mediets funktion: att lagra och 
förmedla information. Vilket är i så fall privatbilismens budskap? Först 
en vagn utan häst, som inte skitade ner på gatorna. Sedan status och 
personlig frihet. Omsider ett vardagstvång och en global miljöfara långt 
värre än hästskiten.

När McLuhan likställer medier med teknologier eller artefakter tycks 
han göra allt mänskligt som inte är givet av naturen till medier. Men det 
stämmer inte heller, för även det mänskliga språket kallar han ett  
medium, vare sig det talas människa till människa eller förmedlas med 
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hjälp av teknik. Mediebegreppet i McLuhans värld är något som i  
William Gallies värld skulle bli ett i grunden omstritt begrepp, så snart 
man försöker definiera det. 

En sak som ändå ter sig klar är att McLuhan, när han talar om medier 
och deras inverkan på världen, i någon mening avser massmedier. Vad 
finns då att hämta hos McLuhan när det gäller medier som intranät och 
extranät (VPN-medier, Virtual Private Network)? Dessa medier vänder 
sig inte till några massor, utan till en avgränsad krets av användare. 
Men McLuhans syn på medier har inte primärt med mängden läsare/
lyssnare/tittare/användare som samtidigt kan nås av ett och samma 
innehållsmässiga budskap. Hans syn på medier omfattar i lika hög grad 
mängden av olika sätt att använda en viss medieteknik – till exempel 
elektiskt ljus. I den meningen kan intranät och extranät sägas vara lika 
mycket (eller lika lite) massmedier som Internet. För inte heller Internet 
har en massa användare som samtidigt nås av ett och samma innehålls-
mässiga budskap. Det handlar om en mediekanal som nås av en massa 
användare, vilka kan ägna sitt intresse åt helt olika medieprodukter  
eller medietjänster.

McLuhan begrundar konsekvenserna av elektroniska mediers förmåga 
att överbrygga rumsliga avstånd med ljusets hastighet. Han lägger av 
naturliga skäl mindre vikt vid de elektroniska mediernas förmåga att 
lagra och förmedla nästan obegränsade mängder av information över 
tiden. Internet fanns inte på hans tid, men var uppenbarligen en  
möjlighet han anade skulle komma.

Internet har många budskap. Ett av dem är att ha gjort dem som nu är 
unga vana vid att e-maila, chatta, spela on-line-spel, söka information, 
ladda ner musik, använda mängder av olika programvaror och mycket 
annat. Dagens unga har stor erfarenhet av att röra sig i en helt annor-
lunda medievärld än den jag själv är uppvuxen med; de är intuitivt 
hemtama i en medievärld som i praktiken förblir främmande för mig. 
Kombinerar jag denna insikt med det faktum att den generation jag 
själv tillhör kommer att försvinna från arbetslivet under de närmaste tio 
åren, undrar jag vad klokt jag kan ha att säga om säljstöd via inter- 
aktiva medier. Jag lämnar frågan öppen så länge, men påminner – inte 
minst mig själv – om att min forskningsfråga inte enbart handlar om 
interaktiva medier, utan än mer om yrkeserfarenhet.
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Mediet är budskapet

Ser man utsagan ”mediet är budskapet” som en metafor kan det tolkas 
på olika sätt. Två perspektiv infinner sig genom att lägga betoningarna 
olika: Mediet är budskapet eller mediet är budskapet. I båda fallen 
handlar det om ett oupplösligt samband mellan mediet och budskapet. 
Men de olika betoningarna ger olika perspektiv. Om betoningen ligger 
på mediet, kan man tolka mediet i teknisk bemärkelse som mediekanal 
eller medieapparat, till exempel rundradio eller dator. Om betoningen 
däremot ligger på budskapet, är det innehållet – medietjänsten – som är 
mediet. Mellan dessa båda tolkningsmöjligheter ter det sig som om 
medieprodukten har en mer oviss hemmahörighet. Men begreppen 
mediekanal, medieapparat, medieprodukt och medietjänst fanns inte 
på McLuhans tid.

Ett specifikt medium utgörs, med användning av ovanstående begrepp, 
av en eller flera produkter, innehållande en eller flera tjänster, förmedlad via 
en kanal till en apparat. (2001, En föränderlig medievärld, Nils Enlund m fl, 
sid 18) 

McLuhans perspektiv tycks utgå från att mediet är budskapet. Men han 
är långt ifrån entydig härvidlag, vilket framgår av citaten nedan.

Our conventional response to all media, namely that it is how they are used 
that counts, is the numb stance of a technological idiot. For the “content” 
of any medium is like the juicy peace of meat carried by the burglar to dis-
tract the watchdog of the mind. (sid 19) … The effects of technology do not 
occur at the level of opinions or concepts, but alter sense ratios or patterns 
of perception steadily and without any resistance. (sid 19) … The principle 
that during the stages of their development all things appear under forms 
opposite to those that they finally present is an ancient doctrine. (sid 37)

Ett sätt att förstå McLuhan är att varje nytt medium inte bara är en  
påbyggnad som kompletterar tidigare medier, utan något som både  
förändrar användningen av tidigare medier och förändrar samhället. 
Med exempel efter exempel illustrerar han hur nya medier har interage-
rat med gamla och samtidigt omdanat samhället. Han menar i dessa fall 
att det är mediernas befintlighet – snarare än deras innehåll och vad  
de används till – som för med sig förändringarna. Jag hårdrar resone-
manget: Kärnvapnens befintlighet, mer än deras användning, har för-
ändrat världen. McLuhan säger: 
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For the message of any medium or technology is the change of pace or 
scale or pattern that it introduces into human affairs. (sid 8)

Mediets budskap är alltså inte uttänkt eller genomtänkt i förväg, det 
uppstår som ett följdfenomen – handlingarna kommer före tankarna. 
Boktryckarkonsten innebar en revolution för det skrivna ordet – med 
den nya tekniken kunde texter massproduceras på ett sätt som öppnade 
helt nya användningsområden för skriftspråket. Men den tryckta skrif-
ten fick också betydande återverkningar på sättet att använda det talade 
ordet. När ögonen blev till öron – ”an eye for an ear” – förändrades det 
talade ordets roll inom alla samhällssektorer. Utbildningsväsende, rätts-
väsende, politik, krigföring, tillverkning, handel, underhållning, var-
dagsliv – allt förändrades. Det tryckta ordet var ett tidigt uttryck för  
industrialismen. Massproducerad information blev omsider en grund-
förutsättning för industrialismens massproduktion och masskonsum-
tion. Ingen av alla dessa följdverkningar av boktryckarkonsten var  
uttänkt i förväg; det handlade helt enkelt om att mångfaldiga skrifter på 
ett mer effektivt och felfritt sätt än genom handavskrifter.

Bo Göranzon visar genom sin arbetslivsforskning, bland annat i Det 
praktiska intellektet (1990), hur datorstöd har påverkat människors  
yrkeskunnande. Hans fallstudie om skogsmästarna är ett konkret exem-
pel på hur ett nytt medium kan påverka en praxis; ett konkret exempel 
på att mediet är budskapet. En närbesläktad reflektion över hur mediet 
är budskapet kan man göra över den kontorsautomation som inleddes i 
och med persondatorernas och ordbehandlarnas intåg. Att skriva  
maskin, sköta administration och hålla samman personkontakter var 
dessförinnan uppgifter för sekreterare. Men med ordbehandling blev 
skrivmaskinen tillgänglig för alla – man kunde enkelt korrigera alla sina 
felskrivningar. Mångfunktionella kopiatorer och omsider skrivare kopp-
lade till interna nätverk gjorde det enkelt att snabbt mångfaldiga och 
sortera dokumenten. Tjänstetelefoner kunde vidarekopplas till mobil- 
telefoner och mobilsvar – sekreteraren behövdes inte längre för att veta 
vem som var frånvarande, varför och hur länge; var och en kunde  
svara för sig själv. Administrativa stödsystem kunde distribueras till 
alla. Var och en kunde på det här sättet bli sin egen sekreterare och 
administratör.

Vad försvann med sekreteraren? Jag vill påstå att det som försvann var 
tankereda, klarhet och sociala samband. Sekreteraren hade sett till att 
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alla möten blev protokollförda – klart, tydligt, koncist och på korrekt 
svenska. Sekreteraren hade också god verksamhetsinsikt och person-
kännedom, eftersom hon – oftast en hon – skrev ut alla tjänste-PM och 
rapporter. Sekreteraren hade även kunskap om medarbetarnas sociala 
förhållanden, fritidsintressen och familj, vetskap om orsaker till från-
varo med mera. Hon visste allt. Hon kunde dessutom ifrågasätta chefen 
som ingen annan. En liten scen ur verkligheten: Vad som hade diskute-
rats mellan den mäktige chefen och hans späda sekreterare vet jag inte. 
Men jag hörde vad hon sa med hög och bestämd stämma: ”Men lille 
vän, så där kan du bara inte göra.”

Mot denna bakgrund skulle kontorsautomationens budskap ha kunnat 
vara minskad tydlighet i beslutsunderlagen, ökad administrativ belast-
ning på medarbetarna, försämrad administration, försvagade sociala 
nätverk, minskad informell informationsspridning (mindre skvaller 
skulle kanske någon säga, som inte tänker på vad det kan betyda att 
veta sådant som man inte formellt får reda på), försämrad informell 
kommunikation mellan ledare och medarbetare samt minskat ifråga- 
sättande av ledare och deras ledarskap.

Mediet är budskapet

Medier – en utvidgning av våra kroppar och sinnen: Kläder, hus, byar 
och städer är utvidgningar av vår hud. Hästar, cyklar, bilar och andra 
farkoster är utvidgningar av våra ben och fötter. Ämbar, verktyg och 
maskiner är utvidgningar av våra armar och händer. Tidningar, böcker, 
TV, datorer och Internet utvidgar våra ögon, öron och minnen. Allt 
sammantaget kan utvidga våra tankar och handlingar. 

Söker man tydliga avgränsningar är McLuhan, som sagt, fel författare 
att läsa. Men söker man förståelse för samspelet mellan teknik, sam-
hälle och människa visar han på ett otal infallsvinklar. Om betoningen 
ligger på mediet, kan man tolka detta som att budskapet är riktat till 
samhället i dess helhet; budskapet är storskaligt. Om betoningen i stäl-
let ligger på budskapet, kan man se det som att det är till medborgarna 
eller individerna det riktar sig; budskapet är småskaligt. Men genom sin 
massverkan blir budskapet likväl i längden storskaligt. Ett försök att 
förtydliga: Den enskilda nyhetens innehåll i en viss tidning kan givetvis 
beröra olika individer på olika sätt. Men nyhetstidningen som företeelse 
förändrade världen. 
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Varje medium innefattar andra medier. Som Pandoras ask. Tryckta tex-
ter innefattar böcker i största allmänhet, som innefattar skönlitteratur, 
som innefattar böcker av en viss författare, som innefattar en viss bok, 
ett visst kapitel, en viss mening. Denna mening är skriven på ett enda 
sätt; på det sätt som författaren har formulerat den. Men för att läsaren 
ska förstå meningens innebörd, måste man gå utanför själva formule-
ringen och söka i den kontext där meningen existerar – i stycket, kapit-
let och boken, hos just denna författare, i den litterära tradition hon 
arbetar i och det samhälle hon lever i.

Drar man ut detta resonemang hamnar man hos Wittgensteins aforism 
”att förstå en mening är att förstå ett språk”. Det är inte alls förvånande 
att man via McLuhan kan hamna hos Wittgenstein. Båda har en gemen-
sam nämnare i språkfilosofin, där tolkning och kontext är viktiga  
begrepp i förståelsen av ett budskap.

Tar man härifrån ett ytterligare steg och hamnar hos Karl Kraus, så är 
det kanske varken mediet eller budskapet han kritiserar, utan journalis-
tiken och journalisten; budbäraren. Han jagar journalisten som person 
och journalistiken som företeelse med blåslampa, för att med litterär 
ornamentik manipulera fakta och torgföra åsikter; för att inte vara  
objektiva budbärare av fakta om verkligheten. I denna kritik kan Karl 
Kraus ses som en idémässig avnämare av Leibnitz dröm om det exakta, 
objektiva språket. Men jag tror inte man kan tolka honom på det sättet. 
Vad han jagade med sin blåslampa handlade ytterst om journalisternas 
estetiska och etiska förhållningssätt till sitt yrke och sitt språk. Karl 
Kraus var – som arkitekten Adolf Loos – funktionalist.

Heta och svala medier

McLuhan introducerar begreppen ”hot media” och ”cool media”. Heta 
medier är ”high definition”. De innehåller mycket information och läm-
nar inget eller bara lite för mottagaren att fylla i; de medger eller kräver 
ingen eller bara liten delaktighet. Svala medier är ”low definition”. De 
innehåller lite information och lämnar mycket för mottagaren att fylla i. 
Svala medier både medger och kräver delaktighet. Ett annat sätt att 
säga samma sak kan vara att svala medier gör tolkning till ett bety-
dande inslag i budskapet. 
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McLuhan beskriver radio som ett hett medium, telefon som ett svalt. 
Likaså beskriver han film som ett hett medium, TV som ett svalt. Tryck-
ta texter är heta, gamla handskrifter är svala. Ljudbaserade alfabet är 
heta, bildskrifter är svala. Lektioner är heta, seminarier är svala. Böcker 
är heta, mänskliga dialoger är svala. 

Jag ser detta som svepande generaliseringar, där undantagen i prakti-
ken kan vara nästan oräkneliga, beroende på sambanden mellan  
medium och budskap. Ta till exempel Montaignes essäer. Den tryckta 
boken är enligt McLuhan ett hett medium – men författaren Montaigne 
inbjuder genom sitt innehåll läsaren till djup delaktighet. Hans texter är 
i den meningen svala. Ett motsatt litterärt exempel finner jag i Proust, 
på grund av att han inte inbjuder (mig) till delaktighet, utan påtvingar 
mig detalj efter detalj i sina upplevelser. Han har sina madeleinekakor 
med lindblomste, jag har min mormors sockerkringlor och jordgubbs-
saft med solreflexer i. 

Vad jag vill mena är att heta och svala medier är begrepp som fungerar 
dels på det tekniska planet, när mediet är budskapet, dels på det inne-
hållsmässiga planet där mediet är budskapet, dels på det personliga 
planet där budskapet tolkas. Men begreppen fungerar inte på det plan 
där teknik, innehåll och personlig tolkning samverkar. Ett hett medium 
kan upplevas svalt om innehållet upplevs vara det – som jag upplever 
Montaignes essäer. Ett svalt medium kan upplevas som hett om inne-
hållet upplevs vara det – som jag upplever reklam-TV eller telefonsam-
tal där jag inte får en syl i vädret. 

Tanken att interaktiva medier skulle vara svala och icke-interaktiva 
skulle vara heta infinner sig. Men att det på det tekniska planet finns en 
möjlighet till interaktivitet är (som sagt) inte detsamma som att inter- 
aktiviteten – dialogen eller delaktigheten – blir upplevd. I anslutning till 
elektroniska medier introducerar McLuhan metaforen om världen som 
en by. Han säger: ”Specialist technologies detribalise. The non-special-
ist electric technology retribalizes.” Dessa utsagor vänder tankarna till 
Francis Bacon och hans gyckelbilder: stammens, grottans, torgets och 
teaterns gyckelbilder. Och se – strax tar McLuhan upp Bacon som en 
författare som typiskt växlar mellan het och sval prosa; mellan utförliga 
skrifter och slagfärdiga aforismer; mellan fördigförpackad kunskap och 
sådan kunskap som läsaren själv måste bearbeta för att ta till sig. Kan 
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man i tolkningen av mediets heta eller svala temperatur finna samma 
slags skillnader som finns mellan information och berättelser, mellan 
klichéer och metaforer?

5.4 Hundraårig vision om Internet

Att mekaniska medier fragmenterar och centraliserar, medan elektro-
niska medier integrerar och decentraliserar är ytterligare exempel på 
McLuhans många generaliseringar. Mer än något annat medium borde 
detta gälla Internet. Även om Internet inte existerade i McLuhans sin-
nevärld, så formulerades visionen om ett världsomspännande kommu-
nikationsnät – World System – redan vid förra sekelskiftet, av Nicola 
Tesla. Formulerade han, i termer av ny teknik, kanske till och med en 
arketypisk vision om obegränsad kommunikation människor emellan? 
Här följer ett utdrag ur en artikel i Computer Sweden 20 dec 2002.

Ritningarna över World System presenterades år 1900. Tesla förespeg-
lade:

• sammankoppling av alla telegrafstationer i hela världen

• sammankoppling av alla telefonstationer i hela världen

• hemlig och säker överföring av meddelanden för regeringar och myn-
digheter

• hemlig och säker överföring av meddelanden för privatpersoner

• överföring av maskinskrivna eller handskrivna brev och checker

• överföring av fotografier, teckningar och dokument

• världsomfattande nyhetsförmedling

• världsomfattande spridning av börskurser

• material till tidningar för tryckning var som helst, till lands och till 
sjöss

• spridning av musik över hela världen

• exakt rätt tid visas i billiga och underhållsfria klockor

• navigering med information om position, kurs och hastighet på alla 
hav

• trådlös överföring av elektrisk kraft över hela världen

• möjlighet att påverka väder och klimat.
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Samtliga av visioner är nu uppfyllda med ett undantag. Den enda som 
ännu inte har blivit verklig är trådlös överföring av elkraft. Detta disku-
teras dock som en möjlig tillämpning av rymdteknik – att man skulle 
kunna bygga jättelika rymdbaserade solcellsanläggningar och föra ner 
energin till jorden via mikrovågor. Möjligheten att påverka väder och 
klimat sågs sannolikt som positiv av Nicola Tesla – att få öknar och 
tundror att blomstra. Dagens verklighet är annorlunda: miljöförstörel-
sens hot om växthuseffekt och katastrofalt förändrade livsvillkor på 
jorden.

5.5 Internetgalaxen

Medierna, som är ivriga att informera en orolig allmänhet men saknar egen 
förmåga att strikt värdera sociala tendenser, pendlar mellan att rappor-
tera om den fantastiska framtid som erbjudes och att följa journalistikens 
grundläggande princip: Bara dåliga nyheter är värda att förmedla. 

Denna kommentar fäller Manuel Castells i Internetgalaxen (2001) angå-
ende den blandning av futurologiska profetior och kritiska dystropier 
som präglar vårt vetande om Internet. Men vad är alternativet när det 
gäller ett fenomen vars potential fortfarande är till större delen är oprö-
vad – och därmed också outforskad? Vad kan värderas när ”bara fanta-
sin sätter gränserna”? Vad kan utforskas? Ett snusförnuftigt svar är att 
det som kan utforskas är verkligheten. Det problematiska är bara att ett 
antal nya fantasier hinner bli verkliga medan forskningen pågår. 

Nätverksorganisationen

En ytterligare svårighet är att skilja visionära klichéer från den praktis-
ka verkligheten. Castells – och många med honom, däribland jag själv 
(1996, IT-visioner i verkligheten) talar om nätverksorganisationen som 
den industriella organisationsformens ersättare. Vad är innebörden? Det 
finns idag inte ett enda storföretag som inte använder ett intranät för 
intern kommunikation, extranät för kommunikation med externa in-
tressenter eller Internet i sin kommunikation med omvärlden. Det finns 
inte ett enda storföretag – knappast något företag överhuvudtaget – som 
i denna bemärkelse inte skulle kunna kalla sig nätverksorganisation. 
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Castells beskriver (Internetgalaxen 2001, sid 78) fyra nätverksstrategier, 
som praktiseras var för sig eller som en kombination: 

• Intern decentralisering av storföretag, med slanka, horisontella struk-
turer för konkurrens och samarbete, koordinerade kring företagsöver-
gripande, strategiska mål.

• Samverkan mellan små och medelstora företag, som lägger samman 
sina resurser för att nå en kritisk massa.

• Förbindelsen mellan å ena sidan dessa nät av små och medelstora 
företag och storbolagens diversifierade enheter.

• De strategiska allianserna mellan storbolagen och deras understöd-
jande nätverk.

Huruvida dessa strategier i praktiken leder till organisationer som på ett 
radikalt sätt skiljer sig från konventionella organisationer, har dock inte 
enbart att göra med kommunikationsnätets befintlighet. Det handlar i 
hög grad om vilka insikter och vilket ledarskap som organisationsut-
vecklingen grundar sig på. Det är lätt att se att managementlitteraturens 
och affärspressens visioner om nätverksorganisationen ofta förekom-
mer parallellt med – eller synonymt med – visioner om lärande organi-
sationer och knowledge management. Huruvida visionerna leder till 
radikalt förbättrade organisationer beror på den kunskapssyn och män-
niskosyn som organisationsutvecklingen grundar sig på. Likställer man 
information med kunskap och ser man människor som utbytbara kom-
ponenter har inget radikalt hänt i förhållande till industrins traditio-
nella organisationsformer. Vad man åstadkommer är snabbare och  
effektivare affärstransaktioner; mer av samma, men inget i grunden  
annorlunda.

Kanske tar man den kreativitet och frihet som Internet har vuxit fram 
ur som intäkt för att Internet i sig skulle alstra motsvarande kreativitet 
och frihet från organisatoriska tvång eller revir? Man ser i så fall mediet 
som budskapet. Så är knappast fallet – lika lite som Bibeln gör alla sina 
innehavare till goda kristna. Internet ger ökade möjligheter till kreativi-
tet och frihet, men utgör samtidigt ett hot om ökad kontroll och styr-
ning. Båda aspekterna har inträffat och kommer att inträffa. Så har det 
varit med de flesta –alla? – medier. Alla har en solsida och en nattsida.
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Det var en gång

”Det var en gång”, skriver Castells, ”före april 2000, som marknaden 
värderade varje internetrelaterad nyhet med en häpnadsväckande hög 
värdering, oavsett prestationerna.” Jo – jag vet. Det var en gång en 
strålande, snövit, kristallklar, himmelsblå dag i april 2000. En semester-
dag i fjällen, då jag för sista gången kände mig övertygad om att jag 
skulle kunna fortsätta att försörja mig på marknadskommunikation för 
IT-företag. 

Vad fanns att kommunicera – vad fanns att berätta – när nätverken i 
praktiken inte erbjöd stort mer än transaktioner och informationssprid-
ning? Ett tema som visserligen kan varieras, men inte i det oändliga. 
Vad fanns att berätta, när de många affärsidéerna och budskapen kring 
Internet sällan fylldes med verkliga produkter eller tjänster, utan mest 
bestod av visioner? Vad fanns i form av intellektuellt eller kreativt idé- 
innehåll som var specifikt för Internet? Innehåll tar tid att utveckla  
– kräver kunskap, erfarenhet, reflektion, insikt och viljeinriktning. 

Syftet med det kreativa och intellektuella idéinnehåll som jag här och 
nu intresserar mig är interaktivt säljstöd b2b. Därmed är jag i första 
hand intresserad av Internet som ett medium för affärskommunikation; 
ett VPN-medium (virtual private network). Vad jag inte intresserar mig 
för är rutinmässiga affärstransaktioner, utan möjligheterna att stödja 
interaktionen mellan säljare och kund; möjligheterna att utnyttja det 
register som Internet kan erbjuda när det gäller att informera om och 
gestalta komplexa produkter, tjänster, idéer och kundbehov. I denna 
tankevärld är mediet svalt – inbjuder till delaktighet – och mediet är 
budskapet; det är innehållet som inbjuder till delaktighet. Det är medie- 
tjänsterna och deras innehåll som intresserar mig. Mediekanalens och 
medieapparaternas interaktivitet tar jag för given.

5.6 Medier och kommunikation

Vi vet att det som förmedlas via medier inte är den fysiska verklighet vi 
upplever i den rumtid där vi befinner oss. Vare sig medieinnehållet är 
fakta eller fiktion, så är det något som kommer till oss över ett avstånd 
i tid och/eller rum. Vi vet det. Det fenomen som gör att vi ändå kan 
uppfatta en telefonröst som en verklig röst, leva oss in i en bok, en film, 
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en pjäs eller ett dataspel betecknas som ”voluntary suspension of  
disbelief” (begreppet har myntats av Samuel Coleridge) – ett medvetet 
beslut att bortse från att det inte handlar om verklig närvaro; ett med-
vetet beslut att ändå låta oss ryckas med av ett medierat skeende.

Communicare necesse est

Voluntary suspension of disbelief – medvetenheten i beslutet – är något 
som delvis ifrågasätts av Reeves & Nass (The Media Equation, 2002). 
Enligt dessa författare kommunicerar människan med alla medier – inte 
bara medvetet, utan också automatiskt och så omedvetet att kommuni-
kationen till och med sker mot bättre vetande. Det handlar dock inte om 
att uttala besvärjelser över datorer som hängt sig. Inte alls.  

Vad Reeves & Nass har gjort är att kopiera ett antal beteendevetenskap-
liga experiment i vilka människor kommunicerar med varandra. Deras 
tilltag är att på ena sidan i experimenten ersätta människan med ett 
medium, ofta en dator. Man skulle kunna tro att de har haft Turingtestet 
av Weizenbaums artificiella psykoterapeut Eliza som en slags prototyp 
för sina experiment. Men så är det inte. Till skillnad mot Turingtestet är 
försökspersonerna hos Reeves & Nass fullt medvetna om att de inte har 
någon mänsklig motpart – ingen luras att tro annat. 

Att en del av försökspersonerna till och med är proffs på datorer,  
hindrar dem inte alls från att visa upp beteenden som om de hade kom-
municerat med människor och befunnit sig i sociala situationer. Ett av 
många slående exempel är att försökspersonerna visar större hänsyn 
mot en dator som frågar om de varit nöjda med en viss applikation, om 
den dator som verkligen har använts ställer frågan. Om istället en an-
nan dator ställer samma fråga blir omdömet mer kritiskt. Denna vänliga 
hänsyn mot den använda datorn är, enligt Reeves & Nass, ett exempel 
på att viljan och förmågan att kommunicera inte enbart är begränsad 
till kommunikation människa till människa, utan även omfattar artefak-
ter som visar upp ett kommunikativt beteende.   

Ytterligare ett exempel att häpna över är skillnaden mellan två identiska 
TV-apparater. Den ena TV-apparaten blev i förväg utnämnd till specia-
list genom att betecknas som specialiserad för att visa nyheter. Den 
andra TV-apparaten betecknades som generalist – avsedd både för  
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nyheter och underhållning. Här bedöms den specialistbetecknade TVn 
högre när det gäller kvalitetsnivån på nyhetsinnehållet än den genera-
listbetecknade. Trots att samma nyheter visades i båda apparaterna.

Först häpnar man över detta mänskliga beteende gentemot medieap-
parater. Sedan börjar man förstå. Reeves & Nass hävdar att människans 
kommunikationsförmåga är en väsentlig överlevnadsfaktor; ett instink-
tivt beteende som har utvecklats under miljontals år hos hominider och 
människor. I sanning: communicare necesse est. Att något århundrade 
av teknikutveckling har frambringat tekniska system och medier som 
kan efterlikna kommunikativa beteenden och interagera med männis-
kor, påverkar inte denna djupt rotade instinkt. Kommunikationsförmå-
gan hindras inte av den rationella vetskapen att en dator inte kan bli 
ledsen över ett negativt omdöme, lika lite som den ena TV-apparaten 
kan vara klokare än den andra. Det krävs inga medvetna eller frivilliga 
beslut för att bortse från att medier inte är verkliga; besluten fattar sig 
själva.

Designers of media can profit from reliance on what people do best.  
Machines will be more approachable, content more understandable, and 
interfaces more sensible if they follow the rules of the social and natural 
world. (sid 255)

Vad Reeves & Nass också visar är att kommunikationen mellan  
människa och medium inte beror på om mediet är högkvalitativt – i 
meningen naturtroget – eller inte:

One tempting qualification is that people might be fooled, but only of the 
niftiest of new media – virtual reality systems, IMAX theatres, or full-motion 
holography of the future. Our research suggests otherwise. Even the sim-
plest of media are close enough to the real people, places, and things they 
depict to activate rich social and natural responses. (sid 7)

Claus Knudsen stärker denna insikt genom sin avhandling Presence  
Production (2004). Han beskriver ett antal experiment där människor 
på olika sätt och i olika situationer kommunicerar med varandra över 
avstånd. En av hans slutsatser är att känslan av närvaro styrs mer  
av narrativa och dramaturgiska kvaliteter än av mediekanalernas och 
medieapparaternas tekniska kvaliteter. En gemensam faktor i Claus 
Knudsens experiment är att den medieteknik han använder är mycket 
avancerad. Han har både fysiskt närvarande och virtuellt närvarande 
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försökspersoner på flera orter samtidigt. Han använder parallella med-
iekanaler av olika tekniskt kvalitet i ett och samma experiment. Vidare 
gör han allt för att de som deltar i experimenten ska uppleva tekniken 
som transparent. Han tar också sina erfarenheter som TV-producent till 
hjälp för att skapa berättartekniska kvaliteter. Han konstaterar att den 
tekniska mediekvaliteten inte behöver vara särskilt hög, men den måste 
vara tillräckligt hög för att – i förekommande fall – medge ögonkontakt, 
likaså krävs det synkronitet mellan bild och ljud. En annan insikt är att 
informella kommunikationssituationer ger bättre känsla av närvaro än 
formella – en iakttagelse som Claus Knudsen gjorde nästan som av en 
slump i ett experiment där deltagarna representerades av avatarer  
(används för att identifiera olika deltagare i realtidskommunikation på 
Internet, när personlig representation inte är möjlig). En av deltagarna 
fick plötsligt för sig att avlägsna huvudet från sin avatar och väckte 
allmänt jubel, ungefär som en förlösande kommentar i verkligheten kan 
lätta upp stämningen vid ett formellt möte.

Insikter från Reeves & Nass och likaså Claus Knudsen, när det gäller 
medierad interaktion och kommunikation är dels att det finns en icke-
medvetet viljestyrd, genetisk, förväntan och strävan att det hela ska 
fungera, dels att det finns en genetiskt grundlagd risk för frustration när 
det hela inte fungerar (till exempel om kommunikationen fungerar kon-
traintuitivt och måste förklaras via instruktioner), dels att de innehålls-
mässiga kvaliteterna dominerar över de tekniska (förutsatt att kvalitets-
brister hos tekniken inte ger upphov till sådant som missanpassning 
mellan bild och ljud). Det är också viktigt att undvika formalisering i 
interaktionen.

Jag har själv en vemodig erfarenhet av hur kommunikation med en så 
en icke-kommunicerande apparat som en tvättmaskin kan sätta sina 
spår. När vår son var nyfödd skaffade vi en tvättmaskin. Av minsta slag, 
eftersom utrymmet i badrummet inte räckte till för mer. Den minsta vi 
fann var en finsk UPO Tvättbjörn. Rart namn på flitig maskin, som  
arbetade hårt i många år. Snäll Tvättbjörn, duktig Tvättbjörn, blev till-
talet från familjen. Men en dag orkade inte Tvättbjörn mer. Ny maskin 
skaffades. Leverantören tog den gamla med sig. Det kändes vemodigt. 
Jag skämdes över att kasta ut Tvättbjörn – och kände mig samtidigt  
fånig över min känsla.
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Men nu förstår jag att vi på många olika sätt skapar kommunikativa  
relationer med artefakter i vår omgivning, ett beteende som Reeves & 
Nass verifierar när det gäller datorer och andra medieapparater. Det för-
underliga i deras experiment är ju att det inte behöver vara med medie-
innehållet som relationerna skapas, utan med de fysiska medieappara-
terna. Hur skulle annars en applikation få snällare omdöme om den 
dator som har använts frågar, än om en dator som inte har använts stäl-
ler samma fråga? På liknande sätt som en människa som ställer frågor 
om sig själv får mer hänsynsfulla svar än om en annan människa hade 
ställt motsvarande frågor om henne.

Kristinas längtan och Karl Oskars saknad

Svenska Akademiens ordlista definierar medium som kanal för infor-
mationsspridning. Det är ingen konst att förmedla information via me-
dier. Att förmedla en känsla av närvaro ter sig svårare. Litteratur, teater, 
film och TV-dokumentärer visar exempel på vad som är möjligt härvid-
lag, likaså vissa TV- och dataspel. Samtidigt visar nyhetsrapporteringen 
i TV vad som långt ifrån alltid är möjligt: att förmedla en känsla av 
närvaro i en verklighet som rapporteras i direktsändning. Asynkron fik-
tion vinner ofta över synkrona fakta; den i realtid medierade verklig- 
heten undflyr gärna känslan av verklighet.

Hade Vilhelm Mobergs utvandrade Kristinas tärande längtan till hem-
landets vårljusa skymning kunnat lindras via bildtelefoni eller video-
konferens? Sannolikt inte. De medierade ljuden och bilderna hade inte 
kunnat föra med sig de dofter, stämningar och möten som innefattades 
i Kristinas längtan; den kontext där den blommande astrakanen stod 
som en central symbol. Det var inte enbart nyheter hemifrån hon sak-
nade.

Karl-Oskar längtade inte hem. Hans längtan stod efter Kristina, sedan 
hon plötsligt hade ryckts bort från honom. På sin ålder fick han en 
karta över Ljuders socken av sin svärson. Med denna karta som stöd 
kunde han se framför sig de platser där han en gång mött Kristina, de 
vägar han vandrat med henne i sin ungdom, de sjöar och bäckar han 
fiskat i, de skogar han huggit timmer i och de marker han odlat – vars 
karga stenrikedom han så ofta förbannat. Allt i den gamla hembygden 
steg levande fram för honom via den gamla sockenkartan.
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Prosaiskt uttryckt: Kartan var ett svalt medium. Den gav Karl-Oskar ett 
minnesstöd, med vars hjälp han kunde locka fram sedan länge glömda 
bilder, händelser och skeenden. Den gav honom tröst och tidsfördriv. 
Högupplöst videokonferens hade visserligen kunnat ge Kristina detalje-
rad information om hur det stod till med dem därhemma. Men kanske 
hade det heta mediet också förvärrat hennes hemlängtan?

Less is more

The future of design in information technologies lies not in developing 
means of increasingly full re-presentation, but rather in allowing increasing 
amounts to be underrepresented; not by increasing what is said, but rather 
by helping people to leave more unsaid. (sid 144)

Så skriver John Seely Brown och Paul Duguid i essän Keeping it Simple 
(1996, Bringing design to Software, red Terry Winograd). Båda förfat-
tarna är verksamma vid Xerox Palo Alto Research Center och har  
lärande i yrkeslivet som centralt intresse. I boken The Social Life of  
Information (2000) skriver de:

Living in the information age can occasionally feel like being driven by 
someone with a tunnel vision. This unfortunate disability cuts off the  
peripheral visual field. (sid 1) ... This central focus inevitably pushes aside 
all the fuzzy stuff that lies around the edges – context, background, history, 
common knowledge, social resources. (sid 1) ... Indeed it’s a world that 
usually addresses worries about information by simply offering more. Yet 
when only information is on offer, more often means less. (sid 3)

Brown & Duguid vänder sig mot det utifrån-ovanifrån-perspektiv på 
kunskap som innefattas i begrepp som business process reengineering 
och knowledge management, och hänvisar i stället till den verklighet 
som kräver ett perspektiv inifrån för att kunna utforskas. De har en 
praxisorienterad syn på kunskap, men lägger inte fram någon teori för 
att beskriva den. De talar snarare av egen erfarenhet till läsare som har 
motsvarande erfarenheter. Bland annat beskriver de en fallstudie om 
reparatörer av kopiatorer inom Xerox, som väcker mina egna gamla 
yrkeserfarenheter till liv.

En felaktig kopiator ger via felmeddelanden på en display information 
om var felet ligger. Via felkoder får reparatören instruktioner om hur 
felet ska åtgärdas. Reparationshandboken innehåller alla upptänkliga 
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fel och åtgärder – i alla fall alla fel och åtgärder som konstruktörerna 
har kunnat tänka ut. Det är bara att göra som det står i handboken. Så 
enkelt kunde det vara. Men det är de inte. Kopiatorerna används i olika 
kontexter; av olika användare, på olika sätt och med olika frekvens. De 
är placerade i utrymmen, där olikheter i temperatur, fuktighetsgrad, 
vibrationer och luftföroreningar påverkar förekomsten av fel. Varje  
kopiator har dessutom sin egen unika historia när det gäller tidigare 
service och underhåll; vissa utbytesenheter är nya, andra är gamla. 
Med tiden utvecklar varje kopiator en egen identitet – de följer inte  
regelbokens grundförutsättning att vara identiska, utan uppvisar indivi-
duella felmönster och felkombinationer. Om inte kopiatorerna följer 
regelboken, kan inte heller reparatörerna göra det. I stället söker de stöd 
hos varandra; utbyter erfarenheter, berättelser och diskuterar med var-
andra. Med tiden lär var och en känna sin flock av kopiatorer, som den 
gode herden lär känna fåren i sin flock.

En grundbult i The Social Life of Information är att informationstekno-
logins bräcklighet och instabilitet måste kompenseras med stabila kol-
legiala nätverk. Det handlar så att säga inte om att fylla på regelboken 
med fler regler i takt med att nya felkombinationer upptäcks, utan att 
istället skapa förutsättningar för omdömesgilla handlingar.

Anledningen till att jag fastnade för fallstudien om reparatörer är att jag 
förstår den väl utifrån min erfarenhet som driftsäkerhetstekniker och 
teknikinformatör. Hur många gånger jag har sökt hjälp hos reparatörer 
för att tolka innehållet i förment entydiga felrapporter vet jag inte. Och 
hur många gånger jag försökt att formulera regler för felavhjälpning så 
att de inte ska kunna missförstås vet jag inte heller. Ytterligare en faktor 
i fallstudien om reparatörerna retar mitt minne: Deras attityd av envis 
fixaranda – improvisation med precision. Attityden påminner delvis om 
säljares. I ett vidare perspektiv skulle man nog finna liknande attityd 
hos alla yrkesgrupper där yrkesstoltheten tillåts blomstra; där regelföl-
jandet inte kringgärdas av ständigt nya regler; där ansvariga handlingar 
inte degenererar till beteenden. Less is more, alldeles som Brown & 
Duguid säger.
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Datorn som byggnadsverk

The Association for Software Design ger i inledningen till Bringing  
Design to Software (1996, red Terry Winograd) följande definition på 
programvarudesign.

Software design sits at the crossroads of all the computer disciplines: hard-
ware and software engineering, programming, human factors research,  
ergonomics. It is the study of the intersection of human, machine, and the 
various interfaces – physical, sensory, psychological – that connect them. 
(sid XV)

Denna definition utgår från att det handlar om datavetenskapliga disci-
pliner. Den innehåller ingen kommunikationsaspekt och den säger  
inget om användarnas kunskaper, erfarenheter och behov. Den säger 
heller inget om vad som krävs för att åstadkomma en lösning som mot-
svarar användarnas behov, är ändamålsenlig för deras praxis och njut-
bar för dem att använda. Definitionen talar om mänskliga faktorer och 
ergonomi, som inom datavetenskapliga discipliner hanteras i generella 
termer. Minst av allt säger definitionen något om skillnaderna mellan 
rutinpraxis och utvecklingspraxis. Har det inte fallit datavetenskapen in 
att det kan finnas någon sådan skillnad? Jo, det har det. Definitionen 
visar snarare på den stora svårigheten att tvinga in ett komplext  
begrepp i en snäv definition. 

I Bringing Design to Software finns många exempel på hur de verksam-
heter som avses stödjas med hjälp av programvaror har misstolkats av 
både beslutsfattare och systemutvecklare. Det som var avsett som stöd 
har snarare blivit till förtret och hinder, när de kreativa användaraspek-
terna förbisetts till förmån för rutinisering. Boken uttrycker också en 
medvetenhet om skillnaden mellan explicita och implicita behov och 
förekomsten av tyst kunskap, främst i en artikel författad av Sarah 
Kuhn, Design for People at Work. Hennes resonemang verkar välbekant. 
Och mycket riktigt – Sarah Kuhn har varit i kontakt med svensk arbets-
livsforskning (hon refererar till Pelle Ehn) och är dessutom dotter till 
Thomas S Kuhn.

Vad definitionen ovan antyder – och som boken i sin helhet klart ut-
trycker – är att det krävs fler slags yrkeskunnande än datavetenskap för 
att åstadkomma god programvarudesign. Med en analogi till byggbran-
schen är det inte enbart byggnadskonstruktören och byggentreprenören 
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som de inflyttande har att tacka för att de finner en funktionell och 
trivsam bostad eller arbetsplats. Grunden till byggnaders hållfasthet, 
ändamålsenlighet, etiska och estetiska aspekter läggs av arkitekten och 
dennes samspel med byggherrar, konstruktörer, entreprenörer, installa-
törer, inredare och blivande innevånare under hela projekttiden, från 
idé till slutleverans. 

När datavetenskapen i tidernas begynnelse lade beslag på begreppet 
arkitektur var det för att beskriva grundstrukturen hos datorns opera-
tivsystem – vilket i överförd mening motsvarar grundstrukturen hos 
byggnadens bärande konstruktion. När man, som i Bringing Design to 
Software, försöker fånga arkitektur som analogi till systemdesign, är det 
arkitektens roll som formgivare och samordnare man syftar på. Ana- 
login hänvisar till den romerske arkitekten Vitruvius och hans tre 
grundläggande aspekter på vad en byggnad måste uppfylla: Firmness, 
commodity and delight, vilka alla har med arkitektens arbete att göra. 

Jerker Lundequist diskuterar i essän Konst och teknik (sid 83 i Dialoger 
1999 nr 50-51) dessa begrepp, som på svenska blir hållbarhet, ända-
målsenlighet och skönhet, och översätter dem till vår tids termer: struk-
tur, funktion och form. Formens aspekt berör estetiska frågor, medan 
funktionen har med etik att göra och strukturen refererar till mätbara 
egenskaper hos en artefakt. 

Alla dessa aspekter ingår i arkitektens praxis. Arkitekten kommer såle-
des inte – som designern alltför ofta gör i programvaruprojekt – in i 
sista skedet och sätter snits på den färdiga byggnadens fasad. Det är ju 
uppenbart att en arkitekt måste ha helt olika utgångspunkter och per-
spektiv, beroende på om det är en verkstadsindustri, en förskola, ett 
universitetssjukhus eller ett flerfamiljshus som ska utformas. Arkitek-
ten tar hänsyn till en mängd praktiska faktorer och har dessutom en 
omfattande grundval av regler och normer att följa, både övergripande 
och sådana som är tillämpliga i det enskilda fallet. Likaså finns mäng-
der av detaljerad erfarenhet att hämta från liknande projekt. Inte minst 
finns det rutiner för samspelet mellan de olika aktörer som medverkar 
i ett byggprojekt. Kort sagt, här finns allt som under lång tid har utveck-
lats inom en mogen teknisk praxis, men som saknas i datavetenskapens 
jämförelsevis omogna praxis.
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Arkitekturen har, liksom teatern, mångtusenåriga traditioner. Arkitek-
ten har den ackumulerade erfarenheten inom världens äldsta teknik 
som grund för sitt yrkeskunnande och sin kreativa förmåga. På lik-
nande sätt är det med regissören. Den som ska försöka ta motsvarande 
roll inom ett systemutvecklingsprojekt har däremot ingen mogen praxis 
att luta sig mot. Analogier och erfarenheter från äldre teknologier, äldre 
medier och olika konstnärliga verksamheter är nödvändiga, för att inte 
alla hjul ska behöva uppfinnas på nytt. Men det tysta kunnande som 
finns inom mogna praxisar är svårt att fånga även i de mest vällovliga 
analogier – särskilt om man utgår från att mänskligt kunnande till  
större delen är explicit. Denna kunskapssyn är fortfarande dataveten- 
skapens akilleshäl, både inomvetenskapligt och när det gäller praktiska 
tillämpningar.

Form följer – eller döljer? – funktion

Finns det i interaktivitet och multimedialitet möjligheter att – med  
insikter från konsten – gestalta information så att den blir till kunskap? 
Form följer funktion. Eller döljer funktion? Eller stödjer funktion? Det är 
inte givet att det synliga resultatet av att hämta inspiration från arkitek-
tur, teater eller andra områden inom konsten medför konstnärlig idé-
höjd. Det är inte heller syftet. Den konstnärliga insikten ligger lika 
mycket i underarbetet, det arbete som skapar en hållbar ändamålsenlig-
het för till exempel säljares praxis; den funktion och den mening som 
ger formen. Förfaller man informationsdesign eller gränssnittsdesign, 
gör man ett ytjobb baserat på informationstänk, även om man hämtar 
inspiration från konsten. Man åstadkommer information som är attrak-
tivt utformad, i bästa fall också användarvänlig. Men det är inte alls 
givet att resultatet blir ändamålsenligt.

5.7 Datorn – en samhällets skrattspegel?

Här vill jag ännu en gång knyta an till Brenda Laurels analogi om  
datorn som teater (1993, Computers as Theatre). Analogin grundar sig 
på att hon anser att datorn inte bör ses som ett verktyg, utan som ett 
medium. I och med detta skapar hon en relation mellan ett av världens 
yngsta medier och ett av världens äldsta. Jag gör detsamma och inleder 
via ett citat av Keve Hjelm (2004, Dionysos och Apollon, red Hannes 
Meidal):



181

Om medier

Man skulle kunna säga att teatern är samhällets skrattspegel. Alla de pro-
blem som finns utanför i samhället kommer nämligen till uttryck på teatern, 
men förtätade, förvrängda och förstorade. ... I strålkastarljuset blir alla ska-
vanker ovanligt tydliga. Om skelettet ute i samhället är krokigt och sned- 
vridet blir det alltså än krokigare på scenen. (sid 34)

Datorn som medium

Att betrakta datorn som ett medium och inte som ett verktyg kan tyckas 
som en bagatell. Brenda Laurel uttrycker denna aspekt nästan som i en 
bisats. Men att se något som något annat kan ändra hela perspektivet. 
Det gängse sättet att se datorn som ett verktyg leder till ett systemteo- 
retiskt perspektiv på interaktionen mellan människa och dator. Ett  
vidare och djupare perspektiv öppnar sig när man ser datorn som ett 
medium. Då öppnas dörrarna till medievärldens alla uttryckssätt, där 
databaser, kunskapsbaserade system, sökfunktioner och andra pro-
gramvaror utgör en delmängd av ett potentiellt rikt multimedialt tjäns-
teinnehåll. Här blir det naturligt hämta erfarenheter och inspiration 
från press, radio, TV, litteratur, musik, konst, spelfilm, animering och 
teater. Det blir naturligt att se användaren som läsare, lyssnare, tittare, 
publik, problemlösare; någon som interagerar med det lästa, hörda, 
sedda, upplevda, problematiska. Det blir, inte minst, naturligt att upp-
märksamma det ständigt skiftande och de många yrkeskunskaper och 
yrkesroller som krävs för att utveckla medieprodukter och medietjäns-
ter – de som verkar bakom scenen/skärmen för att det färdiga alstret 
ska bli till något som berör och interagerar med publiken. 

Datorn som teater

Aristonymus metafor ”life is a theater” har en fortsättning som lyder ”in 
which the worst people often have the best seats”. Är då inte också 
datorn, liksom teatern, en samhällets skrattspegel, som i förvrängd och 
förstorad bild återger informationssamhällets övertygelse om att infor-
mation och kunskap är synonyma begrepp? Det är förstås inte denna 
bild som Brenda Laurel vill ge med sin analogi. Det är snarare denna 
bild hon vill ändra på. Hon bearbetar analogin delvis med utgångs-
punkt hos semiotikern Julian Hilton, som förekommer med en essä på 
samma tema, Theatricality and Technology: Pygmalion and the Myth of 
the Intelligent Machine (1991, Dialogue and Technology, red Bo Göran-
zon och Magnus Florin). 
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Skillnaden mellan Brenda Laurel och Julian Hilton är att den först-
nämnda för ett resonemang utifrån sina erfarenheter som skådespeler-
ska, designer av dataspel och forskare inom MDI. Hon fördjupar en 
möjlig analogi mellan datorn och ett levande sceneri, där tekniken bak-
om scenen och allt som händer på scenen bildar en helhet och där 
många yrkesgrupper bidrar till denna helhet. Julian Hilton, däremot, 
utvecklar en analogi som åtminstone delvis går åt andra hållet. Han 
jämför teatern med ett intelligent maskineri – med datorn. Han tar 
bland annat Diderot till intäkt för att en skådespelare måste mekanisera 
sina känslor för att kunna framföra dem trovärdigt på scenen; att det så 
att säga är det mekaniska som ger rollen dess liv. Hilton får i en annan 
essä, Humans and Automatons, i samma bok mothugg på denna punkt 
av Magnus Florin. Det var inte så Diderot menade med att skådespela-
ren på scenen inte ska känna de känslor han i sin roll gestaltar. Vad 
Diderot menade var att skådespelarens spel ska grunda sig på egen  
erfarenhet av sådana – eller liknande – känslor. 

Brenda Laurel förordar att de tekniker, hantverk, tänkesätt och konst-
närliga grepp som teatern präglas av även ska prägla utformningen av 
datorbaserade medier. Det handlar alltså både om att åstadkomma tek-
niska lösningar som inte stör föreställningen och om skicklighet hos de 
många olika yrkeskategorier som är inblandade i scenografi, drama-
turgi och gestaltning. Det handlar inte minst om ett ledarskap som kan 
omfatta såväl tekniska som innehållsmässiga och formmässiga aspek-
ter. 

Utifrån detta synsätt skulle beslutsfattare, projektledare, systemutveck-
lare, informatörer/textförfattare, bildmakare, animatörer, grafiska desig-
ners och interaktionsdesigners ha en hel del att lära av Keve Hjelms 
erfarenheter i Dionysos och Apollon, likaså av Ingmar Bergmans tankar 
i Laterna Magica. Visst är det så! Eftertänksam läsning – med pennan i 
handen – rekommenderas. Jag tänker inte ens försöka rekapitulera 
dessa mästares reflektioner över sitt yrkeskunnande. Däremot fogar jag 
in några reflektioner över deras budskap. 

Laterna Magica

Ingmar Bergman begrundar i Laterna Magica sitt liv i teaterns tjänst. 
Han uttrycker inga åsikter, utan gestaltar insikter och skeenden. I några 
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få kärnfulla meningar – till exempel om Brynolf och hans hustru – fång-
ar han ett förlopp som kan leda läsarens tankar långt utanför texten och 
boken.

Brynolf blev (jag vänder blad från sidan 58 till 59) eftertänksam. Han 
blev inte överraskad, häpen förvånad, förbannad, ilsken eller vred.  
Började inte ryta, veva med armarna, kasta pinnstolar omkring sig eller 
demolera köksinredningen. Han blev eftertänksam. Ett sublimt berg-
manskt ordval. Brynolf tog sedan sin rundkulliga hatt och gick. Till  
fotografen, skulle det visa sig. Med blodig näsa och ansjovisar på glid 
över anletsdragen, efter hustruns angrepp. Så synd – tänker jag – att 
han inte tog henne med sig, vars framtand han nyss slagit ut. Vilket 
porträtt det skulle ha blivit. Av ett på sitt sätt jämställt par.

Ingmar Bergman uttrycker sig i raka och klara och bilder. De innehåller 
det som är nödvändigt och tillräckligt. Han är vilsam på det sättet. Trots 
att action knappast saknas. På sidorna 42-63 i Laterna magica är det 
kaos och elände i stort och smått. Drömspelet ter sig mardrömslikt. I 
dubbel bemärkelse. Bedrövligt, drastiskt, sorgligt, bitskt roligt, tragiko-
miskt. Bergman scenograferar, ljussätter och ändrar om. Jag föreställer 
mig hur han instruerar skådespelarna. Vänd dig dit, ställ dig så, säg så 
här i stället, vänta ett tag. Han prövar alternativ. Finslipar detaljer.

Men Bergman instruerar inte mig; kastar inga sidoblickar på sin läsare. 
Jag delges inga tecken om plats för skratt, gråt eller medlidande. Jag får 
inga signaler om att här tycker Bergman att han är ganska rolig, här är 
han extra sorgsen eller här vill han att jag ska tycka synd om honom för 
hans vrenskande mages skull. Han är inte privat. Därmed låter han mig 
vara det. Jag finner mina egna bilder i de bilder han manar fram. Skrat-
tar av egen drift. Känner svärtan när glädjen är på väg att rinna bort. 
Min garanterat galvaniserade plåtmage mumlar hrrr-hrrr över sin plå-
gade kollegas tillvaro i Bergmans kropp.

Dessa sidor i Laterna Magica handlar om yrkeskunnande, kreativitet 
och arbetsdisciplin – och brist därpå. Om problemlösning. Om otur och 
olyckliga omständigheter över vilka regissören inte råder. Om hur allt 
kan gå åt helvete – eller i alla fall inte särskilt bra – trots den goda vil-
jan. ”All ansträngning, smärta, oro, leda, förhoppning till ingen glädje. 
Till ingen nytta.” 
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Jo. Till min nytta. Även om det inte var tänkt så. Kapitlet om Dröm- 
spelet kan ses som ett svar på Montaignes tankar om de misslyckade 
exemplens lärande kraft. Boken i sin helhet – jag har läst den många 
gånger, liksom Bergmans övriga böcker – lär mig också något väsentligt 
om skrivandet: Om det viktiga i att bearbeta och skala bort, så att bara 
det som är nödvändigt och tillräckligt blir kvar. Detta kan synas lätt 
som en plätt. Men så är det inte. Det som är lätt är att belasta en text 
med klichéer, snusförnuft, tendentiösa tonfall och yviga gester. Berg-
man tydliggör skrivandet som ansvarig handling, utan att skriva detta 
på min näsa. Jag försöker lära mig. Försöker.

Bergman manar fram bilder. De rör sig. Hans barndoms omätligt rika 
tant Anna har sin motsvarighet i min barndom: En blåklintsblå  
Plymouth Plaza med höga fenor och vita däckssidor svänger in på 
gårdsplanen framför det HSB-hus där jag växte upp. Leken upphör. Vi 
ungar radar upp oss för att beskåda underverket. Står där med snoriga 
näsor, skrubbade knän och ögon som tefat. En dam stiger ur bilen. 
Högklackade pumps, skräddarsydd dräkt och en vit liten stråhatt över 
det mörka håret. En doft av fin parfym. Hon får syn på mig. Singlar 
nonchalant iväg en slant. Den landar framför mina fötter. En hel krona! 
Damen ler lite snett och säger på släpig stockholmska: Man é vélan 
miljonär. Därefter faller hon farsan om halsen. Han har ställt ifrån sig 
räfsan. Står som fallen från skyarna i säckiga blåbyxor, rutig skjorta och 
brun basker nedtryck över pannan. Ingmar Bergman har alltid påmint 
mig om farsan. Länge trodde jag att det berodde på deras arbetsklädsel. 
Nu är jag inte så säker. Hederligt arbete är snarare den gemensamma 
faktorn.

Inte visste farsan att hans kusin Margareta hade skaffat sig en så flott 
bil. Hon börjar bli omätligt rik. Har egen skrivbyrå i Stockholm, med 
uppdrag från regering och riksdag. Några år senare är hon åter på  
besök. Denna gång i sällskap med sin svägerska. Änka från Amerika. 
Vid kaffebordet – finservisen är framdukad, med guldkant och dekor 
som ser ut som små fluglik – uppmanas jag att demonstrera min skol- 
engelska. Fan, säger tant Margareta, den ungen kan det bli nåt av. Även 
jag fick egen skrivbyrå i Stockholm. Blev dock inte omätligt rik.
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Dionysos och Apollon

I Dionysos och Apollon (2003, red Hannes Meidal) ger Keve Hjelm den 
svenska regiteatern bitsk kritik. Han agiterar. Hans bild av regiteatern 
företer uppenbara likheter med Julian Hiltons intelligenta maskin.  
Giganter som Molander, Sjöberg och Bergman får sina fiskar skållheta 
under rubriken människokrossarteatern, beskyllda för att ha gjort  
skådespelaren till ett mekaniskt verktyg i regissörens händer. Ett verk-
tyg som inte tillåts klä manuskriptets ord i den egna kroppens kött och 
gestalt, som påtvingas regissörens tolkning utan att ges möjlighet att 
lyssna in vare sig sina egna erfarenheter eller motspelarnas.

Jag kan, utifrån läsningen av Laterna Magica, inte se människokrossa-
ren hos Bergman. Det tycks i alla fall inte vara skådespelarna han kör 
över, snarare sina familjer. Däremot kan jag utifrån det ledarskap jag 
själv har upplevt i yrkeslivet dra paralleller mellan det auktoritära sätt 
som Keve Hjelm menar att de stora regissörerna har dominerat och 
dominerar teatern. Samtidigt är jag medveten om hur subjektiv och 
djupt personlig en sådan bedömning kan vara. Den bäste chef jag nå-
gonsin har haft gav mig stor frihet och stort ansvar – men bedömdes av 
en kollega som auktoritär och petimeteraktig. Vi upplevde inte samma 
person. Vad vi upplevde var vårt Jag i Den Andre – var och en på sitt 
sätt. 

När det gäller teater kan jag inte bedöma den sanning som Keve Hjelm 
söker. Men det är inte det viktiga för mig. Det viktiga är att Keve Hjelm 
uttrycker en distinktion mellan skådespelaren som ett konstnärligt verk-
tyg och skådespelaren som ett konstnärligt medium. En liknande dis-
tinktion som Brenda Laurel gör, när hon säger att datorn inte bör ses 
som ett verktyg, utan som ett medium. Jag begrundade inte hennes 
utsaga närmare när jag läste den första gången. Men vaknade inför den 
efter en kommentar från Nils Enlund, om att medieteknik varken är 
MDI eller datavetenskap – även om vi använder oss av båda. Efter att 
ha läst Keve Hjelm inser jag att Brenda Laurel inte hade kunnat bygga 
en analogi mellan datorn och teatern, om hon hade sett datorn som ett 
verktyg.

Läser man Keve Hjelm parallellt med Ingmar Bergman framträder  
intressanta skillnader. En av dem är att Keve Hjelm sätter Strindbergs 
dialog före Ibsens. Ingmar Bergman gör tvärtom. Båda anger i princip 
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samma skäl till sina olika ställningstaganden: att Strindberg lämnar 
mycket osagt i sin dialog, medan Ibsen inte gör det. Strindbergs texter 
är i så fall svala, medan Ibsens är heta, för att tala i McLuhans termer. 

Keve Hjelm beskriver Strindbergs dialog som komprimerad, fyllande 
många funktioner och inte enbart vilande i sig själv. Ett drag i kompri-
meringen, säger han, är att Strindberg kastar oss rakt in i handlingen 
– ett drag som inte är enbart typiskt för hans dramatik, utan som präg-
lar hans författarskap. Ta bara inledningen till Hemsöborna: ”Han kom 
som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem 
om halsen.” Med detta förebådar Strindberg att inget längre kommer att 
förbli sig likt på Hemsö. Samtidigt säger han också något viktigt om 
Carlssons karaktärsdrag. 

Keve Hjelm sammanfattar: 

Mina påståenden om komprimeringen i Strindbergs dialog kan samman-
fattas som följande: Den konventionella förberedelsetekniken undviks  
eller raffineras, ofta kommer man direkt in i handlingen. Dialogen tar häftiga 
kast, samtidigt som den nästan på ett genomskinligt sätt visar de tankar 
som ligger bakom de triviala orden. (sid 108)

När det gäller dialogens många funktioner tar Keve Hjelm Strindbergs 
egna ord i företalet till Fröken Julie som vägledning:

Jag har undvikit det symmetriska, matematiska i den franska konstruerade 
dialogen, och låtit hjärnorna arbeta oregelbundet såsom de göra i verk-
ligheten, där i ett samtal ju intet ämne tömmes i botten, utan den ena 
hjärnan av den andra får en kugg på måfå att gripa in i. Och därför irrar 
också dialogen, förser sig i de första scenerna med ett material som sedan 
bearbetas, tages upp, repeteras, utvikes, lägges på, såsom temat i en 
musikkomposition. (sid 112)

Om att Strindbergs dialog inte enbart vilar i sig själv säger Keve 
Hjelm:

Vad jag menar är helt enkelt att handlingen i Strindbergs dramer aldrig ute-
slutande förs fram i dialogen, utan kommer till uttryck i hela det sceniska 
flödet. ... Ytterst kanske man kan säga att integreringen mellan dialogen 
och det sceniska flödet resulterar i dialogens död, dess upplösning. ... 
Som skådespelare menar jag att det är i sin integrering mellan dramats alla 
olika element som Strindberg når allra längst. (sid 115)
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Keve Hjelm har, med Strindbergs hjälp fångat något av innebörden i 
Brenda Laurels analogi om datorn som teater: vikten av att komma rakt 
in i handlingen, att göra dialogen genomskinlig, att bearbeta ett tema 
utifrån olika perspektiv och inte försöka låta dialogens sakinnehåll på 
egen hand bära fram budskapet, utan också gestalta det i ett sceniskt 
flöde.

I det inledande kapitlet Konst är kunskap säger Keve Hjelm något om 
regiteatern, som lika gärna skulle kunna sägas om utveckling av dator-
stöd.

Är det inte uppenbart hur vansinnigt det är att en iscensättare tillsammans 
med en scenograf (eventuellt också en dramaturg) under ibland årslånga 
förberedelser sitter och konstruerar en teoretisk regimaskin utan att skåde-
spelarna – de som ska stå för mötet med publiken – alls är inblandade? De 
som ska blåsa liv i denna teknologiska konstruktion har alltså överhuvud- 
taget ingenting att göra med planeringen av den. (sid 19)

Mot detta citat ställer jag ett citat av Ingmar Bergman, som handlar om 
hur han som ung åsåg regissören Torsten Hammaréns repetitionsarbete 
inför uppsättningen av Kaj Munks Kärlek.

Hans instruktion var mördande detaljerad och tålamodsprövande: Då Kol-
björn säger sin replik om vintervädret tar han en kaka, sen rör han i chok-
laden, varsågod öva. Kolbjörn övar. Regissören ändrar. Wanda serverar 
choklad ur vänstra tillbringaren och ler snällt mot Bengt-Åke då hon säger: 
Du behöver sannerligen. Varsågoda! Skådespelarna övar. Regissören rätt-
tar. ... Jag tänker otåligt, det här är teaterns dödgrävare, teaterkonstens 
förfall. ... Jag tänker att nu har den där insnöade gamla diktatorn lyckats 
krama all lust och spontanitet ur den här scenen. Den blir stendöd. ... Jag 
gäspar som en elak katt. ... Nu inträffar miraklet. En ledig, avspänd och ro-
lig konversation bryter ut, med chokladkalasets alla sociala gester, blickar, 
undermeningar och medvetet omedvetna beteenden. (Laterna Magica, 
sid 178-179)

Eminenta medietjänster 

Ingmar Bergman och Keve Hjelm är två regissörer som reflekterar över 
sitt eget och skådespelarnas yrkeskunnande. Ingmar Bergman gör det 
lågmält och praktiskt, Keve Hjelm agitatoriskt och teoretiskt. Ingmar 
Bergman angriper ingen, men blir grovt tillmäld av Keve Hjelm. Ingmar 
Bergman föredrar Ibsens dialog framför Strindbergs. Med Keve Hjelm är 



188

Om medier

det tvärtom. Ingmar Bergman tar Torsten Hammarén som exempel på 
hur detaljinstruktioner kan tända och frigöra skådespelarnas kreativi-
tet. Keve Hjelm menar att detaljinstruktioner krossar skådespelarens 
förmåga att gestalta – och tar Ingmar Bergman som ett typexempel på 
detta krossande. Ingmar Bergman har aldrig varit skådespelare, Keve 
Hjelm har alltid varit det – också. Ingmar Bergman har borgerlig bak-
grund. Keve Hjelm har arbetarbakgrund. När någon säger Bergman vet 
alla att det är Ingmar Bergman som avses. När någon säger Keve vet alla 
att det är Keve Hjelm som avses. Bergman och Keve; efternamn och 
förnamn – skulle den ene vara upphöjd och distanserad och den andre 
folklig och lättillgänglig? Inte. Ingen av dem är det ena eller det andra. 
Men de olika namnbruken kan ändå vara ett tecken: skillnaden mellan 
ett Ni och ett Du. Ingmar Bergman vill ha lugn, ordning, och vänlighet. 
Keve Hjelm tycks inte banga för kaos och gräl. 

Dessa båda regissörer har – så tycks det i alla fall – diametralt olika 
synsätt på de regler som regissörsyrkets och teaterns praxis kan tänkas 
grunda sig på. De ser inte ut att ha något gemensamt – annat än att 
båda obestridligen tillhör de stora inom svensk teater. Vilka poänger, 
utöver att teatern nog är en samhällets skrattspegel – och varför skulle 
då inte datorn kunna vara det – kan utvinnas härur? Åtminstone en 
insikt: att man inom en komplex praxis, som bygger på konstnärligt, 
hantverksmässigt och tekniskt kunnande kan vara oense om reglerna 
– men att man genom sättet att förhålla sig till, reflektera över och följa 
reglerna likväl kan åstadkomma eminent praxis; eminent teater – eller 
eminenta medietjänster.
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Det var enklare förr... när kunderna visste vad de behövde och säljarna 
visste vad de sålde. Fokus låg på produkterna – vare sig de var enkla 
eller komplexa. Men innebörden i komplex försäljning har inte primärt 
med produkterna att göra, utan snarare med komplexiteten i säljproces-
sen. Den kan dels vara ganska långt utsträckt i tiden, dels beröra många 
intressenter, både på säljsidan och på kundsidan. Komplexa säljproces-
ser är också utpräglat kunskapsintensiva, vilket framgår av att uttrycket 
konsultativ försäljning ibland används som synonym till komplex för-
säljning. Nedan beskriver jag kortfattat utvecklingen från enkel till 
komplex försäljning, för att teckna en bakgrund till min empiri.

6
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6.1 Från urtid till nutid

Vid vägmotet intill sjön ligger den urgamla marknadsplatsen. Här har 
människor i alla tider kunnat träffas för att utbyta varor, tjänster och 
nyheter. Mitt i Värend, strax söder om småländska höglandet, möts de 
gamla handelsvägarna. De förbinder kust med kust, österifrån, väster- 
ifrån och söderifrån. Norrut går vägen mot rikets huvudled. Några 
hundra meter från marknadsplatsen finns en brant höjd, som en gång i 
tiden rymde både tingsplats och ättestupa.

Strax intill marknadsplatsen grundade den helige Sigfrid den kyrka som 
sedermera skulle bli domkyrka. De hedniska och otacksamma värends-
borna lär ha halshuggit hans tre brorsöner och kastat deras huvuden i 
sjön. Men kyrkan befäste sin makt, trots upproriskheten. Omsider bygg-
des ett gymnasium i anslutning till kyrkan och lite längre bort ett hos-
pital. Ättestupan hade då avvecklats, liksom den gamla tingsplatsen  
– men inte själva tinget. Vid marknadsplatsen byggdes så småningom 
även ett residens för länsherren, av sten som togs från den medeltida 
befästningen Kronoberg.

Vägsjön – Växjö – utvecklades till ett regionalt centrum för handel,  
religion, utbildning, sjukvård, rättskipning, administration och försvar. 
Även järnväg anlades. I Järnvägsrestaurangens övervåning växte  
nobelpristagaren Pär Lagerkvist upp. Dessförinnan hade biskop Esaias 
Tegnér satt Växjö på den litterära världskartan. Än mer så gjorde  
Vilhelm Moberg, när Emigrantinstitutet kom till som en följd av hans 
småländska utvandarepos. En annan av Mobergs böcker, Rid i natt, 
minner om att här förr var gränsland, där danskarna härjade och brän-
de. Ännu äldre minnen av gränsstrider finns i traktens namn Värend:

Namnet är af vära, värja, skydda; emedan inevånarne i denna gränsort 
voro, vid fiendtliga anfall i forna dagar, ett värn för Sveaväldets nordligare 
bebyggare. Att synnerligen genom denna trakt invandringar och anfall i 
de äldsta tider skett, bevittnas af våra gamla sagor, och af de minnesmär-
ken efter fältslag och strider, som sjelfva trakten bevarar (C Forsell, Ett år i 
Sverige, taflor af svenska almogens klädedrägt, lefnadssätt och hemseder, 
faksimilutgåva 1979)

Gränsstriderna hindrade inte otillåten handel med oxar med de danska 
krigsherrarna. Värendsbönderna var skickliga på att föda upp oxar 
(hästar var för dyrbara och ömtåliga att använda som dragdjur i de hårt 
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stenbundna markerna). Marknadsföraren, som förde oxar och andra 
varor till marknaden och själv skötte om försäljningen, var i regel också 
producent. Han arbetade på en lokal marknad, vars kunder och kund-
behov han kände väl och visste att uppfylla. 

Tusentals år har gått sedan den gamla marknadsplatsen kom till. Men 
då som nu är det kommunikationsmöjligheterna som ligger till grund 
för marknadens utveckling. Men omsider har kommunikationsutveck-
lingen – vägnät, järnvägar, flyg och telekommunikationer – minskat 
beroendet av geografisk närhet mellan produktion och avsättnings-
marknad. Industrialismens masstillverkning gjorde kunden och mark-
naden till ett abstrakt, fjärran och opersonligt begrepp. Marknads- 
föringen teoretiserades och blev till en vetenskap – en mångvetenskap, 
sammansatt av ämnen som nationalekonomi, företagsekonomi, socio-
logi, psykologi, statistik, kommunikationsteori, pedagogik, retorik,  
design, mediekunskap och säljmetodik. Försäljningen mekaniserades 
med hjälp av reklam i massmedier (man använde uttrycket mekanisk 
försäljning, till skillnad mot personlig försäljning). 

Elektroniska medier har i allt högre grad minskat beroendet av geogra-
fiska avstånd. I och med Internet öppnades en interaktiv kommunika-
tionskanal för ett ömsesidigt informationsflöde mellan leverantör och 
kund. Den elektroniska marknadsplatsen kan finnas överallt och ingen-
stans, nära och långt borta. Bortom räckhåll för danska skallar, göd-
selångor och marknadssupar, men inom räckhåll för syn, hörsel och 
fantasi.

Ett exempel på hur en elektronisk marknadsplats kan fungera är JLT 
Mobile Computers, ett innovations- och produktutvecklingsföretag med 
Växjö som bas. På mindre än tio år har JLT tagit sig fram till att bli 
bland de ledande i världen på utveckling av mobila och handhållna 
persondatorer för tuffa miljöer. Ökenvärme och sandstormar, polarkyla 
och snöstormar, väta, fukt, damm, smuts, kemiska föroreningar, elek-
tromagnetiska störningar, hugg och slag – allt kan JLT-datorerna motstå 
i tjänst inom försvar, forskning, rymdverksamhet, räddningstjänst,  
polisväsende, sjukvård, verkstadsindustri, gruvindustri, skogsindustri, 
entreprenadverksamhet, transport och logistik. 

JLT är ett renodlat utvecklingsföretag. Man har ingen egen tillverkning, 
inte heller några egna säljare. Företaget tillverkar och säljer sina datorer 
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via ett expanderande globalt partnernätverk, som stöds av ett egen- 
utvecklat system för e-collaboration och e-handel. Här kan säljande 
partners gå in och konfigurera sina kunders datorer, lägga beställningar, 
få besked om leveranstider och hålla dagsaktuell koll på orderläget. 
Beställningarna vidarebefordras till tillverkande partners – all produk-
tion är kundorderstyrd. Produktutvecklingen sker i samarbete med 
branschkunniga partners.

JLTs grundare och VD, Jan Olofsson, är stolt över hur smidigt företagets 
system fungerar. Samtidigt understryker han hur grundläggande viktiga 
de personliga kontakterna är, med partners världen över och även med 
deras kunder. Utan personliga kontakter hade man till exempel inte 
kunnat bygga upp det förtroende som gjorde att JLT – som första icke-
amerikanska företag – blev leverantör till polisen i USA.

Komplexiteten i JLTs försäljning har två aspekter. Dels den personliga 
försäljning som sker från JLTs sida för att etablera nya säljpartners, med 
vilka man kan utveckla nya bransch- eller kundanpassade lösningar. 
Dels den personliga försäljning som utförs av säljande partners till nya 
kunder, vilket även inkluderar att förse JLT-datorerna med bransch- el-
ler kundanpassade programvaror. Försäljningen via etablerade partners 
till etablerade kunder är däremot enklast möjliga – alla transaktioner 
sker i princip via nätverkets stödsystem.

JLT har sitt ursprung i Växjös befintlighet som urgammal marknads-
plats och sedermera centralort med väl fungerande kommunikationer 
och hög utbildningsnivå. Dessa faktorer var på 60-talet viktiga anled-
ningar till att Teleunderhåll AB, en central verkstad för underhåll av 
modern försvarselektronik, lokaliserades till Växjö. Teleunderhåll blev 
Telub AB och omfattade en växande konstruktions- och konsultverk-
samhet inom elektronik, tele och data. Det var som ingenjör på Telub 
som JLTs VD lärde känna de krav på tillförlitlighet och miljötålighet 
som kännetecknar försvaret och som han sedan omsatte i JLTs första 
datorgeneration. Det var för övrigt som ingenjör på Telub som jag för 
första gången kom i kontakt med begreppet MDI. Så kan det gå när 
gamla handelsvägar möts och marknadskrafter verkar.
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6.2 Från enkel till komplex försäljning

När marknadsföringen blev till en vetenskap stod säljarna kvar på fältet 
– i marknadsföringens praktik. Detta, tror jag, har varit synen på skill-
naden mellan marknadsföring och försäljning; mellan teori och praktik; 
mellan strategi och operation. De strategiska tänkarna ansågs – eller 
ansåg sig – förmer än de operativa praktikerna. Denna fördom har jag 
själv omfattat, tills jag fattade annorlunda och förstod bättre.

Från väldefinierade till individuella kundbehov

Från att sälja väldefinierade produkter till kunder med väldefinierade 
behov, har utvecklingen gått till att uppfylla komplexa – ofta individu-
ella – kundbehov. När de tekniska försprången började knappas in någ-
ra decennier efter andra världskriget, kunde allt fler produkter uppfylla 
likartade kundbehov. Priskonkurrensen hårdnade. Ett nytt konkurrens-
medel blev att omge produkterna med mervärden av olika slag; att 
kombinera dem med till exempel teknisk service och finansiering. På 
det sättet kunde leverantörerna både stärka sin konkurrensförmåga och 
utvidga utbudet till att även omfatta tjänster. Omsider blev det en allt 
mer medveten affärsstrategi att erbjuda kompletta, integrerade lösning-
ar och att ta ett allt mer långtgående och långsiktigt ansvar för de dessa 
lösningar.

Första gången jag mötte uttrycket komplex försäljning var i slutet av 
80-talet, i en då nyutkommen bok av Neil Rackham (1988, Personlig 
försäljning – komplex försäljning, från tro till vetande). Neil Rackham 
är psykolog, forskare inom försäljning och upphovsman till SPIN-meto-
den, som är speciellt utvecklad för komplex försäljning. Metoden byg-
ger på omfattande internationella studier av säljares och kunders bete-
ende. Neil Rackham konstaterar att den säljmetodik och de säljbeteenden 
som varit effektiva i samband med enkel försäljning inte fungerar vid 
komplex försäljning. Metodik för enkel försäljning – att kunna argu-
mentera, bemöta invändningar, arbeta med direkta frågetekniker och 
hantera avslutstekniker – kan till och med vara direkt olämplig i sam-
band med komplex försäljning, eftersom målet här inte primärt är att 
styra kunden till ett enstaka köpbeslut, utan att skapa en långsiktigt god 
relation med kunden.
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Key account managers, KAM

Neil Rackham knyter komplex försäljning till systemförsäljning och 
storkundsförsäljning. De faktorer han främst lägger vikt vid är dels att 
komplex försäljning är utsträckt över tiden, dels att flera intressenter 
kan vara involverade på kundsidan i egenskap av beslutspåverkare och 
beslutsfattare. I motsvarande grad kan förstås flera personer på sälj- 
sidan vara involverade; komplex försäljning sker ofta via säljteam. Den-
na aspekt har utforskats av Jacob Rehme (2001, Sales Coordination in 
Multinational Corporations), med ABB och ett antal storkunder till ABB 
som fallstudier. Jacob Rehmes forskningsinriktning är organisation och 
samordning av teamförsäljning under ledning av key account managers 
(KAM). 

Jacob Rehme anger tre komplexitetsfaktorer som viktiga drivkrafter till 
bildandet av dedicerade säljteam för stora kundföretag: 

• Geografisk komplexitet – kundföretaget kan vara geografiskt utspritt, 
med anläggningar på flera olika platser.

• Teknisk komplexitet – kundföretaget kan ha behov av många av  
leverantörsföretagets olika produkter och tjänster, antingen var för sig 
eller integrerade till avancerade systemlösningar.

• Funktionell och/eller driftmässig komplexitet – kundföretaget kan 
ha behov av kundindividuella, skräddarsydda systemlösningar eller 
funktioner.

Motsvarande komplexitet förekommer även hos det säljande företaget, 
som i fallet ABB. Få företag har en lika stor geografisk spridning eller ett 
lika brett, djupt och tekniskt komplext utbud från olika bolag i koncer-
nen. ABB kan, världen över, erbjuda kompletta, kundindividuella sys-
temlösningar för automation och kraftöverföring.

Ser man bildandet av säljteam från kundens synvinkel, är syftet att göra 
det enklare för kundföretaget, genom att erbjuda en entydig kontakt-
funktion som är fokuserad på att tillgodose kundföretagets olika behov. 
Tidigare var kunden på egen hand tvungen att samordna sina olika 
kontakter och inköp från det säljande företaget. 

Ser man bildandet av säljteam från leverantörsföretagets synvinkel är 
syftet att lära känna kundföretaget bättre och skapa närmare och mer 
långsiktiga kundrelationer. På det sättet kan man öka försäljningen 
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både på lång och kort sikt. Leverantörens syfte är också att samordna 
säljarbetet internt, och göra det oberoende av geografiska och organisa-
toriska gränser. På det sättet kan arbetet effektiviseras. 

Funktionsförsäljning

Till de tre ovan beskrivna komplexitetsfaktorerna kommer också att 
leverantören kan ta ett mer eller mindre stort ansvar även efter en leve-
rans, till exempel genom att ta hand om systemdrift och underhåll på 
entreprenad. Om leverantören dessutom går så långt som att ta ett totalt 
ägaransvar, handlar det om funktionsförsäljning (2004, John Söder-
ström, Från produkt till tjänst,). En funktion är en systemlösning, där 
leverantören behåller ägandet och under systemets hela livstid tar total-
ansvar för ekonomi, drift, underhåll, försörjning och miljöaspekter. 
Kunden köper inget, behöver alltså inte investera, utan hyr en komplett 
funktion till en periodisk kostnad under avtalad tid. 

Xerox är ett skolexempel på renodlad funktionsförsäljning. Företaget 
slutade att sälja kopiatorer och gick över till att sälja kopieringstjänster 
med allt inkluderat: finansiering, maskiner, förbrukningsmaterial,  
teknisk service, användarutbildning och utbyte av felaktiga eller ut-
tjänta maskiner eller maskindelar. Funktionsförsäljning innebär ofta 
bekvämlighet och trygghet för kunden, samtidigt som leverantören får 
livslång kontroll över helheten. Man kan på det sättet se funktions- 
försäljning som en strategi för att säkra framtida affärer, eftersom leve-
rantören på nära håll kan följa kundens behovsutveckling och förnya 
sina funktionserbjudanden när avtalstiden är på väg att gå ut. Man kan 
även se funktionsförsäljning som ett sätt att få kontroll över totalekono-
min, i och med att leverantören själv kan optimera ett antal faktorer 
som samverka till bästa möjliga livstidsekonomi. Den aspekt på funk-
tionsförsäljning som John Söderström främst diskuterar är miljöaspek-
ten, som blir en allt viktigare drivkraft i takt med att leverantörerna får 
ta ett allt större och mer långsiktigt miljöansvar för de produkter och 
system de levererar. 

Sammanfattningsvis: Utvecklingen från försäljning av produkter till  
integrerade systemlösningar eller funktionslösningar har gjort säljpro-
cessen allt mer komplex. Men det är inte så att det går en rak linje från 
produktförsäljning till system- eller funktionsförsäljning. Leverantörer 
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som har ett komplicerat utbud lever ofta med en kombination av samt-
liga. Deras säljorganisationer är anpassade till att hantera såväl kom-
plexa affärer som ren produktförsäljning.

Nyförsäljning och eftermarknadsförsäljning

En fråga som infinner sig i och med en distinktion mellan nyförsäljning 
och eftermarknadsförsäljning är om den senare är komplex eller inte. 
Försäljning av till exempel reservenheter kan ske mycket enkelt – helt 
automatiskt – genom att kunden har ett system som automatiskt indi-
kerar behov av reservmateriel när det uppstått fel i anläggningen. Köp-
beslutet kan då fattas automatiskt och behöver enbart attesteras av  
ansvarig chef. Enklare kan det inte bli. Annan eftermarknadsförsäljning 
kan däremot vara mycket komplex. Det kan till exempel handla om att 
sälja drift- och underhållsentreprenad på ett system som kunden redan 
köpt. Man säljer alltså en helt ny tjänst tack vare en tidigare god kund-
relation.

6.3 SPIN – en metod för komplex försäljning

SPIN-metoden är, som tidigare nämnts, framforskad av Neil Rackham 
för komplex försäljning (1988, Personlig försäljning – komplex försälj-
ning, från tro till vetande). Akronymen SPIN syftar på en metodisk 
frågestruktur inom komplex försäljning, där S står för situation, P för 
problem, I för inverkan och N för nytta.

SPIN-metodens frågestruktur

Frågestrukturen i S-P-I-N som i korthet fungerar enligt följande.

• Situationsfrågor används för att säljaren ska få bakgrundsinformation 
om kundföretaget och dess behov. Kundens svar kan, förutom rena 
fakta, ge ledtrådar med vilkas hjälp säljaren kan ana problem eller 
indirekta behov, som inte uttalas explicit av kunden. Situationsfrågor 
används också för att säljaren ska få närmare vetskap om kundens 
egen position i företaget och vilka andra personer som eventuellt kan 
komma att påverka affären.

• Problemfrågor används för att säljaren ska få en klarare bild av  
kundens problem och även få information om indirekta behov. Om 
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situationsfrågorna i regel är direkta, är problemfrågorna mer öppna. 
Det gäller att få kunden att berätta självmant, utan att känna sig pres-
sad att avslöja något.

• Inverkansfrågor används för att säljaren närmare ska kunna utröna 
hur de problem som kunden beskriver inverkar på verksamheten. På 
det sättet blir kunden ofta mer explicit medveten om sina behov – och 
anar också nyttan av att få sina problem lösta. 

• Nyttofrågor används för att säljaren ska kunna tydliggöra den nytta 
kunden har av att få sina problem lösta. Nyttofrågorna syftar både till 
att kunden ska förtydliga sina behov och ge indikation på vad de är 
värda att få uppfyllda. Ju större nyttan är av att få en lösning, desto 
större blir kundens beredskap att öppna sig för ett lösningsförslag.

Dock är det inte så enkelt att SPIN-frågorna kan ställs i linjär ordning 
S-P-I-N. Samspelet mellan frågor, svar, upplysningar, berättelser och 
påpekanden från ömse sidor är cykliskt. Kundens medvetenhet om  
problem och behov ökar gradvis, liksom säljarens förståelse. Komplex 
försäljning är på det sättet en lärprocess för både säljare och kund. 
Komplex försäljning är också en social process, där säljarens förmåga 
att väcka intresse och skapa förtroende hos kunden är fundamental.

En viktig grund för SPIN-metoden är insikten att direkta frågor inte med 
någon självklarhet leder till att kunden uttrycker explicita behov.  
Komplexa behov är ofta implicita till sin karaktär. De kan ofta även vara 
omedvetna. Därmed är de inte åtkomliga med direkta frågor. Däremot 
kan de vara åtkomliga via öppna frågor.

Explicita, implicita och tysta behov

Neil Rackham förutsätter att implicita behov och problem är möjliga att 
locka fram via SPIN-metoden. Han bortser därmed från att de behov 
eller problem som inte uttalas kan ha ett större djup i kundens med- 
vetande – att det, förutom känslomässiga förhållanden, också kan 
handla om tysta kunskaper. Det måste vara så – tänker jag mig – att 
kundens insikt om sina problem och behov har en dimension som inte 
enbart är implicit, utan som är tyst i Kjell S Johannessens bemärkelse 
– en tystnad som i så fall är oåtkomlig för alla typer av frågetekniker. 
Kunden lever ju i sin praxis, med sitt yrkeskunnande och sina yrkes- 
erfarenheters tysta dimensioner. Det gör även säljaren. Säljarens män-
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niskokunskap och erfarenhet av att tolka kundens tystnad måste vara 
minst lika viktig som lyhördheten för ord och nyanser; detta är sälja-
rens tysta kunnande. 

Om kundens och säljarens tysta kunnande säger Neil Rackham inget. 
Han har utvecklat SPIN-metoden genom att studera och analysera fram-
gångsrika nyckelbeteenden hos säljare och kunder. Jag tror att man 
måste vara medveten om att han har utvecklat sin metod i egenskap av 
psykolog och beteendevetare; SPIN-metoden påminner om det terapeu-
tiska samtalet. Kan det vara så att Neil Rackham projicerar sitt psykolo-
giska yrkeskunnande på säljarna – att han tar deras människokunskap 
för given? SPIN-metoden enbart leder ju inte till framgång. Jag skulle 
snarare beskriva SPIN-metoden som en dialogstruktur, där säljarens  
lyhördhet, empati och timing, har minst lika stor betydelse som själva 
frågestrukturen – sannolikt avsevärt större.

Hur går SPIN och KAM ihop?

En fråga som jag ställer mig är hur man får ihop SPIN, som är en  
personlig metod, med key account management och säljteam? Neil 
Rackham beskriver SPIN som ett en-till-en-förhållande mellan säljare 
och kund – alternativt ett en-till-flera-förhållande, om det på kundsidan 
finns fler intressenter som påverkar och fattar köpbeslutet.

Jacob Rehme tar inte upp kombinationen SPIN-KAM i sin avhandling, 
eftersom hans forskning inte har den inriktningen. Jacob Rehme arbe-
tar med organisation och samordning av storkundsförsälning, inte med 
säljarnas arbetsmetodik. Inte heller tar John Söderström upp SPIN-
KAM-aspekten i samband med funktionsförsäljning. Hans forsknings- 
inriktning är att studera drivkrafterna bakom funktionsförsäljning och 
då främst miljöaspekterna. 

Systemförsäljning förutsätter ofta säljteam, även om det inte alltid är så. 
På samma sätt är det med funktionsförsäljning. Dock – funktions- 
’försäljning kan i vissa fall vara enklare än produktförsäljning, vilket 
skolexemplet Xerox visar. Xerox snarare förenklade än komplicerade sin 
försäljning genom att gå över till funktionsförsäljning. Genom att  
erbjuda kopieringskapacitet och tillgänglighet behöver säljarna fort- 
farande förstå kundernas behov – men de behöver inte längre vara i 
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detalj insatta i olika kopiatorers teknikaliteter. De behöver inte heller 
tänka på att sälja service, underhåll och förbrukingsmaterial – efter-
marknadsförsäljningen. 

I och med funktionsförsäljningen assimileras den försäljning som tidi-
gare skedde på eftermarknaden i primärförsäljningen. Likaså kan kom-
plexiteten assimileras. Med stöd av ändamålsenliga och effektiva infor-
mationssystem kan Xerox optimera den helhet som utgörs av kopiator, 
teknisk service, förbrukningsmaterial och utbyte av reservkomponen-
ter. Optimeringen sker under de randvillkor som anges av kundens  
behov av kapacitet och tillgänglighet, priset på leasingavtalet och leve-
rantörens egna krav på lönsamhet över livscykeln. Xerox kan också 
minimera miljöbelastningen genom att hålla sina maskiner i energisnålt 
topptrim, rekonditionera gamla maskiner i stället för att skrota dem, 
återvinna material från uttjänta maskiner och komponenter samt se till 
att förbrukningsmaterialet är miljövänligt och enkelt att återvinna.  
Miljöansvaret är på väg att bli allt viktigare. Det är också enklare att 
hantera genom funktionsförsäljning än i en konventionell affärsmo-
dell.

Skalar man upp den funktionsförsäljning som kännetecknar Xerox till 
en komplett anläggning för kraftförsörjning och kraftdistribution, får 
man dimensionen på den typ av funktionsförsäljning som kan före-
komma inom ABB. Här är den geografiska, tekniska och funktionella 
komplexiteten avsevärt större. Ansvaret som funktionsleverantör stäck-
er sig dessutom över flera decennier. Om Xerox har förenklat sin försälj-
ning genom att gå över till funktionsförsäljning, så kan detta knappast 
sägas om företag som ABB och deras likar.

Men åter till frågan hur ett säljteam kan tänkas hantera en personlig 
säljmetodik som SPIN. En analogi skulle kunna vara att säljteamleda-
ren fungerar som projektledare. Det hela ter sig då inte särskilt annor-
lunda, jämfört med systemutvecklarna inom Combitech Systems, som 
utifrån en gemensam metodik utvecklar avancerade, kundindividuella 
systemlösningar (1998, Improvisation och precision, Christer Hoberg, 
red). Likheterna mellan komplex försäljning och konsultverksamhet är 
uppenbara – vilket också utsägs genom att konsultativ försäljning  
ibland används som synonym till komplex försäljning. 
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En annan möjlig analogi är att säljteamledaren fungerar som regissör. 
Till skillnad mot projektledaren, men i likhet med regissören, leder sälj-
teamledaren ett antal medarbetare som ägnar en betydande andel av 
sin arbetstid till att agera inför och interagera med sina kunder; sin pu-
blik. Men det handlar då inte om att iscensätta ett i förväg väl repeterat 
skådespel, utan om väl planerad improvisation inom ett bara delvis  
givet sceneri. Som i ett lagspel. I den bemärkelsen kan säljteamledaren 
liknas vid en coach. Men varför välja mellan projektleare, regissör eller 
coach? Varför inte projektledare, regissör och coach? Var och en av dessa 
analogier säger något om komplex försäljning. Ingen av dem motsäger 
möjligheten att kombinera samarbetet i ett säljteam med personlig  
metodik hos dem som ingår i teamet.

6.4 Kunskapsintensivt säljstöd

Uttrycket kunskapsintensivt säljstöd är ingen vedertagen term. Jag har  
härlett den från kunskapsintensiv marknadskommunikation, en be-
nämning som uppstod i spåren av att komplex försäljning blev ett  
vedertaget begrepp. Syftet var att tydliggöra skillnaden mellan ytliga 
reklambudskap och den mer utförliga marknadskommunikation som 
behövs i komplex försäljning b2b. Men marknadskommunikation vän-
der sig definitionsmässigt till kunder och andra intressenter ute på 
marknaden och har inte säljarna som primär målgrupp. I och för sig, att 
väcka kundernas intresse och informera marknaden syftar självklart till 
att öka försäljningen. I den meningen är all marknadskommunikation 
säljstödjande. 

Vad jag avser med kunskapsintensivt säljstöd är stöd som är riktat till 
säljare; som har säljarna som målgrupp, deras yrkeskunnande som mål 
och deras praxis som utgångspunkt. Säljstödet ska både fungera som 
stöd för säljarnas arbete och problemlösning ”back office” och vara 
omedelbart tillgängligt i konkreta situationer i samspelet med kund, till 
exempel för att stödja argumentation och presentation. Även om  
delarna i innehållet i hög grad handlar om handfasta fakta, som måste 
vara enkelt sökbara, är helheten så komplex att den kräver struktur, 
formgivning och gestaltning, för att fungera intuitivt i säljarnas praxis.

Det snarlika uttrycket kunskapsbaserat säljstöd kommer sig av det inom 
AI etablerade uttrycket KBS, kunskapsbaserade system. Här avses alltså 
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någon form av datorstöd. Idag, när i stort sett alla typer av medie- 
tjänster kan förmedlas via datorer, behövs knappast någon distinktion 
mellan kunskapsbaserat och kunskapsintensivt säljstöd – det är därför 
jag har valt den sistnämnda termen.

6.5 Säljpraxis och inköpspraxis

I komplex försäljning finns sällan motsvarande praxis på kundsidan 
som på säljsidan. Säljaren arbetar dagligen med försäljning. Kunden 
arbetar långt ifrån alltid dagligen med komplexa inköp. Kunden gör en 
komplex investering, vars motsvarighet kanske inte återkommer på 
många år – eller aldrig. Detta till skillnad mot enkel försäljning, där 
inköpen sker ofta och där det kan finnas både en och flera inköpare 
som har till daglig uppgift att handla upp exempelvis insatsvaror,  
förbrukningsmaterial, standardprodukter och standardtjänster. Enkel 
försäljning är tämligen rutinmässig och sker därför i accelererande  
omfattning via e-handel. 

Komplexa inköp har snarare karaktär av utvecklingsprojekt än rutin  
– även om det självklart finns inköpsrutiner med i bilden. En inköps-
chef eller motsvarande bevakar givetvis affärens ekonomiska och juri-
diska aspekter. Det kan också finnas intressenter som medverkar i krav-
specifikationen eller bevakar affären i speciella avseenden, till exempel 
när det gäller logistik, miljöaspekter, driftsäkerhet eller life cycle mana-
gement (LCM). Men den person eller instans som har det konkreta  
behovet – som i den bemärkelsen är säljarens huvudsakliga motpart 
och kund – är professionell inom sin egen praxis, mer sällan i sin roll 
som inköpare.

Ett uppenbart undantag från denna regel är fordonsindustrin, som  
ligger i frontlinjen när det gäller att via underleverantörsledet handla 
upp komplexa delsystem och kompletta fordonsmoduler. Här finns en 
tydlig inköpspraxis. Liknande eftersträvas i ökande grad hos många 
OEM-tillverkare (original equipment manufacturing), med fordons- 
industrin som förebild. 

Vad jag utgår från, för att relatera komplex försäljning till agerande på 
kundsidan, är dock inte frånvaron – eller närvaron – av en inköps-
praxis, utan en schematisk modell över olika kundbeteenden, beroende 
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på kundens (eller marknadens) mognadsgrad. Modellen beskriver 
grunden för olika beteenden: Hur mogna kunder, som på egen hand 
kan handla upp produkter och delsystem och integrera dem till kom-
plexa helhetslösningar, beter sig. Och hur omogna kunder beter sig, 
som inte på egen hand kan ta hand om integrationen. Jag återkommer 
till modellen längre fram.
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Tanke och verksamhet flätas i praktisk verksamhet nära samman, om- 
ständigheterna ändras, nya iakttagelser tillförs oupphörligen, den sak som 
tanken avser är kanske inte så exakt bestämbar och kan inte fångas i  
färdiga kategorier – dessa måste utvecklas på platsen för att tjäna den  
föreliggande saken. ... Det gäller att handla här och nu. (Gunnar Bergendal, 
Praktikens logik, Dialoger 2003:67-68, sid 63) 

Vad är likt och vad är olikt när det gäller komplex försäljning – person-
lig, konsultativ försäljning ”business to business”– inom olika företag 
och branscher? Hur arbetar, tänker och fungerar erfarna säljare? Vad 
kännetecknar dem? Hur arbetar man med säljstöd inom ett företag som 
vill vara bäst i sin bransch på att stödja sina säljare och kunder? Detta 
är några av de frågor jag bearbetar i min empiri.

7
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7.1 Empiri – översikt

Min empiri omfattar – förutom det projekt om kunskapsbaserat säljstöd 
som jag har beskrivit i Om kunskap – ett dussintal intervjuer om kom-
plex försäljning och säljstöd. Intervjuerna har genomförts under tiden 
november 1999 till september 2004. De är uppdelade på två serier. Den 
första serien omfattar erfarna säljare från företag inom olika branscher 
(Telia Nät, Iggesund Paperboard, Scania, ITT Flygt Pumpar och Tech-
nia). I den andra serien har jag gått djupare in i ett företag – Flygt – och 
intervjuat representanter för samtliga personalkategorier som har med 
försäljning och säljstöd att göra. 

Intervjumetodik

Jag har genomfört och dokumenterat intervjuerna på det sätt som jag 
har lång yrkeserfarenhet av, när det gäller att med nyfikenhet och  
intresse avlocka människor insikter om deras arbete. Inför mötena, som 
snarare har haft karaktär av samtal än intervjuer, har jag haft ett antal 
frågeställningar med mig som checklista. Men listan har inte fungerat 
som någon tågordning – säljarna har berättat fritt om sitt arbete och jag 
har fört anteckningar. Inom ett par dagar har jag ställt samman anteck-
ningarna som en återberättelse av samtalet, skickat underlaget till den 
intervjuade och bett om korrigeringar, synpunkter och kompletteringar, 
vilket jag i samtliga fall har fått. 

Anledningen till att jag har återgivit samtalen i form av återberättelser 
är just att de har varit samtal och inte intervjuer med frågor och svar. 
Mina återberättelser innehåller inte enbart vad som sagts, utan också 
mina tolkningar av det. Ett samtal följer en mer diffus logik, där det kan 
vara svårt att härleda en viss tolkning till en viss utsaga; tolkningen kan 
ha sin grund i flera utsagor. Och även i det outsagda.

Eftersom jag har använt samtal som metod, har jag använt en metod 
som definitionsmässigt kräver att säljarna sätter ord på sina kunskaper; 
en metod med vars hjälp det är möjligt att uppdaga explicita och impli-
cita kunskaper, men som i princip är begränsad när det gäller att fånga 
tysta kunskaper. Jag menar likväl att även tystnaden vissa fall kan fås 
att tala. Genom min erfarenhet av samarbete med säljare har jag inte 
enbart ett utifrånperspektiv, utan också ett inifrånperspektiv. Jag kan 
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växla mellan båda. Därför tror jag mig om att även kunna finna något 
av det outtalade i det som uttalats av de säljare jag har samtalat med.

Urvalet av företag är gjort med tanke på att de ska vara teknikintensiva, 
representera olika branscher och vara stora nog att redan (före 1999, då 
samtalen inleddes) ha erfarenhet av interaktivt säljstöd. I det konkreta 
valet har jag utgått från de insikter jag fått genom att yrkesmässigt 
hålla koll på teknikutveckling, industriell utveckling, marknadsutveck-
ling och affärsutveckling. Jag har också utgått från den kännedom jag 
hade om företagen. Flygt kände jag till som ett framgångsrikt export- 
företag med sin historiska bas i Småland. Telia Nät och Iggesund Paper-
board kände jag tämligen väl. I viss mån även Scania. Technia kände 
jag inte alls till. Detta samtal kom till närmast av en slump.

Min kännedom om Telia Nät kommer sig av att jag tidigare har arbetat 
inom Televerket som affärsutvecklare och därefter har haft många upp-
drag för Teliakoncernen. Min kännedom om Iggesund Paperboard kom-
mer sig av att jag har medverkat i ett par säljstödsprojekt där. Scania 
lärde jag känna på ett helt annat sätt och inte lika nära. Scania var det 
första företag jag tog kontakt med för att fånga empiri. Ursprungligen 
var min idé att starta ett konkret FoU-projekt kring interaktivt säljstöd. 
Scania borde – tyckte jag – vara en lämplig kandidat för denna idé.  
I augusti 1999 skrev jag till Scanias VD och fick mycket snabb respons, 
med uppmaning att ta kontakt med chefen för en utvecklingsenhet. Vi 
träffades ett antal gånger för närmare diskussioner. Men när marknads-
avdelningen skulle involveras i en förstudie tog det stopp. 

Jag borde inte ha tagit detta nej för ett svar utan att åtminstone ha leve-
rerat någon invändning med hänvisning till det positiva gensvar jag fått 
från VD. Men det gjorde jag inte – ett tydligt tecken på jag är en dålig 
säljare. Denna insikt har jag dock haft god nytta av. Den har gjort mig 
lyhörd för vad som kännetecknar erfarna och skickliga säljare. Jag har 
strävat efter att förstå vad de kan – som inte jag kan, trots min förför-
ståelse om komplex försäljning. Min ursprungliga tanke om ett konkret 
FoU-projekt om interaktivt säljstöd återkommer jag till i Om Dialog, 
som ett förslag till fortsatt forskning.
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Serie 1: Säljare inom olika företag och branscher

Intervjupersonerna i denna serie är säljare med lång erfarenhet. Jag har 
inte lagt tyngdpunkten på specifika frågor kring vad de anser om inter-
aktivt säljstöd, utan undrat över deras sätt att arbeta och vad som är 
viktigt för säljare att kunna. Att intervjua säljare är både svårt och lätt. 
Svårt därför att de inte gärna låter sig ledas i ett samtal – det tillhör 
deras yrke att ta initiativet och behålla det. Lätt därför att de är lyhörda 
för åhörarens intresseyttringar och goda berättare, som gärna levande-
gör med exempel. 

Säljarna representerar skilda branscher, olika utbud av produkter och 
tjänster samt flera alternativ när det gäller sätt att organisera försälj-
ningen.

• Telia Nät: Samtal med försäljningschefen. Telia Näts utbud omfattar 
kommunikationslösningar, där allt från teleledningar till nyckelfärdiga 
telenät kan ingå. Företaget säljer via säljteam under ledning av key  
account managers. Säljorganisationen är rikstäckande och represente-
rad på de orter där de största kunderna finns. Kunderna är få men stora: 
teleoperatörer och stora företag/organisationer som driver nät i egen regi. 
 
Det första samtalet följdes upp efter ungefär ett år, med marknads-
chefen på Skanova – ett annat företagsnamn, men i princip samma 
företag. Och fortfarande samma person.

• Scania: Samtal med VD för AB G. Persson Tunga Fordon, Scanias åter-
försäljare i Uppsala. Scania säljer på en internationell marknad via 
fristående, lokala återförsäljare. Fordonen skräddarsys för varierande 
kundbehov. Kunder är till exempel transportföretag och entreprenad-
företag, allt från små enmansföretag till mycket stora företag.

• Iggesund Paperboard: Samtal med en säljare. Iggesund säljer via fri-
stående grossister eller direkt till stora kunder inom grafisk industri 
och förpackningsindustri. Produkten är grafisk kartong. En till synes 
enkel produkt, men i tillämpningarna finns ett komplicerat samspel 
mellan kartongkvalitet och kundernas produktionsteknik.

• ITT Flygt Pumpar: Samtal med två säljare. Flygt är världsledande på 
dränkbara pumpsystem och säljer via utesäljare, som stöds av inne- 
säljare och projektingenjörer. Vissa delar av försäljningen sker via 
grossister och återförsäljare. Den svenska säljorganisationen är upp-
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delad i geografiska regioner och affärsområden. Kunderna finns främst 
inom den kommunala sektorn, byggsektorn och industrin.

• Technia: Samtal med en säljare som blivit utnämnd till ”Årets säl-
jare 2002”. Technia är ett IT-företag som utvecklar och säljer system 
för information management. Den här intervjun ingick inte i min  
ursprungligen planerade serie. Den kom av en impuls, efter att jag läst 
om säljarens utnämning, blivit nyfiken och bett att få träffa honom.

Serie 2: Säljare och säljstöd inom ITT Flygt Pumpar

Inom ITT Flygt Pumpar har jag under perioden december 2000 till maj 
2001 träffat samtliga personalkategorier som har med försäljning att 
göra, förutom de säljare som ingår i serie 1 även försäljningschefen, en 
nyanställd utesäljare, en innesäljare och två projektingenjörer samt sälj-
stödschefen. Huvudsyftet var att få en helhetsbild av säljprocesser och 
säljstöd inom Flygt.

Övriga intervjuer

Jag har dessutom genomfört fem samtal som jag inte dokumenterat 
specifikt, utan använder som bakgrundsmaterial:

• en säljutbildare på AchieveGlobal (1999)

• en affärsutvecklare på TeliaSonera (2003)

• en säljstödansvarig samt VD på JLT Mobile Computers (2003)

• uppföljande intervju (2004) med före detta försäljningschefen på  
Telia Nät, före detta marknadschefen på Skanova och numera infor-
mationschef på TeliaSonera Sverige (Network and Production)

• uppföljande intervju (2004) med säljstödschefen på Flygt.

Viktigt att observera

Det är viktigt att observera att innehållet i den empiri som följer inte är 
aktuell 2004, utan var aktuellt vid den tid då samtalen genomfördes. 
Mycket har hunnit hända av personalförändringar, organisations- 
förändringar, teknikutveckling och affärsutveckling under de tre till fyra 
år som har gått sedan merparten av empirin insamlades.
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7.2 Samtal om säljares yrkeskunnande (serie 1)

Nedan följer mina minnesanteckningar, lätt redigerade och kortade.

Telia Nät

Möte 1999-11-22 med Hans Linhammar, försäljningschef på Telia Nät. 
Hans har lång erfarenhet som säljare – allt från att sälja kontorsmateriel 
till att leda försäljning av avancerade tele- och datakommunikations- 
lösningar.

Produkter, tjänster och kunder
Telia Nät är ett affärsområde inom Teliakoncernen som vänder sig till 
andra teleoperatörer samt serviceproviders. Med serviceproviders avses 
företag som inte har telekommunikationstjänster som kärnverksamhet, 
men som ändå erbjuder sina kunder telerelaterade tjänster. Exempel är 
energibolag, kontokortsföretag och affärskedjor inom handeln. Telia 
Näts produkter och tjänster bygger på Telias fasta telenät och kan om-
fatta allt från ren förbindelsekapacitet till kompletta turn-key-lösningar, 
som förutom förbindelser och trafik även inkluderar drift, underhåll, 
teknisk service, teknisk förnyelse, finansiering och andra tjänster. En 
turn-key-lösning innebär i princip att kunden köper ett virtuellt nät i 
Telias nät.

Varje kund får en unik lösning. Kunder med likartade behov kan få 
likartade lösningar – men det är förenklat att uttrycka saken på det  
sättet. Kunder som från Telia Näts synpunkt har likartade behov kan ha 
helt olika bilder av sina behov. Problemet är inte att presentera en lös-
ning, utan att ta reda på kundens behov. Detta problem är bland annat 
relaterat till vilken mognadsgrad kunden har, både när det gäller kun-
skap om telenät i sig och marknaden för tjänster som är relaterade till 
telenät.

Säljorganisation
Säljorganisationen inom Telia Nät är geografiskt rikstäckande, men 
koncentrerad till de orter där de största kunderna finns. Organisatoriskt 
är försäljningen uppbyggd kring säljteam med säljare och affärsstöd/
personligt säljstöd under ledning av key account managers.
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Konkurrenter
Alla kunder är i viss mening konkurrenter till Teliakoncernen. Men, 
som Hans understryker, man kan inte se det så. Kund, konkurrent eller 
samarbetspartner är en situationsberoende fråga, snarare än en statisk 
definitionsfråga. I varje enskild affär framträder en viss aspekt tydligare 
än de andra. Två olika affärer med samma kund kan ha olika aspek-
ter.

Hur ser en säljprocess ut?
En säljprocess har inget typiskt utseende. Hans ger några exempel:

En affär på 230 miljoner gjordes upp på lite mer än en timme. Kunden 
visste exakt vad han ville ha och Telia Näts representanter förstod pre-
cis vad kunden menade. Det tog en halvtimma för kunden att redogöra 
för sina behov och lite mer än en halvtimma för Telia Nät att komma 
fram till en turn-key-lösning, inklusive kalkyl. Kunden hade hög mog-
nadsgrad och kunde direkt bedöma förslagets innehåll. Affären gjordes 
upp där och då.

En annan kund hade liknande behov men en annan bild av sitt behov. 
Vad kunden ville köpa var förbindelsekapacitet, servrar och växlar  
– komponenter med vilkas hjälp kunden skulle bygga upp och driva ett 
nät i egen regi. I stället erbjöds denne kund en turn-key-lösning. Han 
förstod inte fullt ut innebörden i erbjudandet och hade dessutom redan 
vidtagit åtgärder för att bygga och driva nät i egen regi, däribland  
anställt en teknisk chef. Kunden var inte benägen att överge sin behovs-
bild. Telia Nät gick miste om affären; gick för snabbt fram med en  
lösning som man ansåg mer fördelaktig för kunden, men som låg utan-
för kundens egen behovsbild.

I ett tredje fall miste Telia Nät en affär som omfattade internationell 
förbindelsekapacitet. Konkurrentens erbjudande bedömdes av kunden 
som mer fördelaktigt. Men Telia Nät fick i stället två andra affärer, som 
omfattade förbindelsekapacitet på den ursprungliga sträckans båda 
hälfter. Samma förbindelsekapacitet och samma tekniska lösning.  
Konkurrenten som tog hem den ursprungliga affären hade en bättre 
relation med ursprungskunden, men blev i sin tur kund till Telia Nät.
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Vad kännetecknar en skicklig säljare?
Hans berättar hur han resonerade när han på 80-talet själv började  
anställa säljare. De sökande fick först lista vilka egenskaper och kun-
skaper de ansåg vara viktiga för en säljare, sedan ordna dem i prioritet 
och därefter betygsätta sig själva i relation till de uppräknade egenska-
perna och kunskaperna. Detta gav en god bild av deras syn på säljarbe-
tet och förmågan att utöva det. Hans nämner själv följande egenskaper 
och kunskaper som viktigast (vi diskuterade inte prioriteringsordning-
en):

• social kompetens – empati

• vilja att lyssna och förmåga att förstå

• analysförmåga

• förmåga att prioritera

• mod att fatta beslut

• drivkraft att hämta hem nya kunder 

• affärsmannaskap (att inte fastna i kundens applikation, utan att ägna 
sig åt själva affären)

• kunskaper i juridik, ekonomi, retorik och presentationsteknik.

Ingen av dessa punkter säger något om säljmetodik eller produkt-kun-
skap. Vad om säljmetodik? Inte så mycket har hänt efter att SPIN-meto-
den introducerades. SPIN-metodens frågestruktur kan läras in, liksom 
kunskaper i juridik och ekonomi. Det är svårare att lära in förmåga att 
prioritera och mod att fatta beslut. Och drivkraften kan sannolikt inte 
alls läras in. Säljare som inte har den av naturen måste föra en hård 
kamp i sitt arbete. Det kan bli så påfrestande att yrket blir svårt att stå 
ut med i längden. 

Vad om produktkunskap? Inte alltid så viktigt – produktkunskap kan 
man tillföra en säljare som har rätt personliga egenskaper. När Hans för 
länge sedan började på Televerket med denna inställning i bagaget var 
det som att svära i kyrkan. Men en skicklig säljare har många sätt att 
vända bristande produktkunnande till sin egen fördel. Om kunden stäl-
ler en produktrelaterad fråga är det inte alltid klokt att svara på den, 
även om man vet svaret. Risken är att dialogen styrs bort från kundens 
behov och kommer in i lösningsfasen för snabbt. I värsta fall kan det 
komma en rad nya frågor som säljaren inte kan svara på, men som 
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kunden förväntar sig svar på, eftersom den första besvarades. Det är 
bättre att ta hand om den första produktfrågan genom att be kunden 
ställa sina produktfrågor på rad. Då kan säljaren erbjuda möte med en 
produktspecialist nästa gång man träffas, men framför allt gör denna 
strategi att säljaren snabbt får reda på mer om kundens behov.

En anekdot om Kajsa i Karlskoga (Volvos bästa återförsäljare) avrundar 
samtalet om skickliga säljare: Om det kommer en yngling i keps, som 
ska köpa sin första bil och inte ser ut att ha råd att göra någon större 
affär, ser Kajsa en kund som är på väg att göra sitt livs första viktiga 
affär. En kund som kan representera framtida intäkter på cirka fem  
miljoner kronor. Blir han väl bemött återkommer han med stor sanno-
likhet. Kanske blir han en trogen kund livet ut. Lönsamheten i Kajsas 
vänlighet kan inte uppfattas av en säljare, som utan engagemang hän-
visar ynglingen ut i kylan, längst bort bland begagnade bilar, för att på 
egen hand leta fram ett lämpligt objekt. 

Reaktion på min idé om interaktivt säljstöd

Vad vi diskuterade var främst interaktivt säljstöd som kan vara tillgäng-
ligt för kunden: Det finns en risk, menar Hans, i ett tekniskt system som 
ger snabba svar på kundens alla frågor. Risken är att man sätter punkt 
genom att svaren kommer innan kunden är förberedd på dem. Kundens 
intresse måste hela tiden eskaleras. Säljarens roll är att öppna många 
dörrar, för att sedan stänga dem en och en, tills den dörr återstår som 
leder till den lösning som bäst motsvarar kundens behov. Dörrarna ska 
öppnas och stängas på ett sätt som ger kunden en känsla av att själv 
öppna och stänga dem.

Den kund som har en tydlig bild av sitt behov och är benägen att agera 
på egen hand kan i och för sig ha fördel av ett interaktivt system. Men 
oftast är det en viktig del i säljarens arbete att känna av kundens mog-
nadsgrad och driva säljprocessen i en takt som är hanterbar för kunden. 
En och samma lösning kan säljas på helt olika sätt, beroende på skill-
nader i olika kunders mognadsgrad. Det största problemet är inte att 
presentera en lösning, utan att ta reda på kundens behov. Ett säljstöd-
system kan i princip fungera om kunskapsglappet mellan kund och 
säljare är lagom stort – om båda lever i någorlunda lika världar. Men 
personlig försäljning handlar långt ifrån enbart om att överbrygga ett 
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kunskapsglapp, utan om att bygga en kundrelation som främjar kun-
dens egen affärsutveckling. I mer komplexa affärer är det inte enbart 
kundens egna behov som måste stå i fokus, utan också kundens kun-
ders behov.

Säljstödsystem kan fungera i vissa delar av säljprocessen, till exempel 
för att föra över rena fakta. Men fakta är inte det primära ens i en  
ganska enkel affär, den är mer emotionellt relaterad än faktarelaterad; 
ömsesidighet och förtroende är viktigare än fakta. Säljstödsystem läm-
par sig främst när det gäller att söka nya kunder eller marknader,  
i analys- och researchfasen och när det gäller dokumentation av pro-
dukter/tjänster/lösningar. I samband med presentation kan det vara 
möjligt, med viss försiktighet. 

Hans nämnde i förbigående ett tidigare försök inom Telia, som gick ut 
på att skapa ett stödsystem för datakomförsäljning, men inte lyckades. 
Detta projekt känner jag mycket väl till, eftersom jag både initierade 
och medverkade i det. Historien må förtälja att projektet misslyckades, 
men systemutvecklingen upphörde på andra grunder än projektets  
resultat.

Fortsättning två år senare

Detta är mitt andra möte med Hans Linhammar, 2001-09-25. Hans är 
inte längre försäljningschef, utan marknadschef. Men mina frågor riktar 
sig fortfarande till Hans i rollen som erfaren säljare och försäljnings-
chef. Den här gången handlar det om vad som egentligen är det person-
liga i personlig försäljning.

Vad kännetecknar skickliga säljare i praktiken?
På denna fråga svarar Hans direkt och tveklöst: Deras sätt att arbeta 
med frågor. Hur de använder frågor för att leda samtalet och förstå kun-
dens behov, både de som kunderna uttrycker och de som kanske inte 
uttrycks – behov som kunden kanske inte ens är medveten om. En  
annan viktig aspekt är resultatet av säljsamtalet. Vilka beslut som har 
fattats och om det finns en agenda för fortsatt kontakt. Säljaren måste 
alltid kunna komma tillbaka – det gäller allt från telefonkontakter till 
personliga besök.
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Det personliga i personlig försäljning
• Den relationsskapande delen kan inte ersättas, men delar av säljpro-

cessen kan effektiviseras med olika system.

• Det personliga är en fråga om personlighet – man föds på sätt och vis 
till säljare. Drivkraft, nyfikenhet, initiativförmåga, förmåga att fånga 
möjligheten i ögonblicket, se problem som möjligheter, fatta beslut, 
inge förtroende och trygghet.

• Den sociala förmågan och intresset för människor är grundläggande. 
Man kan ofta kompensera mellan olika förmågor, men man kan inte 
kompensera bristande kontaktförmåga.

• Vilja att hjälpa kunden måste vara den grundläggande attityden – det 
är viktigt att ha denna vilja som utgångspunkt. Inte viljan att sälja in 
något. 

• Mycket kan läras in, till exempel frågeteknik. Men sättet att använda 
frågorna för att visa sitt intresse för kunden och utforska vad som 
ligger bakom de behov som kunden uttrycker kräver erfarenhet, nyfi-
kenhet och inlevelseförmåga.

• Vikten av produktkunnande? Ingen leverantör har tekniskt monopol 
– det är inte enbart produkterna i sig man konkurrerar med, utan för-
mågan att smälta in dem i en helhet som motsvarar kundens behov.

Hur stöder försäljningschefen sina säljare?
Säljaren är sällan ensam, utan ingår i ett team. Det handlar mycket om 
att stödja teamet. Men det finns alltid en säljare som är ytterst kund- 
ansvarig och som måste framstå som beslutsmässig inför kunden. Det 
är viktigt att stödja säljarna på hemmaplan – säljare som inte har stöd 
och förtroende på hemmaplan har svårt att stå trygga inför kunden. Det 
medför bland annat att de får svårt att fånga möjligheter i flykten, i  
lägen när det enda som gäller är att fatta ett snabbt och djärvt beslut. 

Säljchefen ska stödja relationen med kunden – men får aldrig ta över 
den. Om det behövs kan man ställa upp personligen jämte säljaren och 
medverka till att stärka relationen genom att inför kunden uttrycka för-
troende för säljaren. Ett annat sätt att stödja säljare är att se till att 
kunderna hålls väl informerade. Regelbunden information och regel-
bundna kundträffar ökar draget på marknaden och gör att kunderna 
ställer intresserade frågor. Detta medför i sin tur – med automatik – att 
säljarna alltid ser till att hålla sig välinformerade om viktiga nyheter. 
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Man ska inte trycka ut säljarna med nya idéer till kunderna, utan se till 
så att de dras ut av kunderna.

Säljares kompetensutveckling och status
Kompetensutveckling är ett generellt problem när det gäller erfarna säl-
jare. Vad har de att lära och av vilka? Ibland ersätts kompetensutveck-
ling med befordran – till account manager, key account manager och 
därefter kanske till någon linjechefsposition. Det senare är inte alltid 
helt lyckat, eftersom säljare inte sällan saknar tålamod för administra-
tivt arbete. Men yrkets status håller på att höjas avsevärt – en utveck-
ling som har pågått under hela 90-talet. För att markera statushöjningen 
sätter vissa företag kundansvaret för VIP-kunder på högsta lednings- 
nivå.

Metaforer för säljyrket
Säljarnas jobb är olikt de flesta. De tillhör en yrkesgrupp vars prestatio-
ner mäts kontinuerligt och med stor precision. Den närmaste likheten 
finns inom idrotten; ingen är bättre än sitt senaste resultat och ingen 
kan leva på lagrarna. Men idrottare har mycket tid att träna och spen-
derar lite tid på banan – medan säljare alltid är på banan. Annars finns 
likheter med till exempel vårdpersonal (intresse och omtanke för män-
niskor), grävande journalistik (nyfiken, envis och utforskande) och  
nyhetsjournalistik (fånga möjligheter i ögonblicket).

Liknelser och anekdoter
Hans använder mängder av exempel, liknelser och anekdoter när han 
berättar. I stor sett allt han säger i generella termer åtföljs av en berät-
telse. Hur Hans Werthén började sin arbetsdag vid lastbryggan och gick 
igenom fabriken bakifrån, för att se efter att allt fungerade på bästa sätt. 
Hur man kunde se på den situation som Telia befann sig i när 3G-licen-
sen uteblev. Som ett stort problem? Eller som en stor möjlighet? Hur 
man kunde sälja bredbandskapacitet utan att egentligen ha någon och 
ändå få det hela att sluta som en lyckad affär för samtliga inblandade. 
Hur det kändes för länge sedan att få uppemot hundra nej innan den 
första ordbehandlaren såldes. Hur det kändes att ha satt ett felaktigt 
pris på en av de första affärerna – och hur det kändes när chefen ändå 
skrev sitt namn på kontraktet utan att kommentera saken med annat än 
”det här kommer du ändå aldrig att göra om”.
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Funderingar och kommentarer direkt efter mötet
Dessa anekdoter och exempel påminner mig om båtbyggarna i Bo  
Göranzons bok Spelregler – om gränsöverskridande (2001), som illustre-
rar hur hantverket förs vidare via sedelärande anekdoter om hur den 
och den mästaren eller lärlingen gjorde si eller så – och hur resultatet 
blev mycket bra eller helt fel. Kan säljare liknas vid hantverkare? En 
annan liknelse skulle kunna vara skådespelare som, liksom säljare, i 
hög grad använder sig själva i arbetet. Jag har haft denna tank lite vagt, 
men den tog tydligare form efter mötet med Hans. Kanske för att han 
berättar så att man ser det hela framför sig. En säljare spelar alltid en 
roll, men måste ändå alltid vara sig själv. Mellan rollen och jaget måste 
det – liksom för skådespelaren – finnas en professionell distans. Utan 
denna distans kan föreställningen bli svår. Skulle säljare ta varje nej 
personligt – och nejen är många, försäkrar Hans – skulle de inte orka 
med yrket.

Scania

Möte 2000-02-04 med Staffan Boman, VD på AB G. Persson Tunga  
Fordon. Företaget är Scanias återförsäljare i Uppsalaregionen. Staffan 
Boman har arbetat där i tio år och ägnar ungefär 50 % av sin arbetstid 
åt försäljning. 

Kunder och marknad
Trots att Uppsala ligger nära Stockholm är regionen och dess marknad 
lantlig. Här finns ingen storstadsprägel, inte heller någon stor skala i 
affärerna. Ingen tung industri, inga stora transport- eller entreprenad- 
företag och inga andra faktorer som särpräglar marknaden. Kunderna 
är av alla slag: timmeråkerier, fjärråkerier, distributörer, anläggnings- 
företag och mångsysslande entreprenörer. Den typiske kunden har ett 
fåtal bilar (98 % har 1-5 bilar) och är ofta själv användare; kör bilen, 
sköter den och gör affärer kring den. Den typiske kunden kan lastbilar, 
vet vad han behöver och kan bedöma både tekniska och ekonomiska 
aspekter.

Produkter och tjänster
Produkterna är lastbilar – hytt, motor, drivlina och chassi med påbygg-
nad (till exempel tank, flak eller skåp). Begagnade lastbilar presenteras 
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på Scanias webb, för att nå en vidare krets av spekulanter runt om i 
landet. Vid nyförsäljning skräddarsys lastbilen och dess påbyggnad  
utifrån kundens behov, beroende på vad den ska användas till. Bilen 
levereras från Scania, medan påbyggnaden kommer från någon av de 
specialiserade påbyggare som finns på marknaden.

Affären kan också omfatta finansiering och serviceavtal – grönt kort, 
som innebär att kunden betalar en viss summa per månad för tillsyn, 
service och reparationer. Serviceavtalet ger kunden ekonomisk trygghet 
om något skulle hända som medför dyra reparationer. Efter avtalsperio-
dens slut delar kunden, ÅF och Scania på eventuell vinst eller förlust. 
Om kostnaderna har blivit högre än den summa som kunden har beta-
lat in delar ÅF och Scania förlusten. Om kostnaderna har blivit lägre 
delas vinsten, så att kunden får hälften tillbaka, medan ÅF och Scania 
delar på den andra hälften.

Säljprocessen
Initiativet kan antingen komma från kunden själv eller ÅF, som har en 
kontinuerlig kundkontakt i och med sin serviceorganisation och där-
med kan följa de etablerade kundernas behovsutveckling. I övrigt ligger 
det självklart i ÅFs intresse att hålla koll på marknaden, ta nya kontak-
ter och se till att ha ett gott rykte både när det gäller att finna rätt  
lösningar och ge bra service.

Säljaren sätter sig in i kundens behov och konfigurerar hytt, motor, 
drivlina och chassi till en helhet, beroende på de krav som bilens  
användning ställer. Variationsmöjligheterna är stora, beroende på om 
det handlar om närtransporter eller fjärrtrafik, vilken slags last det 
handlar om, vilken typ av påbyggnad som krävs, vilka slags vägar bilen 
ska trafikera (motorvägar och skogsvägar ställer helt olika krav), hur 
lastning-lossning ska ske (tipp, truck, lift eller kran), om hytten ska 
vara utrustad för vila eller övernattning. Vissa bilar har helt specialise-
rade användningsområden, såsom timmertransporter eller oljetranspor-
ter, medan andra bilar används till olika uppgifter.

Till sin hjälp i arbetet med att konfigurera lastbilaren har säljaren ett 
datorbaserat konfigureringsverktyg, där kundens behov och krav matas 
in. Till svar genereras en specifikation, som kunden och säljaren kan ta 
ställning till och ändra/justera efter önskemål. Man kan till exempel 
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pröva vilka konsekvenser för bränsleåtgången en högre utväxling eller 
en starkare motor skulle få. 

Möjligheten att använda ett konfigureringsverktyg har sin grund i att 
Scanias bilar har en moduluppbyggd konstruktion. Scania har varit och 
är branschledande när det gäller modultänkande hela vägen, från pro-
duktutveckling till produktion och försäljning. 

Alla som använder konfigureringsverktyget måste ha körkort på det. 
Men det handlar inte enbart om att kunna hantera det datormässigt. 
Framför allt handlar det om erfarenhet och teknisk förståelse, som krävs 
för att kunna översätta kundbehoven till de termer som används i verk-
tyget. Vidare måste säljaren kunna bedöma en given specifikation på 
ett betryggande sätt – om den är realistiskt dimensionerad, hur väl den 
uppfyller kundens behov, hur väl den är anpassad till kundens ekonomi 
och, inte minst, om den är laglig. Konfigureringsverktyget har inga  
inbyggda kontroller som varnar för olämpliga specifikationer.

”Om man skulle lägga ut ett sådan här verktyg på nätet, måste det vara 
mycket mer användarvänligt. Man måste också vara säker på att det 
inte kan ge ifrån sig dåliga specifikationer. Ingen ska kunna lägga in 
orimliga data och få ut en specifikation. Inte heller ska det gå att gene-
rera en specifikation som skulle kunna bedömas som annat än lämplig 
och bra för kunden.” Så uppfattade jag Staffan Bomans kommentar om 
verktyget, på tal om den eventuella möjligheten att kunderna själva 
skulle utföra konfigureringen. Men kommentaren handlar inte enbart 
om vad kunderna skulle kunna göra eller inte göra med verktyget, utan 
också om hur konkurrenter skulle kunna utnyttja det för att påvisa 
brister.

När det gäller bilens påbyggnad rekommenderar säljaren en eller flera 
påbyggare och hämtar in offerter från dessa. Säljaren är mellanhand i 
denna del av affären. Men det är påbyggarens ansvar att själv ta reda på 
kundens behov och motsvara dem. Säljaren stödjer kunden och funge-
rar även som påbyggarens partner, men lämnar åt påbyggaren att lösa 
sin uppgift. Det är viktigt att hålla tydliga gränser angående vem som 
ansvarar för vad. Den säljare som engagerar för mycket i påbyggarens 
lösningar kan göra både sig själv och kunden en otjänst, om något går 
fel och påbyggaren får anledning att påpeka ”men det var ju du som sa 
att vi skulle göra så här”.
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När bilen är specificerad och påbyggaren har sin lösning klar, anordnas 
ett byggmöte. Här deltar säljaren, påbyggaren, kunden och en represen-
tant från Scania, för att gå igenom allt innan produktionen påbörjas  
– produktionen är kundorderstyrd.

En kundkategori som är lite speciell är åkerier som kör i trailertrafik. 
Här är det inte aktuellt med någon påbyggnad. Kunden köper ett drag-
fordon, som ofta också ska fungera för övernattning. Bilar i trailertrafik 
har intensiva körplaner med höga krav på tidsprecision. Förarna kopp-
lar på en trailer, kör den till given destination, ställer den och tar sig an 
nästa uppdrag.

Säljarens roll
Säljaren har en tydlig konsultroll – måste vara skicklig i att sätta sig in 
i och förstå kundens behov, kunna omsätta dem i en bra specifikation 
och rekommendera lämpliga påbyggare. Men det är självklart inget som 
hindrar kunden från att gå till en konkurrent med specifikationen och 
kanske få ett lägre pris. Det finns inte heller något som hindrar en kon-
kurrent från att känna på sig när det är läge att gå på kunden med ett 
erbjudande. Sådant händer. Känsla för vad som rör sig på marknaden 
är viktig, liksom känslan för att göra upp affären vid rätt tillfälle.

På en direkt fråga om affärskunnandet eller lastbilskunnandet är vikti-
gast blir svaret att båda är lika viktiga. Kunderna förväntar sig att sälja-
ren ska förstå deras behov och kunna ta fram en bra specifikation. 
Samtidigt måste säljaren ha sinne för att få en affär till stånd vid rätt 
tidpunkt. Staffan ger ett exempel: Den säljare han senast anställde har 
stor erfarenhet av lastbilar, både som förare och från verkstadssidan. 
Frågan innan han anställdes var om han skulle fungera tillräckligt bra 
som säljare. Å andra sidan var kanske den som närmast konkurrerade 
om platsen för mycket säljare och för lite lastbilskunnig?

Andra marknader, andra kunder
Kunderna i Uppsalaregionen är jämförelsevis små företag, som i de 
flesta fall äger sina lastbilar. De lägger tid och omsorg på att sköta om 
bilarna, anstränger sig för att komma över reservdelar till förmånliga 
priser och kan också utnyttja ägarskapet i sin ekonomiska planering. På 
andra marknader kan det se helt annorlunda ut. Stora företag med stora 
fordonsflottor kan ha helt andra önskemål. Contract hire – totalleasing 



219

Om säljares praxis

eller funktionsförsäljning – blir allt vanligare, inte minst på kontinenten 
och i England. Här köper kunderna transportfunktionen per mil, till en 
kostnad som omfattar allt: finansiering, skötsel, service, reparationer 
och försäkringar. I princip kan allt som har med transportfunktionen att 
göra ingå, även drivmedel, chaufför, trafikledning, övervakning, bärg-
ningstjänst med mera.

Vem är kund och vems är kunden?
I en säljorganisation som är uppbyggd kring fristående, egenföretag- 
ande återförsäljare finns flera aspekter på kundbegreppet. Från Scanias 
sida kan ÅF ses som allierade partners och ÅFs kunder följaktligen som 
gemensamma kunder. Men ÅF kan också ses som Scanias kunder. Slut-
kunderna blir därmed Scanias kunders kunder. ÅF har en viktig roll när 
det gäller att lära känna kunden, förstå kundens behov, föra över dem i 
en specifikation som talar om för Scania vad som ska levereras, sköta 
samarbetet med påbyggaren, göra upp affären, hantera leveransen, er-
bjuda service och reparationer och följa kundernas behovsutveckling.

Scanias relation till slutkunden är till stor del kopplad till förtroende  
för varumärket, medan den lokala relationen är kopplad till kundens 
förtroende för en viss ÅF. Men en företeelse som contract hire bygger 
inte på någon förtroendefull lokal ÅF-relation. Den faktor som väger 
tyngst är kostnadseffektiviteten hos den helhetslösning där fordonen 
ingår – varumärket får på det sättet en mer komplicerad och mångtydig 
innebörd. En viktig del i helheten är dock tillgång till service. Service-
behovet uppstår i regel lokalt, även om man med lokalt inte behöver 
avse den ort där lastbilen är stationerad. Snarare handlar det om den ort 
där servicebehovet uppstår – som kan vara vilken plats som helst på 
den marknad som transportföretaget betjänar. Nätverket av lokala åter-
försäljare är viktigt; varje återförsäljare är en viktig del av helheten.

Iggesund Paperboard

Möte 2000-02-17 med Ingvar Borén, säljansvarig inom Iggesund Paper-
board gentemot den grafiska branschen i Norden. Företaget tillverkar 
flerskiktskartong av jungfrulig fiber för avancerade tillämpningar inom 
grafisk produktion och förpackningsindustri. Det geografiska och bran-
schinriktade säljansvaret omfattar både grossister och slutkunder – och 
alla led däremellan.
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Produkter och tjänster
Kartong kan te sig som en oproblematisk bulkvara. Men det finns mäng-
der av kunskap om tillämpningar, tryckmetoder och formningsproces-
ser inbyggda i Iggesunds produkter. De förekommer i ett flertal olika 
kvaliteter, vars egenskaper är omsorgsfullt anpassade till de tekniska, 
funktionella och designmässiga krav som slutprodukternas tillverk-
ningsprocesser och användningsområden innebär. Därför är det viktigt 
med stöd, utbildning och rådgivning till alla led fram till slutkunden. 
Att flerskiktskartong inte är tjockt papper är särskilt viktigt att tydlig-
göra när man riktar sig till den grafiska industrin. Många är inte med-
vetna om att kartong är mer formbar, mer slitstark och mer flexibel när 
det gäller designmöjligheter än vad tjockt papper är. Att öka kundernas 
medvetande om detta är en viktig säljuppgift. 

Kunder och marknad
De direkta kunderna – de som köper kartong – för grafiska tillämp-
ningar är främst pappersgrossister samt större förlag och tryckerier. 
Grossister och tryckerier har i sin tur trycksaksproducenter som kunder. 
Här finns en kedja av aktörer, som kan vara köpare, mellanhänder, 
kravställare eller beslutspåverkare. Kundbegreppet är inte entydigt. 
Minst lika viktigt som det är att nå köparna är det att nå dem som  
påverkar köpen – det specificerande ledet. Men inte heller detta led är 
entydigt bestämt. Vem som specificerar kraven varierar från fall till fall. 
Det kan vara förlagets inköpare, en tryckare, en designer eller grossis-
tens säljare, som hjälper sin kund.

Designern är i regel inte den som specificerar, däremot ofta källan till de 
krav som måste ställas i en specifikation. För att uppnå estetiska och 
funktionella kvaliteter och dessutom säkerställa god tillverkningseko-
nomi är det viktigt att design, materialval, tryckmetod och formnings-
process samspelar. Ju mer medveten designern är om de möjligheter 
och begränsningar som materialvalet medför, desto bättre blir slutresul-
tatet. Detta, säger Ingvar, är i högsta grad en viktig uppgift för Iggesund: 
”Ska designers bli de viktiga beslutsfattare vi tror de kan bli måste  
kunskapen ökas i denna målgrupp.”

Säljprocessen
Vägen till köparen – den som betalar – varierar. Vägen till den som  
ställer kraven varierar också. Säljarens uppgift är att knyta kontakter 
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utefter hela kedjan av aktörer för att informera och intressera dem.  
Åtminstone är det så på den nordiska marknad som Ingvar bearbetar. 
Här finns, till skillnad mot på kontinenten, ganska få stora förlag eller 
tryckerier som köper direkt från Iggesund. Man kan säga att säljarens 
uppgift är att generera affärer snarare än att göra affärer.

När det är dags för en kund att köpa kartong handlar det långt ifrån 
alltid om något omsorgsfullt penetrerat inköp. Köpet kan ses som en 
snabb affär kring en bulkvara som förutsätts finnas lätt tillgänglig hos 
grossisten. Att det finns en produkt av lämplig kvalitet just när den 
behövs kan te sig viktigare än att det – med bättre framförhållning – går 
att få en produkt med optimal kvalitet. Tillgängligheten kan betyda 
mycket. Likaså priset. Ekonomiska faktorer i vidare bemärkelse, såsom 
störningsfria tryck- och formningsprocesser är fördelar som främst  
inses av erfarna specificerare.

Säljarens roll
Säljaren har en tydlig konsultroll – måste vara skicklig i att sätta sig in 
i och förstå kundbehov samt omsätta dem i lämpliga rekommendatio-
ner. Inte minst ska säljaren medverka till att föra ut nya idéer om kar-
tonganvändning. De mer framträdande rollerna är informatör, utbildare 
och nätverksbyggare – att knyta och upprätthålla kontakter utefter hela 
kedjan av aktörer. Primärt är det önskvärt att nå det specificerande  
ledet. Men eftersom det kan vara olika aktörer som specificerar, måste 
säljaren väcka intresse och sprida kunskap på bred front. Likaså vara 
observant på var och när det kan finnas större förbrukare, till exempel 
när det är dags för stora företag att trycka årsberättelser eller genomföra 
reklamkampanjer. 

Mässor, kurser, seminarier och frukostmöten och är tillfällen som Ing-
var medverkar i eller skapar. Grossisternas säljare ges support för att 
kunna rekommendera sina kunder kartongprodukter av rätt typ och 
kvalitet. Tryckarna får kunskap om hur tryckresultat och efterbearbet-
ning påverkas av valet av kartong, tryckmetod och tryckfärger. Likaså 
hur kartongen ska hanteras i tryckeriets logistik för att ge bästa resultat. 
Reklambyråer och förlag får kunskap som gör dem medvetna om att det 
medium man trycker på är en viktig del av kvalitetsupplevelsen hos 
deras kunder och målgrupper.
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Till sitt stöd har säljaren ett omfattande säljstödsmaterial, allt från  
reklam till produktkataloger och handböcker med detaljerad teknisk 
information och tabeller över lämpliga kartongprodukter för olika till-
lämpningar. Det finns också ett rikhaltigt material på CD och webb. 
Vilken kundkategori eller målgrupp som helst kan finna relevant infor-
mation i detta heltäckande material. Men självstudier är sällan aktuella, 
det är säljarens sak att väcka intresse och initiera utbildning. Och att 
alltid vara beredd att svara på frågor. Ofta är de av praktisk art och  
kräver snabba svar. 

På frågan om produktkunnande eller kännedom om kundens verksam-
het är viktigast blir svaret att förståelse för kunden är viktigast. Den 
rena produktinformationen kan förmedlas på många sätt, men förståel-
sen för kunden måste alltid finnas hos säljaren. Själv har Ingvar en 
bakgrund inom grafisk produktion. Därtill erfarenhet av psykologiskt-
pedagogiskt arbete – man måste vara intresserad av och ha kunskap om 
människor för att vara säljare.

Andra marknader, andra kunder
En viktig skiljelinje på marknaden är geografiskt betingad. På markna-
derna nere i Europa finns fler stora förlag och tryckerier – fler direkt-
kunder för säljarna att ta sig an. En annan viktig skiljelinje går mellan 
förpackningstillämpningar och grafiska tillämpningar. Förpackningar är 
ett stort användningsområde för kartong. Delvis sammanfaller detta an-
vändningsområde med grafiska tillämpningar – inga förpackningar där 
kartong från Iggesund används saknar tryckt information eller dekor, 
men det finns betydligt fler tekniska, hygieniska och miljömässiga krav 
att ta hänsyn till inom förpackningsindustrin. Likaså tillverkningsmäs-
siga. Jämför till exempel en flexotryckt förpackning för fryst spenat med 
en utförligt dekorerad presentkartong för parfym. En Chanelförpack-
ning, med sin ytterligt sobra design, är ett litet underverk av avancerade 
och omsorgsfullt utprövade kombinationer av prägling, tryck och ytfi-
nish – resultatet av ett nära samarbete mellan designer, förpacknings-
producent och Iggesund.

Vem är kund och vems är kunden?
I en säljorganisation där fristående grossister är en viktig säljkanal finns 
olika aspekter på kundbegreppet. Grossisterna kan ses som allierade 
partners och deras kunder är följaktligen gemensamma kunder. Men 



223

Om säljares praxis

grossisterna kan också ses som primära kunder, eftersom de är friståen-
de och även kan erbjuda konkurrerande produkter, både liknande kar-
tongprodukter från andra tillverkare och – inte minst – papper, som ofta 
konkurrerar med kartong som tryckmedium i grafiska tillämpningar.

I den försäljning som sker direkt till tryckerier, förlag eller förpacknings-
industrin är kundbegreppet mer direkt. Men även om dessa kunder är 
beställare, är det inte alltid de som specificerar vad som ska beställas. 
Det händer dessutom att tryckeriet inför sin kund kan hävda att ett an-
nat material än det specificerade är billigare men lika bra, eller att leve-
ranstiden blir kortare med ett annat material, som tryckeriet lagerhåller. 
Frågan om vem som är kund kvarstår. Den part som köper eller den 
som avgör vad som ska köpas?

ITT Flygt Pumpar i Sverige

Möte 2000-12-12 med Arne Hjorth och Jan Värnqvist, distriktschefer på 
Flygt Pumpar i region Stockholm och Uppland respektive Söderman-
land och Gotland. Flygt är världsledande på dränkbara pumpsystem. 
Både Arne och Jan har lång bakgrund som säljare inom Flygt och kan 
det mesta om företaget, kunderna och produkterna. Till sin hjälp har de 
projektingenjörer och innesäljare, men i övrigt sköter de säljarbetet på 
egen hand.

Kunder och intressenter
Kunderna är främst kommuner (vatten- och avloppsverk), industrier 
och byggentreprenörer samt grossister, som ofta fungerar som mellan-
händer till mindre entreprenörer och fastighetsägare.

Det finns markanta skillnader mellan affärer inom den kommunala  
sektorn och industrin. Inom kommunerna gäller lagen om offentlig 
upphandling, vilket kan göra prisfrågan problematisk. Vissa kommuner 
går strikt på lägsta inköpspris, vilket inte alltid är till Flygts fördel; som 
teknik- och marknadsledande är företaget också prisledande. Andra 
kommuner håller inte benhårt på lägsta inköpspris, utan väger inom 
lagens ramar in kvalitet, service och tidigare erfarenheter. Om inte  
lägsta inköpspris styr, kan det vara det personliga förtroendet som styr. 
En gång Flygt alltid Flygt – åtminstone nästan alltid. De som är inblan-
dade i affärerna har ofta lång bakgrund inom sina verksamheter. De har 
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funnits på plats länge och känns som gamla kollegor. Maskinmästarna 
har nästan en personlig relation till sina anläggningar. 

Inom industrin är affärsklimatet annorlunda. Där är det större rotation 
på kontaktpersonerna. De personliga relationerna blir därför inte alltid 
lika långvariga. Beslutsfattandet är affärsmässigt. Här får kvalitet kosta, 
eftersom driftavbrott kan få allvarliga konsekvenser. Även om det kan 
bli lika allvarliga konsekvenser av driftavbrott inom ett kommunalt  
reningsverk, räknar kommunerna inte alltid de ekonomiska konsekven-
serna lika strikt som industrin.

En intressentkategori som inte räknas till kunderna, men som är viktiga 
påverkare och därmed viktig att ta hand om, är VVS-konsulter. Om man 
som säljare hjälper en konsult att lösa ett problem kan man med stor 
sannolikhet se fram emot en affär. Konsulten använder i regel den  
erhållna lösningen i sitt förfrågningsunderlag, med tillägget ”Flygt eller 
likvärdigt”. I relationen till konsulterna har säljarna själva en kon-
sultroll, som inte tillhör de mest synliga. Men den är viktig.

En av de mest betydelsefulla aktörerna på marknaden är Naturvårds-
verket, som genom nya krav på miljöområdet och krav på mätning/
övervakning på befintliga anläggningar initierar behov av investeringar 
inom kommuner och industrier. Historiskt har det alltid funnits offent-
liga aktörer som på liknande sätt har påverkat marknaden för Flygt och 
drivit på utvecklingen, till exempel genom utbyggnad av gruvor,  
vattenkraft, vägnät och kommunala vatten- och reningsverk.

Säljarbetet
Jan inleder med att understryka att säljarbetet minst av allt innebär att 
sitta i fin kostym vid ett förhandlingsbord. Det ingår visserligen i  
jobbet, men är bara en liten del av det. Förhandling förekommer främst 
när en affär är nästan klar. Den fina kostymen kan också komma fram 
i samband med viktiga kundbesök, seminarier eller mässor. Men  
annars är säljarbetet ett fältarbete, som ofta försiggår ute på reningsverk 
och anläggningar. Där är kostymen otänkbar. Bland maskinmästare och 
maskinister är det inte elegans som räknas, utan rejäla kunskaper.

Arne och Jan känner sina kunder väl. Det är viktigt att hålla regelbund-
na kontakter med dem, både från social synpunkt och när det gäller nya 
affärer. Säljprocesserna är i regel långa och det är mycket kontakter som 
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ska hållas vid liv med olika intressenter innan en affär är klar. Dess- 
utom är det viktigt att vidmakthålla kontakterna efteråt, för att hålla 
koll på att allt fungerar, bevaka följdaffärer och förbli aktuell som leve-
rantör även i fortsättningen.

Arne menar att det ibland tycks finnas en idealiserad bild av säljarbetet. 
Det beror sannolikt på att arbetet inte är särskilt synligt, man ser främst 
dess resultat. Till skillnad från alla inom företaget, som är inne på kon-
toret och arbetar, anses en säljare som är inne på kontoret inte vara i 
arbete – han ska ju vara ute. ”Arbetet är abstrakt på det viset – ingen ser 
ju vad vi gör”, säger Arne. Han tillägger att det alltid ligger i sakens 
natur att en säljare kan arbeta hur mycket som helst. Det finns alltid 
mer att göra och fler kunder att kontakta än vad som är möjligt att 
hinna med. Och produktavdelningarna ligger alltid på – alla vill föra 
fram just sina produkter.

Det är viktigt att förmå skaka av sig känslan av att kanske anses otill-
räcklig, annars skulle man arbeta ihjäl sig. Som säljare måste man kun-
na sätta gränser. Den som inte klarar det får problem. Likaså måste man 
kunna ta ett misslyckande, utan att ta åt sig. Alla affärer kan ju inte gå 
i lås. På min fråga om förmågan att skaka av sig och svälja förtret – är 
det att vara hårdhudad? – svarar Arne bestämt nej. En säljare får inte 
vara hårdhudad, utan måste ha en positiv inställning för att kunna 
skaka av sig och kämpa vidare.

Vem är en säljare?
Man måste tycka om att umgås med människor och kunna umgås med 
alla slags människor för att klara jobbet som säljare. I arbetet är man 
allt från teknisk problemlösare till clown och sopgubbe. Kunderna för-
väntar sig att säljaren ska kunna det mesta. De förväntar sig också att 
säljaren ska vara trevlig och underhållande och snabbt ta hand om 
eventuella problem med tålamod och gott humör.

Jan berättar om en säljkonsult, som med förakt talade om ”wiener-
brödsbesök”. Sådana menade han var ineffektiva. Men Jan och Arne 
menar att det är viktigt att då och då, helt apropå, slinka in till en kund 
med wienerbröd till fikat och ta sig tid. Det är ett sätt att visa omtanke 
och få reda på viktiga nyheter. 
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Likaså underströk säljkonsulten vikten av att vara välklädd; kostym, 
slips och vit skjorta – vilket inte alltid är en fördel bland Arnes och Jans 
kunder. En maskinchef på ett reningsverk skulle rygga tillbaka inför 
elegans utöver en färgad skjorta uppknäppt i halsen och möjligen en 
blazer. Vid besök hos en teknisk chef blir det däremot kostym. Arne och 
Jan är ense: Kläderna är viktiga och måste anpassas efter situationen. 
Hellre klä om mellan olika möten än att komma fel klädd till något av 
dem.

Vi återkom ofta till säljarens attityd och förmåga att anpassa sig till 
olika omständigheter. Man måste alltid vara lyhörd, smidig och känslig 
för stämningar. Säljaren spelar på något sätt alltid en roll – måste bortse 
från sig själv och koncentrera sig på kunden. Samtidigt måste man  
alltid vara sig själv. Detta att vara sig själv är inget man tänker på. Det 
är en given sak. Rollspelet är man däremot mycket medveten om. Men 
det får inte ta över.

Varför blir och – förblir – man säljare?
Jan ler lite åt den här frågan. Kanske var det en gång i tiden, då han 
började som säljare, en särskild status i yrket. Att ha en snygg bil, resa 
mycket, bo på hotell, representera, träffa mycket folk. Men snabbt åter-
kommer vi till att det först och främst är intresset för människor som 
leder till att man blir säljare – och stannar kvar i jobbet. 

Det är inte det personliga i säljarbetet som kan effektiviseras, detta är 
Arne och Jan ense om. Det handlar alltid om att ta sig tid för kunderna. 
Vad som främst kan förbättras är säljstöd och back office-funktioner. 
Det är viktigt för kundrelationerna att ha bra presentationsmaterial och 
alltid kunna komma tillbaka snabbt med svar eller lösningar. På Flygt 
finns det bra hjälpmedel, inte minst de pumpvalsprogram som hjälper 
kunderna att själva välja produkter. Det är en viktig del av säljarnas 
arbete att informera kunderna om hur de kan använda dessa program.

Kompetensutveckling
Andra säljare inom Flygt, är de lika gamla i yrket? Jo, de flesta är gan-
ska medelålders och har lång erfarenhet, något som de för övrigt ofta 
har gemensamt med sina kunder. Ett företag med övervägande medel-
ålders säljare, som alla har lång säljerfarenhet. Hur sker kompetens- 
utveckling i en sådan samling? En sak är produktkunskapen, som alltid 
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måste hållas uppdaterad när nya produkter lanseras. En annan sak är 
själva försäljningsarbetet. Arne och Jan kommer igen in på säljkonsul-
ten, som under utbildningen hade synpunkter på onödiga kundbesök 
och säljarnas klädsel. Detta var ingen direkt givande kompetensutveck-
ling. 

Hur introduceras nya säljare i arbetet? Innan de skickas ut på fältet 
måste de ha rejäla produktkunskaper. Arne och Jan understryker att 
produktkunskaper är mycket viktiga. Kan man inte svara på kundens 
frågor tappar kunden snabbt förtroendet. Säljaren måste dessutom kun-
na tänka slugt för att parera kundens frågor. Men (undrar jag) denna 
slughet handlar väl inte enbart om ett gediget produktkunnande? För 
att ligga ett steg före kunden i tankekedjan måste man väl ha goda kun-
skaper om kundens behov? Denna kunskap relaterar Arne och Jan till 
produktkunnande, men egentligen har det kanske med en helt annan 
dimension av säljarens kunnande att göra: Den yrkeserfarenhet som 
gör att säljaren kan tolka kunden. Detta tycks vara en tyst kunskap, 
som ingen av säljarna säger något om, annat än på en direkt fråga – jo, 
det är ju självklart att man måste förstå kunden.

Om man betänker att en säljare dels måste ha kunskap om ett mycket 
stort utbud av olika produkter, dels måste förstå kunder av helt olika 
kategorier och inom vitt skilda branscher – hur hanterar man detta när 
det gäller nya säljare? Förr kunde en säljare börja back-office och bli 
befordrad till säljare på fältet. Men detta är en lärlingsväg som inte 
längre är aktuell. Frågan om hur nya säljare introduceras i arbetet blir 
hängande i luften. Vi får väl vänta med att gå i pension, skämtar Arne 
och Jan. 

Säljplanering förr och nu
Förr gjorde man årsplaner för försäljningen, men så långsiktigt planerar 
man inte numera. Säljarbetet har blivit mer händelsestyrt. Mobiltelefo-
nen är på sitt sätt en bov i dramat. Den personliga tillgängligheten  
– som är både självklar och nödvändig – medför ibland att det mest 
brådskande blir gjort, vilket kanske inte alltid är det viktigaste. 

”Det håller kanske på att bli på det sättet att den kund som inte ringer, 
inte heller blir besökt”, säger Jan och berättar om hur han förr, när han 
var på resa, brukade gå in på Televerket och ringa sina kunder. Där 
kunde han sitta i lugn och ro, koncentrerad på att ringa dem han plane-
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rat att ringa. Nu gör han många av samtalen på mobiltelefonen när det 
blir tillfälle, såvida inte kunderna själva hör av sig. I värsta fall kan en 
kund som har problem höra av sig precis när säljaren är på väg till ett 
avgörande möte. Det kan – men borde inte få – rubba cirklarna.

Ännu en skillnad mellan förr och nu är att det har blivit viktigare att 
intensivbevaka förfrågningsunderlag och nya projekt. Flygt har visser- 
ligen en stark ställning på marknaden, men konkurrensen blir allt mer 
kännbar.

Exempel på vad som ingår i säljarbetet
• Besöka kunder för att hålla dem informerade, hålla sig själv informe-

rad, reda ut problem, presentera lösningar, förhandla och represen-
tera.

• Framträda vid seminarier och mässor, för att presentera produktnyhe-
ter och visa nya hjälpmedel, som kunderna själva kan nå via webben 
och använda sig av (här ligger Flygt mycket långt framme).

• Back-office-jobb, till exempel problemlösning, offertarbete, bevakning 
av förfrågningsunderlag och nya affärsmöjligheter (nya projekt).

• Att planera arbetet och ringa kunder är också en del av back office-
jobbet, även om en hel sköts om på fältet. 

• Att hålla sig informerad om produktnyheter och nya säljstödshjälp- 
medel.

Vem är kund – egentligen?
Kundbegreppet är aldrig renodlat. Vem är kund? Den som fattar det 
formella köpbeslutet? Den som betalar Flygts faktura? Eller de många 
som har intresse av och möjlighet att påverka beslutet? 

På den kommunala sidan kan det vara många parter att hålla reda på:

• Maskinisten eller maskinchefen på vatten- eller avloppsverk är ingen 
kund, men ofta en viktig beslutspåverkare. 

• Inte heller VVS-konsulten som gör upphandlingsspecifikationen är 
kund, men denne kan vara en utslagsgivande beslutspåverkare, bero-
ende på hur han formulerar specifikationen.

• Den entreprenör som får uppdraget att bygga/installera kan mycket 
väl vara både beslutsfattare och den som betalar, om han är fri att 
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välja leverantör. Men den friheten kan innebära en hög kostnadspress 
på leverantören.

• Den grossist, som (ibland) är mellanhand mellan Flygt och entrepre-
nören kan också vara kund.

• Kommunens tekniske chef är den som ytterst har formell rätt att välja 
leverantör; som (beroende på hur förfrågningsunderlaget är formule-
rat) kan välja annan leverantör än den som lämnat lägsta anbudspris, 
om andra faktorer talar för att ett annat erbjudande är mest fördelak-
tigt i sin helhet.

När det gäller industrin kan samspelet mellan beslutsfattare och de som 
påverkar beslutet vara ungefär lika komplicerat. Men livstidskostna-
derna är ofta mer väsentliga än inköpspriset. Huvudintressent inom en 
industri är i regel produktionschefen, även om underhållschefen och 
miljöchefen har en hel del att säga till om.

Pumpar som inte är avsedda att ingå i någon kommunal eller industriell 
installation, utan som används på anläggnings- och byggplatser eller 
inom till exempel räddningstjänsten, hyrs i regel ut av maskinentrepre-
nörer (på liknande sätt som till exempel byggkranar). Pumparna köps 
in för att täcka löpande normalbehov, eller specifikt i samband med 
särskilt stora arbeten. 

Technia

Detta möte med Jonas Gejer på Technia 2003-05-08 kom som en impuls 
efter att jag läst om hans utnämning till ”Årets säljare 2002”. Jag blev 
nyfiken, ringde och bad om ett möte. Jonas är Director Customer & 
Business Development på Technia och en av företagets tre grundare. 
Technia startades 1994 och arbetar med Product Data Management: 
informationssystem och tjänster som stödjer hantering av produktrela-
terad information under produkternas hela livscykel, från idé till  
avveckling. 

En av de frågor jag brukar ha med mig behöver jag inte ens ställa. Hur 
avgör man om en säljare är bra? Jonas nämner spontant att det är svårt 
att rekrytera säljare, eftersom de är vana vid att sälja sig själva. Man 
måste vara tuff, viktigt är att fråga efter är resultat, misslyckade affärer 
och anledningen därtill samt kolla referenser hos tidigare kunder. 
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I den försäljning som Jonas arbetar med handlar det om kundrelationer 
på tio års sikt, där man inte primärt är ute efter att maximera varje  
enskild affär. Säljprocessen är strukturerad, men det finns stora varia-
tioner i kunskapslösningen. Kreativitet, förståelse för kundens verk-
samhet och förmåga att presentera sin lösning är viktiga aspekter. Nu 
– till skillnad mot för cirka fem år sedan – är kundfokus mer viktigt än 
produktfakta. Säljaren arbetar mer som en projektledare i ett team. Man 
vänder sig till fler nivåer hos kundföretagen: ledning, mellanchefer och 
specialister/tekniker. 

Alla kunder håller hårt i sina pengar och prioriterar färre projekt. För-
ankring uppåt är nödvändig. Det är också viktigt är att inte enbart tala 
i affärstermer, utan också förstå att alla inblandade är ute efter person-
liga vinster – alla måste känna att lösningen är positiv för deras situa-
tion och stärker deras ställning i arbetet och företaget. De personliga 
drivkrafterna är ofta starkare än de rent affärsmässiga. Det är effekti-
vare att bearbeta känslor som rädsla-trygghet än att måla upp visioner 
och tala i termer av konkurrenskraft. 

Säljaren måste vara trovärdig, bygga upp ett förtroende, skapa person-
liga kopplingar och få över kunden på sin planhalva. Man ska också 
gärna kunna visa kundreferenser – åtminstone på den europeiska mark-
naden. På USA-marknaden är man numera mer skeptisk till referenser, 
eftersom de företag som ställer upp i regel får speciella förmåner som 
tack för hjälpen.

Varför blir man utnämnd till årets säljare? Svar: Långvarigt och hårt 
arbete inom samma bransch. Teamspelare – ser vilka personer som  
passar ihop. Envis och tålmodig. Vinner i längden. Har lätt att förstå 
kundernas behov och problem. Levererar på en tuff marknad; 2002 
växte Technia med 40 %, medan många IT-företag hade stora problem. 
Att sälja är ett hårt hantverk, den som orkar mest vinner.

Kvalitetsaspekten är viktig. Hellre hålla en jämnt varierande nivå under 
hela säljprocessen än att vandra mellan kvalitetstoppar och dalar – där 
man i värsta fall kan förlora kundens förtroende. Man måste också  
tänka på att ha kvar några bra aktiviteter mot slutet, eftersom det är då 
konkurrenterna börjar agera.

Presentation – att kunna formulera sig i tal och skrift blir allt viktigare; 
att på kort tid kunna formulera och förmedla budskap, som är konkreta 
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och står ut; rätt budskap till rätt kategori. Inte för mycket information 
om produkter/lösningar – eftersom lösningarna i sig är ganska lika mel-
lan konkurrerande leverantörer. Man måste tala i termer av kundvärde 
– inleda med detta och återkoppla till det mot slutet av presentationen. 
En bra säljare är väl förberedd, även om arbetet kräver förmåga till 
improvisation. Kunderna inleder med en viss kravbild, som snabbt kan 
ändras under gång.

Grunden för Technias produkter/tjänster är information management. 
Syftet är att ge stöd för snabbare produktutveckling, kortare time to 
market och effektivare flöden, genom att skapa ordning och reda i kun-
dens produktlivscykler; struktur, kompatibilitet, spårbarhet, kontroll 
och återanvändning av produktrelaterad information utifrån olika vyer. 
Olika behov och olika personalkategorier inom kundföretagen berörs, 
liksom även personer hos deras leverantörer och kunder. Samarbete via 
Internet och kundanpassning via programvara – configuration manage-
ment – är exempel på nyckelord. Informationen genereras i Technias 
system och exporteras till respektive återimporteras från kundernas  
affärssystem.

Fordonsbranschen har varit föregångare inom det här området, av flera 
skäl. Dels omges fordonstillverkarna av en mängd olika leverantörer  
– bland vilka återfinns allt fler systemleverantörer och allt fler exempel 
på partnerskap mellan företag som tidigare var konkurrenter. Dels sam-
arbetar fordonstillverkarna med en stor mängd återförsäljare och servi-
cepartners. Dels är deras produkter utpräglat kundapassade – de konfi-
gureras med hjälp av programvaror och konfigureringen av den fysiska 
produkten måste följas av motsvarande information. 

Exempel på affärsdrivande krafter på marknaden är förändringar i form 
av innovationer, lagstiftning, branschkonsolidering, globalisering, sam-
gående mellan företag, integration av värdekedjor och samarbete mel-
lan partners.

Vilka yrkeskategorier kan säljaren liknas vid? Svar: Säljaren är en gene-
ralist med ansvar för kundrelationer och aktiviteter. Rollen liknar pro-
jektledarens: trovärdig, drivande, kvalitetsmedveten, utåtriktad, väg- 
ledande när det gäller process och struktur. Det finns också likheter 
med affärskonsulten, även om denne har en djupare förståelse för  
kundens affärsprocesser.
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Vilka affärer/kunder blir man glad över att tänka på? Svar: Kunder som 
bryr sig om. Jonas nämner Scania, som bryr sig om personal, leveran-
törer, återförsäljare och kunder. Prestigekunder är också roliga att få. 
Roligast är alltid nöjda kunder. Olycklig blir man av att ha missförstått 
en kund, blivit nonchalant behandlad eller när man drabbas av idé- 
torka.

Men – på tal om olycklig – en säljare är ingen problemorienterad per-
son, utan en som ser möjligheter. Ingen som sätter sig och grubblar, 
utan har förmåga att motivera sig själv även i motgång; som kan skaka 
av sig ett nej, göra det bästa av situationen och tänka framåt. De säljare 
som lyckas bäst är de som gör flest aktiviteter – de får in flest kunder. 
Man måste också vara förändringstålig, tycka om arbetet – ha en  
passion för det område man arbetar med. 

Det är viktigt att vara en god lyssnare, som kan balansera mellan det 
extroverta och det introverta. Att vara ärlig är nödvändigt – att vara sig 
själv. Med åren blir man en bättre säljare; känner sig själv bättre.

Min sista fråga är om jag har glömt att ta upp något som Jonas tycker 
är viktigt. Svar: Jag tror inte så mycket på CRM-system eller tekniskt 
systemstöd – det här yrket är ett hantverk. 

Kommentar i efterväg
Min kommentar, efter att ha begrundat svaret på den sista frågan: Jag 
förstår reaktionen, har hört liknande förr och även läst om den i fall- 
studier. Men jag blir ändå förvånad eftersom kommentaren kommer 
från dig – som själv säljer informationssystem. Efter förvåningen blir 
jag eftertänksam. Din ganska lågmälda kommentar känns som en stark 
reaktion mot att informatisera säljarens arbete. Lika lite som man kan 
informatisera hantverkarens arbete? Eller konstnärens? Eller människo-
kännarens? Ibland kommer det guldkorn liksom by the way. Jonas  
Gejers svar var att han kände igen sig i mina minnesanteckningar  
– även guldkornet.
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7.3 Samtal om försäljning och säljstöd inom Flygt 
(serie 2)

Under hösten 2000 och våren 2001 har jag samtalat med alla de olika 
personalkategorier som har med försäljning och säljstöd att göra inom 
ITT Flygt Pumpar i Sverige: försäljningschef Per Gauffin, två utesäljare 
med lång erfarenhet inom Flygt, Arne Hjorth och Jan Värnqvist (ingår i 
serie 1), en nyanställd utesäljare, Henrik Stormbom, en innesäljare,  
Berit Pellarp samt två projektingenjörer, Klas Dans och Anders Morin. 
Samtliga arbetar på den svenska marknaden och är placerade i Stock-
holm. Jag har också intervjuat Göran Björkander, som är centralt ansva-
rig för säljstödsystem på Flygts alla marknader.

Sammanfattande presentation

Denna sammanfattning beskriver övergripande Flygt säljorganisation, 
produktstruktur, marknad, kundstruktur, försäljning och säljstöd.  
Underlaget är sammanställt dels på grundval av samtliga intervjuer, 
dels på grundval av information om företaget som jag tagit del av  
genom till exempel broschyrer och webbinformation.

ITT Flygt Pumpar på den internationella marknaden
Flygt är ett välkänt företag med hög kvalitetsrenommé. Huvudproduk-
terna är dränkbara pumpar avsedda för vatten- och avloppsverk och 
avvattning av byggplatser och gruvor – här är Flygt världsledande. När 
det gäller pumpar för industriella processer och fastighetstillämpningar 
är Flygt inte lika välkänt, inte ens på sina mest väletablerade mark- 
nader.

Tillverkningen sker huvudsakligen i Sverige, på fabriken i Lindås. Den 
svenska marknaden är sedan gammalt hemmamarknaden. Men cirka 
96 % av produkterna går på export, främst till Centraleuropa, USA och 
Kanada. Flygt är representerat världen över och det väl utbyggda inter-
nationella nätverket är en strategisk fördel. Normalt är säljbolagen hel-
ägda. På nya marknader bygger Flygt upp säljbolag i samarbete med 
lokala partners, som förr eller senare köps upp.

I de länder där Flygt är väl etablerat har man en marknadsledande ställ-
ning. På dessa marknader är Flygt känt för att ha bäst teknik och högst 
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kvalitet, i regel också högst priser. Att vara bäst – att ha de bästa pro-
dukterna, den bästa servicen och de bästa säljarna – är Flygts själ, 
grundad i en lång tradition. Svenskheten är också en viktig del av Flygts 
själ, trots att företaget sedan länge är utlandsägt. Ett tecken på detta är 
att säljarna även utomlands gärna använder Saab eller Volvo i tjänsten, 
utan att detta på något sätt är en uttalad policy.

ITT Flygt Pumpar i Sverige
Trots att bara cirka 4 % av tillverkningen säljs i Sverige och trots att den 
svenska marknaden är mogen och inte utpräglat expansiv är den viktig 
från utvecklingssynpunkt. Tekniken i Sverige ligger långt framme, de 
svenska kunderna är kunniga och kraven är höga. Här finns också 
skickliga företag att bilda partnerskap med.

På Flygts säljbolag i Sverige arbetar cirka 70 personer med försäljning 
och service. Säljkontoren ligger i Stockholm, Malmö, Göteborg, Sunds-
vall och Örebro. På kontoret i Stockholm finns också central support för 
marknad, teknik, ekonomi och administration. Likaså sker försäljning 
av reservdelar från Stockholm.

Den svenska marknaden är segmenterad affärsområdesvis och geogra-
fiskt, i form av säljkontorens regioner. Fem stora entreprenadföretag 
hanteras särskilt av en key account manager. Dessa entreprenadföretag 
är rikstäckande och har även internationell verksamhet. Deras kunder 
kan finnas var som helst i Sverige eller utomlands.

Flygt har egna servicetekniker på alla säljkontor. Därutöver finns fler 
egna serviceenheter. Runt om i Sverige finns dessutom verkstäder som 
är ackrediterade att på tredjepartsbasis serva Flygts produkter. Förutom 
att erbjuda lokal service kan dessa företag i vissa fall också fungera som 
Flygts återförsäljare. I vissa fall har Flygt servicekontrakt på levererade 
pumpar, i undantagsfall har man servicekontrakt på hela pumpstatio-
ner. Annars sköts underhållet av kunderna själva (vanligt inom kom-
muner) eller via tredje part. Flygt eftersträvar mer omfattande service-
kontrakt – gärna hela driften på entreprenad eller pumpning på 
entreprenad. 

Flygts utbud omfattar en stor mängd olika produkter: avloppspumpar, 
pumpstationer, lyftpumpar, omrörare, luftare, övrig VA-utrustning,  
system för styrning och övervakning, länspumpar, readypumpar, slam-
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pumpar, pumpar för vatten, grundvatten och lättare avlopp samt cirku-
lationspumpar och tryckstegringspumpar. Varje levererad pump utgör 
en kundanpassad individ, som är uppbyggd av moduler och artiklar. 
Totalt finns cirka 15 000 moduler och ungefär lika många artiklar  
– antalet möjliga kombinationer är enormt, men i praktiken förstås 
ändå begränsat. Från prestandasynpunkt passar en given produkt väl in 
i en given behovsbild. Men det finns mängder av detaljer och tillbehör 
som skiljer den ena individen från den andra.

Försäljning, säljkanaler och säljstöd
På regionkontoren finns utesäljare, innesäljare och projektingenjörer. 
Grossister är en extern säljkanal, likaså återförsäljare, som är en ganska 
ny företeelse inom Flygt. E-handel är under utveckling.

• Utesäljarna ska på egen hand hantera försäljning av avloppspumpar, 
pumpstationer, länspumpar, cirkulationspumpar och tryckstegsrings-
pumpar. Utesäljarna måste således vara väl insatta i ett stort utbud, 
som ständigt utvecklas. Varje produktområde skulle kunna vara en 
specialitet. Säljarna måste därtill vara väl insatta i alla olika slags till-
lämpningar. De måste dessutom kunna samarbeta med många olika 
intressenter på kundsidan och sälja till kunder inom olika branscher.

• Projektingenjörerna medverkar i tekniskt komplicerade affärer och 
är då med i säljprocessen från början till slut; de samarbetar med 
alla intressenter, både internt och på kundsidan. Projektingenjörernas  
expertis utnyttjas främst för stora pumpar, omrörare, styr- och över-
vakningssystem samt luftarsystem. Deras arbete omfattar produkt- 
ansvar, kundkontakter, problemlösning och offertarbete. 

• Innesäljarna har, till skillnad mot utesäljarna, ingen egen säljbud-
get. De utgör snarare en stöd- och kontaktfunktion, både internt och  
externt. Innesäljarna är spindlar i nätet, som ska veta eller snabbt 
kunna ta reda på det mesta. Arbetet styrs i hög grad av en mängd  
inkommande telefonsamtal från kunder och andra intressenter  
– entreprenörer, konsulter, grossister och återförsäljare – som ingår i 
kedjan fram till slutkunden. De frågor som innesäljaren hanterar kan 
handla om i stort sett vad som helst: offerter, priser, leveranstider och 
produktinformation. 

• Grossister är både en säljkanal och en distributionskanal. När det gäl-
ler smärre pumpar kan de fungera som en säljkanal gentemot lokala 
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installatörer och entreprenörer. Men i samband med större projekt 
fungerar grossistledet främst som distributionskanal.

• Återförsäljare är en ganska ny företeelse inom Flygt, även om de  
företag som agerar återförsäljare är väl etablerade partners som Flygt 
länge har samarbetat med på servicesidan.

• E-handel är en säljkanal under utveckling. De kunder som är intres-
serade kan redan pröva möjligheten. Men visionen kring e-handel är 
inte handel i sig, utan e-collaboration; samarbete med kunderna. Om 
detta innebär att en kund rent konkret kan beställa en produkt via 
webben är en mindre viktig fråga. Det primära är att Flygt ska anses 
ha det effektivaste kundstödet i branschen.

• Flygts säljstödsystem och säljstödsdokument får gott betyg av ute- 
säljare, innesäljare och projektingenjörer. Systemen omfattar kom-
mersiellt och tekniskt säljstöd, som i vissa fall även kunderna har 
tillgång till. Flygts pumpvalsprogram anses vara det bästa i världen, 
vilket säger en hel del om den höga ambitionsnivån i säljstödet.

Kunder och användningsområden
Flygt har inget entydigt kundbegrepp. Slutkunden – den som betalar  
– är långt ifrån alltid den som faktiskt väljer Flygts produkter. Det är 
inte ens säkert att Flygt kommer i kontakt med slutkunden. Det finns 
ofta flera led emellan – konsulter, byggentreprenörer, VVS-entreprenö-
rer installationsföretag, grossister eller återförsäljare. Dessa mellanled 
kan agera som möjliggörare eller hinder och påverkar därmed Flygts 
affärer. 

Flygts produkter har ett stort antal användningsområden. Kommunala 
anläggningar är det största och vanligaste användningsområdet.  
Kommuner verkar vara den kundkategori som utgör normen, från vilka 
andra kategorier avviker. 

Hur produkterna handlas upp (på vilket sätt och enligt vilka principer) 
beror på kundkategori och användningsområde. Flygt möter två princi-
piellt olika upphandlingsmodeller hos sina kunder: entreprenadupp-
handling och teknikupphandling utifrån livscykelperspektiv. Båda före-
kommer i två varianter, där lagen om offentlig upphandling gäller 
respektive inte gäller. Den traditionella formen är entreprenadupphand-
ling, som ofta har uttalad fokus på inköpspris och stark prispress.  
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Teknikupphandling utifrån livscykelperspektiv är en upphandlingsform 
där större hänsyn tas till helheten; livslång lönsamhet. Inköpspriset är 
bara en del av denna helhet, ett högt inköpspris kan vägas upp av hög 
driftsäkerhet, lågt underhållsbehov och bra service. 

Entreprenadupphandling
Entreprenadupphandling är gängse i samband med byggprojekt, oav-
sett om projektet är kommunalt eller om byggherren tillhör det privata 
näringslivet. Upphandlingen präglas av att det finns ett flertal mellan-
led mellan Flygt och slutkunden (byggherren): konsulter, byggentrepre-
nörer, underentreprenörer, installatörer och i förekommande fall även 
grossister eller återförsäljare. Alla kan på olika sätt påverka Flygts  
affärsmöjligheter; här finns många aktörer för Flygts säljare att hålla 
kontakt med. Det finns också en och annan öm tå att kliva på, i och 
med att det inom ett och samma projekt ofta finns flera konkurrerande 
entreprenörer, som var och en begär offert från Flygt. Ju högre upp i 
beslutskedjan Flygt har sina förespråkare desto bättre.

Aktörerna i entreprenadupphandling har olika roller, men alla är mer 
eller mindre intressenter/beslutspåverkare i valet av pumpleverantör:

• Byggherren kan – med hänvisning till goda erfarenheter – själv för-
orda Flygt som leverantör. Om lagen om offentlig upphandling gäller, 
måste argumenten till exempel vara högre kvalitet eller bättre service, 
som i sin tur ger lägre drift- och underhållskostnader och mindre risk 
för allvarliga driftstopp.

• De konsulter som ansvarar för konstruktion och specifikation kan i 
programhandlingarna förorda Flygt genom att ange ”Flygt eller likvär-
digt”. Skälet för dem att göra det kan vara att de bedömer relationen 
mellan pris och prestanda som överlägsna – eller att de har fått god 
hjälp av Flygts säljare och projektingenjörer, med snabba och precisa 
besked och väl genomarbetat tekniskt underlag.

• Byggentreprenörerna, liksom också deras underentreprenörer, har 
– om inget annat beslutats av byggherren – i regel ingen anledning 
att välja annat än den billigaste leverantören. Entreprenörerna har 
sina marginaler att tänka på. Samma sak gäller för de grossister som 
eventuellt berörs. 
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Prispressen i entreprenadupphandling är i regel hög, dels på grund av 
att flera parter ska dela på kakan, dels på grund av att inköpspriset har 
stor betydelse för entreprenörernas marginaler. I kommunal upphand-
ling kan prispressen vara ännu högre, om lagen om offentlig upphand-
ling tolkas som att man måste välja den leverantör som lämnat lägst 
pris.

Teknikupphandling
Teknikupphandling är vanlig när det inte handlar om byggprojekt. Här 
kan upphandlingen i vissa fall ske på enklast möjliga sätt – som en  
direktupphandling, där kunden rakt av väljer den leverantör som man 
litar mest på när det gäller relationen pris-prestanda. Men i större indu-
striella projekt, liksom i mer komplexa och långsiktiga projekt inom den 
offentliga sektorn, vägs priset in som en del av helheten utifrån ett livs-
cykelperspektiv. Här vägs många faktorer in: investeringskostnader, 
drift- och underhållskostnader, risker och kostnader i samband med 
driftavbrott samt miljörisker. Denna form av upphandling fokuserar på 
livslång lönsamhet, vilket är till fördel för en kvalitetsleverantör som 
Flygt. De dominerande rörliga kostnaderna för en pumpinstallation är 
underhåll/tillsyn och energikostnad. Flygt har mycket hög kompetens 
när det gäller att hjälpa kunderna att sänka dessa kostnader.

Några viktiga trender
Eftersom kommuner är en viktig kundkategori kommer privatiseringen 
inom offentlig sektor att påverka Flygts affärsutveckling. Privatisering-
en tar antingen form av försäljning (som ofta är fallet när det gäller till 
exempel energibolag och fastighetsbolag) eller att driften läggs ut på 
entreprenad (som ofta är fallet när det gäller till exempel renhållning, 
skola och vård). 

Vilken form privatiseringen av vatten- och avloppsverk kommer att ta 
beror på vilka affärsmöjligheter som finns i ägande respektive drift- 
entreprenad. Om ägandet går över i privat regi får Flygt ett annorlunda 
beteendemönster på kundsidan. Om driften däremot läggs ut på entre-
prenad kan skillnaden bli mindre, då kommunerna även fortsättnings-
vis står för investeringarna. 

En annan trend är att det inte längre är självklart att byggprojekt förblir 
byggprojekt – det är inte längre självklart att huvudentreprenören ska 
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vara ett byggföretag. I och med att tekniska installationer i fastigheter 
och anläggningar blir fler, större och allt mer avancerade, upptar de 
också en växande andel av de totala investeringarna (uppemot 50 % 
eller till och med mer). Detta medför att stora installationsföretag kan 
komma att ta över byggföretagens klassiska roll. Därmed blir det inte 
byggentreprenörernas traditioner och värderingar som styr projekten. 

Om ett installationsföretag fungerar som huvudleverantör gentemot 
byggherren får Flygt en affärspartner på högre nivå i beslutskedjan  
– byggentreprenören försvinner som ett mellanled mellan Flygt och 
slutkunden. Det är också mer sannolikt att installationsföretaget i rollen 
som huvudleverantör kommer att erbjuda byggherren outsourcing av 
drift och underhåll av de tekniska installationerna. Detta medför i sin 
tur att huvudleverantören intresserar sig för livslång lönsamhet, vilket 
är till Flygts fördel. 

E-handel och interaktivt samarbete
Interaktivt samarbete med kunderna (snarare än e-handel) är målet för 
Flygt. Och det är så det måste vara. Det företag som ser e-handel enbart 
som ett sätt att effektivisera försäljningen och inte som ett sätt att  
utveckla bättre kundrelationer, riskerar att gå in i en gränd utan åter-
vändo. Det är lätt att förstöra en kundrelation. Och svårt att återupp-
rätta ett förlorat förtroende.

En viktig möjlighet med interaktivt samarbete är att ge kunskapsstöd 
till konsulter. Dels spelar de en viktig roll i samband med upphandling, 
dels har de i regel stor IT-mognad och kan hantera avancerade stödsys-
tem. Vikten av samarbete med konsulter understryks av utesäljare och 
projektingenjörer, som nämner konsulter som en kunskapskrävande 
och viktig målgrupp. 

Att IT-mognaden i hela samhället ökar i snabb takt är en självklar  
utveckling. Flygts försprång när det gäller interaktivt säljstöd är därför 
viktigt att vidmakthålla och utöka. Av flera skäl, där ett förestående 
generationsskifte bland säljarna inte är det minst viktiga. Inom de  
närmaste fem till tio åren kommer en stor del av Flygts säljkår att bytas 
ut. 
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Försäljningschefen

Möte med försäljningschefen Per Gauffin. Delar av minnesanteckning-
arna från detta samtal har – tillsammans med allmän företagsinforma-
tion som jag fått i samband med de andra intervjuerna – legat till grund 
för ovanstående sammanfattning. Nedan handlar det främst om försälj-
ning och säljstöd.

Löpande försäljning och projektförsäljning
Försäljningen är indelad i löpande försäljning och projektförsäljning. 
Vid projektförsäljning utses en projektägare (den som får intäkterna, 
om affären går i lås) och en projektledare (den som ansvarar för att  
affären ska gå i lås). Oftast är projektägaren och projektledaren samma 
person. Men det är inte alltid den säljare som äger kunden, som är mest 
lämpad att leda projektet. Därför har Flygt valt att dela upp rollerna.

Nyförsäljning och eftermarknadsförsäljning
På frågan om varje kund alltid har en och samma kundansvarige  
säljare att vända sig till, blir Pers svar ja – fast vid närmare eftertanke 
kanske inte riktigt. När det gäller service är säljaren inte den kontakt-
person som kunden i första hand vänder sig till. Inte heller när det  
gäller reservdelar. 

Det finns en organisationsgräns mellan nyförsäljning och försäljning på 
eftermarknaden, likaså en organisatorisk gräns mellan eftermarknadens 
behov av service respektive reservdelar. Detta kan vara ett hinder när 
det gäller att följa upp kundens behovsutveckling efter den primära  
affären. Men om den organisatoriska gränsen är ett hinder i praktiken 
eller inte, beror på närhet och samarbete. I Malmö, som Per nämner 
som exempel, är närheten och samarbetet mellan försäljning och ser-
vice självklara. Man gör gemensamma road shows och håller gemen-
samt reda på vad som händer hos kunderna. En kundansvarig säljare 
kan dessutom mycket väl sköta samordning mellan nyförsäljning och 
försäljning på eftermarknaden inom ramen för sitt kundansvar. 

Service som en del av produkten
Service kan innebära att avhjälpa problem hos kunderna eller att före-
bygga dem. Ser man service på det senare sättet, finns möjlighet att 
sälja serviceavtal, vilket sker i vissa fall. Men kundernas intresse för 
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driftsäkerhet kan yttra sig på olika sätt. Tillförlitliga pumpsystem är 
kännetecken på den höga tekniska kvalitet som är ett av de viktigaste 
motiven till att välja Flygt som leverantör. 

Inom industrin är livscykelkostnader, LCC, ett mer väletablerat begrepp 
än inom den kommunala sektorn. Ett oplanerat driftstopp inom en  
industri kostar alltid pengar. Därför lägger kunderna stor vikt vid att 
pumparna ska vara enkla att underhålla, att man snabbt kan få service-
personal och reservdelar på plats. Ser man service (inklusive reserv-
delsförsörjning) på det här sättet, kan man se service som en del av 
produkten, något som generellt sett torde vara mer efterfrågat inom 
industrin än inom kommunalt verksamhet. Inom vissa kommuner kan 
erbjudande om servicekontrakt till och med ses som ett hot mot den 
egna personalens sysselsättning.

Säljarnas kompetens och kompetensutveckling
Flygts säljare är kända för att vara sakkunniga, seriösa och måna om att 
ta hand om kunderna. Eftersom Flygt är känt för att ha de bästa  
produkterna måste säljarna ha en hög kunskapsnivå när det gäller  
produkterna och deras användningsområden. När det gäller produkt-
kunnande sker regelbunden kompetensutveckling, likaså när det gäller 
användning av säljstödsystem och dokumentation samt presentation 
produkter vid seminarier och mässor. 

När det gäller säljmetodik var det ganska länge sedan Flygt hade någon 
utbildningssatsning. Den senaste var både på gott och ont. Gott, i och 
med att utbildningen ledde till att säljorganisationen i sig utvecklades i 
positiv riktning, liksom planeringen och metodiken i säljarbetet. Ont, i 
och med att säljarna i flera fall upplevde att utbildningskonsulten gick 
dem för när i sin iver att påverka deras personliga arbete.

Innesäljarna, varav flera är före detta sekreterare eller säljassistenter 
och inte har någon teknisk bakgrund, har utbildats och fortsätter att 
utbildas för sina nya roller. Allt från att ta hand om kunder per telefon 
till att hantera frågor kring de produktområden som alla ska kunna 
täcka. Den säljutbildning som nu planeras berör samtliga säljare, både 
inne och ute, samt även projektingenjörer. Utbildningen kommer att 
handla om arbetssätt i samband med projektförsäljning.



242

Om säljares praxis

Varmt hjärta och kallt huvud
Vi kom att tala om de personliga egenskaper, som är viktiga i säljarnas 
yrkeskunnande. Man kan – självklart – lättare ge rätt person de sak-
kunskaper som krävs, än att ge den som har rätt sakkunskaper den 
personlighet som krävs. Väsentliga egenskaper är drivkraft, lyhördhet 
för affärsmöjligheter, resultatinriktning, förmåga att väcka förtroende 
och skapa ett positivt klimat, vilja och kreativitet att lösa kundens  
problem och att kunna bedöma när det är dags att ta steget mot avslut. 
Likaså är omdömet att inte försöka imponera på kunden med tjusig bil 
eller flotta kläder en viktig egenskap. 

Det som med slitna uttryck kallas social kompetens eller empatisk  
förmåga är svårfångade egenskaper. Per berättar om en stark reaktion i 
samband med en anställningsintervju. Han kände direkt i magen att 
detta inte var rätt person som säljare på Flygt. En känslomässig reak-
tion? Men magkänslan var inte minst ett uttryck för erfarenhet i att  
bedöma människor. Oftast är inte reaktionen så här omedelbar. Det tar 
längre tid att bedöma en människa. Likväl är magkänslan viktig. Vid 
rekrytering av säljare har man som försäljningschef en unik situation, i 
och med att man direkt kan pröva aspirantens förmåga att klara jobbet. 
Även om det inte är samma sak att sälja sig själv i en anställningsinter-
vju som att sälja pumpar, måste en säljare kunna sälja sig själv, annars 
kommer man inte fram till pumparna. 

Två erfarna utesäljare

Se samtal med Arne Hjorth och Jan Värnqvist (ingår i serie 1).

Nyanställd utesäljare

Möte med Henrik Stormbom, nyanställd utesäljare på Flygt. Henrik  
arbetar främst med kunder på den kommunala sidan och inom gros-
sistledet. Han har lång erfarenhet som säljare, efter att ha arbetat på 
Bosch Verktyg i 17 år med att sälja proffsverktyg till elfackhandeln.

Erfarenheter som nyanställd
Det är stor skillnad mellan att sälja lättrörliga produkter och produkter 
av den typ som Flygt har. Dels är bearbetningsperioderna mycket läng-
re. Dels är beslutsvägarna på kundsidan både längre och mer komplice-
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rade, eftersom det kan vara många personer och parter inblandade. 
Dels är det en hel vetenskap att sätta sig in i Flygts alla produkter och 
applikationer. Men det är bara att acceptera att det måste ta tid att 
komma in i allt. Det finns inga genvägar. Kunden ställer en fråga – Hen-
rik vet inte svaret på rak arm, utan frågar i sin tur sina kollegor – kom-
mer tillbaka till kunden med svar – kunden ställer en ny fråga eller 
följdfråga – Henrik tar reda på svaret och kommer tillbaka till kunden, 
som kanske ställer en ny fråga.

Hur hanterar man detta att inte veta? Henrik säger som det är till kun-
den att han är ny på Flygt och inte har hunnit bli varm i kläderna. 
Kunden accepterar i regel detta utan att vara märkbart irriterad eller 
bekymrad. Det beror – såvitt jag kan förstå – både på att Henrik är trygg 
i sin roll säljare och att han har ett välrenommerat företag bakom sig. 
Även om han inte kan svara direkt på kundens frågor, lyssnar han på 
kunden och får denne att lita på att svaren ska komma snarast möjligt.

Henrik tycker att han har fått en bra start när det gäller samarbete med 
de säljare som är gamla i gården, likaså när det gäller produktutbildning 
och utbildning i att hantera alla säljstödshjälpmedel. Han tycker att 
Flygt har mycket bra säljstöd. Man kan i många fall komma långt enbart 
genom att använda dem. Men man kommer aldrig hela vägen. Det 
krävs erfarenhet. Och till den finns inga genvägar. De erfarna säljarna 
hör vad som är intressant. Den nyanställde kan inte ha detta fina gehör 
för nyanser, utan måste bygga upp sin egen plattform av erfarenhet.  
Å andra sidan kan man som nyanställd kanske lyssna på ett nytt eller 
annorlunda sätt.

Introduktion av nyanställda
Flygts kurser är bra. Vad som saknas är kanske synergi/samband. Det 
är så mycket nytt som inte hinner sjunka in. Samtidigt finns det så 
mycket som tas för givet och anses självklart. Det svåraste är egentligen 
allt som sitter i väggarna eller som folk har i ryggmärgen. Allt som 
ingen kommer på tanken att informera om och som Henrik därför inte 
är medveten om att han inte känner till. Ett exempel är rutiner och  
informationsflöden. Det skulle finnas en handbok för nyanställda om 
sådant, tycker Henrik. Om vilka rapporter som ska göras, vem som ska 
ha dem, när och hur de ska skickas.
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Hur hittar man kunderna?
De kunder som Henrik träffar är platschefer, ingenjörer och tekniker på 
kommunala vatten- och avloppsverk samt grossisternas inköpare och 
säljare. I många fall behöver inte kunderna hittas. De hittar Flygt. På 
den kommunala sidan är Flygt i regel det första företag som kunderna 
kommer att tänka på. Men den marknaden är inte särskilt expansiv, 
inte heller marknaden på grossistsidan (de köper oftast på sina kunders 
uppdrag). Inom dessa två sektorer uppkommer knappast några nya 
kunder. Det handlar mer om att hålla koll på befintliga kunder och de-
ras planer. Flygt har en bra databank med uppgifter om befintliga kun-
der. Databasen Sverige Bygger ger dessutom information om planerade 
och pågående byggprojekt. Svårare är det att hålla koll på industriella 
projekt.

Varför blir man säljare – och varför förblir man det?
Man föds till säljare, menar Henrik. Man förblir säljare därför att man 
vill och kan uträtta saker som är positiva för kunderna. Kan man utbil-
das till säljare? Nej, det är personligheten som är avgörande. Man kan 
lära sig vissa metodiska grepp, men av dem blir man inte säljare. Det 
handlar om att kunna lyssna på kunderna, behandla dem som man vill 
bli behandlad själv och att ha tentakler så att man är känslig för stäm-
ningar. Som man frågar får man svar – det handlar både om att ställa 
frågorna i rätt ordning och i rätt tid. Det man kan lära sig är att ställa 
frågorna i rätt ordning, så att man följer en röd tråd. Men att ställa  
frågorna i rätt tid kräver lyhördhet.

Kännetecken på en bra säljare är: En person som folk lyssnar till. En 
som känner hur folk vill bli behandlade. En som är saklig och koncis, 
som inte kör med några tricks. En bra säljare måste också acceptera att 
det inte alltid blir affär, men också kunna analysera varför i varje enskilt 
fall: Var jag för slö och inte bearbetade kunden tillräckligt? Var det för 
att vi inte kunde leverera enligt kundens önskemål? Var det fel produkt? 
Eller något annat av tusen möjliga skäl? Pratar säljarna sinsemellan om 
lyckade eller misslyckade affärer? Nja – det kan vara tveeggat, beroende 
på anledningen. Den säljare som vet med sig att ha gjort en miss vill 
förmodligen helst inte prata om saken. Om anledningen däremot är av 
teknisk karaktär, kan det var viktigt att klargöra det hela.



245

Om säljares praxis

Innesäljare

Möte med Berit Pellarp, innesäljare. Berit har varit innesäljare i ett år 
och arbetade tidigare i många år som säljassistent och sekreterare. Hon 
känner företaget och dess kunder väl. Inför arbetet som innesäljare har 
hennes tidigare erfarenheter kompletterats med olika utbildningsinsat-
ser.

Utbildning till innesäljare
Utbildningen till innesäljare har omfattat dels produktutbildning, dels 
utbildning i att hantera pumpvalsprogram och dimensioneringspro-
gram. Det har också ingått studiebesök hos olika kunder samt metodik 
i att ta hand om säljsamtal per telefon. Eftersom innesäljaren inte har 
någon egen säljbudget och därmed inte säljer aktivt till egna kunder, så 
handlar telefonförsäljningen främst om att få dem som ringer att känna 
sig väl omhändertagna och att ge dem vänliga, snabba och korrekta 
besked. Vad utbildningen i telefonförsäljning främst gav var att vara 
observant på att inte låta rösten avslöja stress eller brådska.

Egen kunskapsutveckling
Berit nämner den egna kunskapsutvecklingen som en särskild aspekt 
på utbildning. Man lär sig genom att inte lämna över ärenden till ute-
säljare eller projektingenjörer för snabbt. Man måste försöka finna en 
lämplig lösning på egen hand, även om det ser svårt ut. Annars lär man 
sig inte något nytt. Det är också viktigt att veta var man ska sätta grän-
serna – vilket i sin tur är en grundförutsättning för att man ska kunna 
hålla vad man lovar. 

Arbetsuppgifter
Innesäljaren har en typisk kontaktfunktion – en spindel i nätet, som ska 
veta eller kunna ta reda på det mesta. Arbetet styrs av en mängd inkom-
mande telefonsamtal från kunder, entreprenörer, konsulter, grossister 
eller återförsäljare. Frågorna kan handla om offerter, priser, leverans- 
tider eller produkter. I vissa fall har kunden en programhandling och 
behöver veta vilken pump som passar bäst in på den. Berit kan i många 
fall ta fram förslag på lämplig pump på egen hand via samma hjälp- 
medel som utesäljarna och projektingenjörerna använder. Men vissa 
specifikationer är för tekniskt avancerade för att hon ska kunna ta hand 
om dem.
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Berits arbete är händelsestyrt. De som ringer förväntar sig snabba  
besked. De uppgifter som efterfrågas finns i regel tillgängliga i olika 
dokument och databaser. En tjock säljpärm innehåller de viktigaste 
uppgifterna. Men i vissa fall finns informationen i huvudet på ute- 
säljare och projektingenjörer. Oavsett vilka informationskällor Berit an-
vänder är det hennes sak att se till att kunderna får svar på sina frågor 
och de uppgifter de behöver.

I övrigt består arbetet i att hjälpa utesäljarna – ta hand om telefonsam-
tal när de inte är anträffbara, ta emot och lämna meddelanden, med-
verka i offertarbete, följa upp kundkontakter, sköta försäljningsstatistik, 
medverka vid kundträffar samt hålla kontakt med grossister och åter-
försäljare. Berit svarar också för att CRM-systemet är uppdaterat. Ett 
arbete som ofta måste skötas utanför ordinarie arbetstid, eftersom  
dagarna fylls av annat arbete.

Offertarbetet kan vara ganska omfattande. Ett anläggningsprojekt kan 
innefatta olika offerter till entreprenörer och grossister, som konkurre-
rar sinsemellan om samma jobb. Även om den tekniska lösningen är 
densamma kan de kommersiella villkoren variera för olika aktörer. För 
att hålla reda på de objektanknutna offerterna ges varje offert ett speci-
fikt objektnummer.

Reflektioner om tyst kunskap
En reflektion efter mötet med Berit är att hon inte säger så mycket om 
sina kunskaper. Berit är en av många före detta sekreterare jag har träf-
fat, som med framgång har sadlat om till säljrelaterade yrken. Detta är 
naturligt, eftersom försäljning handlar mycket om att vara lyhörd,  
vänlig, hjälpsam, snabb och förtroendeingivande – typiska egenskaper 
hos sekreterare, liksom vanan att ta sig an situationer som de kommer. 

Det största steget var att arbetet blev mer tekniskt. Produktutbildningen 
var viktig, likaså utbildningen i att hantera systemen för pumpval och 
dimensionering. Studiebesöken beskriver Berit som mycket viktiga för 
den som ska vara inne på kontoret och ta hand om kunder. Hon fick 
större förståelse både för kundernas verklighet och hur Flygts produkter 
fungerar i verkligheten. Men det allra viktigaste har varit att våga ta sig 
an ett nytt arbetsområde och inte rygga tillbaka för tekniska problem 
som ser svåra ut. Det visar Berits kommentar (som först gavs i förbi- 
gående och sedan förtydligades) om att det är viktigt för den egna  
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kunskapsutvecklingen att inte lämna över problemen för snabbt till 
dem som har större tekniska kunskaper. Även om Berit inte kan lösa ett 
problem på egen hand, utan behöver hjälp från dem som kan mer om 
teknik, har hon lättare att förstå lösningen om hon själv har arbetat 
med den. Nästa gång kan hon komma längre med en lösning eller till 
och med klara den på egen hand.

Flygt har vidareutvecklat sekreterarrollen, först till säljassistent och där-
efter till innesäljare. Jag tror att detta är ett gott val. Till intäkt för denna 
tro tar jag dels Hans Linhammars kommentar om att säljare sällan är 
förtjusta i administration, dels Arne Hjorths kommentar om att det inte 
är det personliga i personlig försäljning som kan effektiviseras, utan 
arbetet back-office. Till skillnad från dem som från början valt att bli 
säljare har en före detta sekreterare både intresse av och kunnande om 
administration. I likhet med säljare har sekreteraren en social kontakt-
förmåga och förmåga att hålla reda på många olika fragment i ett hän-
delsestyrt yrke. 

Två projektingenjörer

Möte med projektingenjörerna Klas Dans och Anders Morin. Klas och 
Anders är projektingenjörer och produktexperter. Anders område är 
pumpar, medan Klas ansvarar för elautomatik samt data- och övervak-
ningssystem. Projektingenjörernas arbete omfattar produktansvar, 
kundkontakter och offertarbete. De medverkar i tekniskt komplicerade 
affärer och är med i säljprocessen från början till slut. 

Hjälpmedel i arbetet
Projektingenjörerna samarbetar med säljare, slutkunder, konsulter, en-
treprenörer och grossister. De hjälpmedel som de använder i sitt arbete 
är broschyrer, produktspecifikationer, dataregister och beräknings- 
program (cirka 10 olika program). Anders understryker att projektin-
genjörens viktigaste hjälpmedel är lång erfarenhet och stort kontaktnät, 
både inom Flygt och ute på marknaden bland kunder och intressenter. 
Erfarenhet och kunnande – pålitlighet, trovärdighet och ett gott rykte 
– är grundläggande. Hur man lär sig till projektingenjör? Man intern- 
rekryteras i regel. Klas har arbetat som säljare i åtta år och därefter som 
projektingenjör i tio år. 
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Hur ser affärerna ut?
Affärerna är komplexa, eftersom många aktörer är inblandade. Flygt får 
ofta räkna på samma objekt för olika aktörer. Dels olika aktörer i sam-
ma kedja, dels motsvarande aktörer i konkurrerande kedjor. Affärerna 
är i stora drag snarlika – i större projekt är både beteenden och roller 
snarlika. Exempel på avvikelser är att en slutkund tar kontakt direkt 
med en fråga, får en demonstration eller genomgång och fattar sitt  
beslut direkt. Därmed kan alla mellanled kortslutas. Flygt slipper på det 
sättet en hel del byråkrati och behöver dessutom inte dela affären med 
entreprenörer och grossister. Ju fler sådana kortslutningar man kan göra 
– utan att komma på kant med aktörerna i mellanledet – desto bättre är 
det från ekonomisk synpunkt. Hur man fångar möjligheterna att agera 
mer fritt, utan att skapa relationsproblem, är i hög grad en fråga om 
erfarenhet. 

Samspel mellan säljare och projektingenjörer
Säljaren kommer med problem och projektingenjören löser dem. Men 
här finns inga mallar. Säljarna har varierande teknisk kompetens. Deras 
behov av tekniskt stöd är därför olika – stödet måste individanpassas. 
Alla måste få stöd efter behov. Det svåraste är inte att lösa de tekniska 
problemen, utan att förmedla kunskap och erfarenhet. Att kommuni-
cera är en viktig del av projektingenjörens arbete. 

Här kom vi in på rollfördelningen mellan säljare och projektingenjörer 
och vem som är projektledare. På min fråga om projektledarskap ingår 
i arbetet blev svaret: Nej, inget formellt projektledarskap. Men i prakti-
ken har man ofta en sådan roll. Anders och Klas har lite olika roller, 
eftersom Klas specialistområde på styr- och övervakningssidan inte har 
samma långa och tunga förankring inom Flygt som pumpar har. Flygt 
är ofta en självklar leverantör när det gäller pumpar, men samma själv-
klarhet gäller inte styrning och övervakning. Särskilt konsulter vet för 
lite om denna sida av Flygt.

Säljstödsystem inom Flygt

Dessa anteckningar refererar mitt möte med Göran Björkander, centralt 
ansvarig för utveckling av säljstödsystem. Frågeställningen handlar om 
hur Flygts säljstödsorganisation är upplagd, vilken typ av säljstöd- 
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system som finns, vilka som använder dem samt planer, önskemål och 
visioner för den fortsatta utvecklingen.

Moduluppbyggda produkter

Flygts produkter är uppbyggda av moduler, som i sin tur består av en 
mängd artiklar. Produkterna kan levereras i en mångfald utföranden. 
Varje kundunikt utförande har en identitet, ett produktnummer (P/N) 
som består av en 11-ställig sifferkod. Det finns cirka 95 000 P/N. Varje 
levererad produkt har ett unikt serienummer, hittills cirka 2 000 000. 
Serienumret kan återsökas i databaser och upplyser om utförande och 
ingående detaljer.

Det finns stora mängder av detaljer och tillbehör att tänka på, som skil-
jer den ena utförandet från det andra. Den största svårigheten när det 
gäller säljstöd är att få fram ett underlag så att man kan definiera ett 
utförande. När detta manuella identifikationsarbete är gjort – när alla 
de 11 siffrorna finns framme och alla tillbehör är specificerade, vilket är 
en betydande del av säljarnas och säljstödspersonalens arbete – går 
själva produktionen som på räls. Flygt var tidigt med att utveckla ett 
högeffektivt IT-stöd för produktionsprocessen. Systemet fungerar myck-
et bra, även om användargränssnittet ser lite gammaldags ut.

Säljstöd – nuläge
Det finns två typer av säljstöd: tekniskt och kommersiellt. Och det finns 
två nivåer i säljstödet: lokalt och centralt (lokalt = nationella markna-
der, centralt = huvudkontoret i Sverige). Det kommersiella säljstödet, 
med tillhörande system för till exempel kundhantering/CRM (customer 
relations management) och orderhantering, är lokalt – de nationella 
säljbolagen har lokala system som är anpassade till deras affärssys-
tem. 

De tekniska säljstödsystemen är centralt egenutvecklade och består av 
ingenjörsmässiga, beräkningstunga applikationer. Tekniskt säljstöd är 
inriktat på system engineering och application support. System engine-
ering avser kunskap och råd om samverkan gentemot omgivande sys-
tem och delsystem i den anläggning där leveransen ska ingå. Applica-
tion support avser mer specifikt anpassning till kundens process. Dessa 
två aspekter på tekniskt säljstöd är helt olika. Application support  



250

Om säljares praxis

kräver kundspecifik processkunskap, medan system engineering är  
renodlat teknikinriktad. Båda stödformerna finns lokalt, med central 
uppbackning av specialister.

Även många av kunderna har tillgång till Flygts säljstödsprogram, till 
exempel FLYPS (FLYgt Product Selection) som är ett program för val av 
produkt ur prestandasynpunkt. FLYPS kan även göra en del tekniska 
beräkningar för kundens system i kombination med Flygts produkter. 
Det här programmet finns på CD i över 250 000 exemplar hos kund. Ett 
ytterligare program är MIDS (MIxer Dimensioning System). En del  
lokala försök pågår med konfigureringsstöd via webben för utvalda 
kunder. PROFF (PRoduct OFFicials) är ett logiskt sammanhållande 
namn för de databaser som innehåller officiell produktinformation, som 
prestanda, modulegenskaper, relationer produkt/tillbehör, dimensions-
ritningar, bilder och flerspråkiga standardtexter.

Easy to do business with
Ett epitet som Flygt vill stå för är ”easy to do business with”. Den sva-
gaste länken i dagsläget är att det tar lång tid att hjälpa säljaren att få 
fram en produkt – att specificera ett utförande och relevanta tillbehör. 
Dels vill Flygt kunna få fram sina offertunderlag snabbare, dels vill man 
göra det enklare att få fram och ställa samman information om slut- 
produkten och dess tillbehör. För att åstadkomma detta behövs nya  
informationsstrukturer, bättre stöd för behovsanalys och bättre system 
för information management. Planerna är att lägga upp en parallell  
informationsdatabas med kundrelaterad modulinformation. I nuläget är 
informationen produktionsrelaterad.

Effektivaste kundstödet i branschen
Dagens befintliga säljstödsystem ligger i client-server-miljöer. Tunna 
klienter och webbgränssnitt blir snart aktuella. På min fråga om vad 
som är viktigast på två-tre års sikt blir Görans svar att kunderna ska ha 
ett effektivt arbetsredskap via Flygts webb, när det är ändamålsenligt 
för dem. Om detta innebär att en kund rent konkret kan beställa en 
produkt via webben är en mindre viktig fråga. Det viktiga är att Flygt 
ska anses stå för det effektivaste kundstödet i branschen.

I dag finns (i Sverige) ett program som stödjer framtagning av underlag 
för prefabricerade pumpstationer. Det används flitigt av entreprenörer 
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och konsulter, vilket tyder på att programmet är bekvämt att använda. 
Användningen kan också ses som ett tydligt tecken på Flygts trovärdig-
het i branschen.

Flygt planerar för att kunden ska kunna börja i sin ände och lotsas fram 
till rekommenderad lösning via successiva val. Till exempel: Börja med 
att välja avloppspumpning, beskriva hur långt det skall pumpas och 
vilken statisk lyfthöjd som skall övervinnas. Ange eventuellt bestämda 
systemparametrar, exempelvis rördimension. Beskriv belastning genom 
att kanske ange antalet anslutna hushåll. I slutänden beskriver kund-
stödet behovet och föreslår produkter och kanske även teknisk lös-
ning.

Säljstöd i framtiden
De närmaste planerna när det gäller att åstadkomma effektivare sälj-
stöd är att spegla den informationsstruktur som finns i produktions- 
stödet och förädla denna struktur med kundrelaterade egenskaper.  
Förhoppningen är att man enkelt ska kunna finna och ställa samman 
information om de moduler och artiklar som krävs för att bygga upp en 
individ. Här finns en stor effektivitetspotential, men det har krävts en 
hel del lobbying för att komma fram till beslutet, eftersom ett sådant 
stödsystem måste utvecklas och drivas centralt. 

”First manufacturing, then office-work – and now?” De planer och  
visioner när det gäller säljstöd, som jag fick med mig innan jag lämnade 
mötet med Göran, har titeln Commerce At Light Speed (en tolkning av 
akronymen CALS, som även kan stå för computer aided logistic  
support). Vägen från idé till verklighet kommer sannolikt att gå över 
prototyputveckling i ett utvalt land. Innehållet i planerna är i korthet 
följande.

• Information Management (jag citerar): Top of the line ”employee” 
when it comes to tabulate, sort, search, compare, add, subtract,  
divide, multiply, type, print, draw, speed, accurracy, consistency. But 
not a human resource, since it can not think, decide, analyse, make 
conclusions, be responsible, have authority, be flexible, compose.

• Global Information Supply: Från att ställa samman och registrera  
möjliga utföranden lokalt (och därmed uppdatera produktdatabasen 
lokalt) ska det utvecklas ett centralt stödsystem. Vägen dit består av 
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ett antal steg som innebär att få prioritet och resurser, uppnå samstäm-
mighet om idén att basera förbättringar på strukturen hos nuvarande 
artikel- och produktdatabaser, utveckla och förbättra marknads- och 
säljrelaterade informationsdatabaser (kundrelaterade modul- och till-
behörsegenskaper, relationer mellan produkter och tillbehör, textge-
neratorer), reda ut beteckningar (på individer, moduler och artiklar), 
utveckla sökmotorer och utveckla prenumerationssystem för upp- 
dateringar.

• Vision på tre års sikt: Att säljare, säljstödspersonal och tekniker ska 
ha tillgång till användarvänliga och effektiva PC-hjälpmedel, som är 
”state of the art” och anslutna till säkrade databaser. 

Vad Flygt vill uppnå genom att förverkliga denna vision är bland  
annat:

• projektrelaterat arbete (genom en projektdatabas där arbetet kan lag-
ras, återvinnas, användas för andra ändamål, ändras och återlagras)

• sökning och urval av rätt produkt för att lösa kundens problem/be-
hov

• ta fram och skriva ut data (om till exempel prestanda, klassning, 
egenskaper, utförande, tillbehör, dimensionsritningar, bilder)

• ta fram och presentera analyser (tekniska, ekonomiska, life cycle cost, 
vinstmarginaler)

• skapa och trycka dokument (till exempel tekniska specifikationer) on 
demand

• fånga VBM-data på ett enkelt sätt och på ett tidigt stadium (VBM står 
för value based management, en metod för att analysera ställningen 
på marknaden och därur bestämma strategier)

• generera offerter och skriva ut dem som prydliga dokument (produkt 
med tillbehör och reservdelar, tillhörande dokument och specifikatio-
ner, priskalkyl, kontaktpersoner hos kunden respektive Flygt)

• uppföljning av uteliggande offerter samt uppföljning av alla kundakti-
viteter (customer relations management).
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7.4 Tankar om Flygts säljstöd

Flygt har höga ambitioner när det gäller kvalitet i alla säljstödstöd- 
system – och samtidigt en uttalad medvetenhet om att det är människor 
och inte system som tänker, planerar, beslutar och tar ansvar. Utesälja-
re, innesäljare och projektingenjörer är uttalat nöjda med säljstödet. 
Företaget vill också vara bäst i branschen när det gäller att ge tekniskt 
och kommersiellt stöd till kunderna – vare sig det sker via webben eller 
genom personligt stöd. Det finns en tydlig helhetssyn på försäljning, 
säljstöd och kundstöd. Jag hade tur som vände mig till Flygt. Eller följ-
de jag någon slags intuition?

Läge 2001

Utesäljarna har god uppbackning, både administrativt och tekniskt. 
Dels avlastas de administrativa uppgifter via innesäljarna, som också 
tar hand om deras kunder när de själva inte är anträffbara. Dels får de 
stöd av projektingenjörerna, om deras egna tekniska kunskaper inte 
skulle räcka till för att skapa en komplett kundlösning.

Alla som arbetar med försäljning och säljstöd har i stort sett tillgång till 
samma stödsystem och använder dem efter förmåga. Detta säger en hel 
del om systemens ändamålsenlighet och användarvänlighet, men det 
kan också ses som uttryck för en vilja att åstadkomma en flexibel sälj-
organisation, med överlappande kompetensområden och frihet när det 
gäller personlig kompetensutveckling.

Vidareutvecklingen av sekreterare till säljassistenter och därefter till 
innesäljare uttrycker en klar insikt om att sekreterare i många avseen-
den har liknande personliga egenskaper som säljare, till exempel kon-
taktförmåga och förmåga att arbeta händelsestyrt. Dessutom är före 
detta sekreterare ofta skickliga administratörer (vilket inte alltid säljare 
är), med erfarenhet av ekonomiadministrativa system och att samman-
ställa olika affärsdokument. 

Kompetensutvecklingen av innesäljarna på den tekniska sidan, så att de 
kan agera mer självständigt och gå längre när det gäller att ge kunderna 
personlig service är originell och skickligt genomförd. Jag vet förstås 
inte med säkerhet hur vanligt det är att göra sekreterare till innesäljare 
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och ge dem teknisk utbildning på det sätt som Flygt har gjort. Men jag 
har aldrig tidigare hört talas om liknande.

Flygt har en uttalad stolthet över sina produkter, men är likväl inte ett 
produktorienterat företag. Detta är en skön balanskonst. Generellt, när 
man lägger en allt mer uttalad vikt vid kundorientering och kundrela-
tioner, kan det vara lätt hänt att produkterna kommer i bakgrunden. Att 
det inte har blivit så beror, så vitt jag förstår, på att det finns en hög 
kvalitetsanda inom Flygt och att företaget också har en stor andel kun-
der som förstår att uppskatta hög produktkvalitet. I detta avseende kan 
produkterna tillåtas att tala för sig själva. 

Att våga släppa in externa intressenter – kunder och konsulter – i de 
egna stödsystemen kräver mer när det gäller ändamålsenlighet, använ-
darvänlighet och säkerhet, än om systemen enbart används internt. 
Inte för att interna användarkrav skulle vara lägre, utan för att Flygt har 
bättre kontroll över situationen internt. Fel eller problem som upptäcks 
av den egna personalen kan snabbt rättas till och oerfarna användare 
kan få hjälp av kollegor eller kompletterande utbildning. Hur en frustre-
rad kund däremot kan tänkas bete sig är en mer öppen fråga – risken 
finns att frustrationen tar sig uttryck i att kunden vänder sig till en kon-
kurrent. Men Flygt skulle knappast ta den risken. Att man släpper in 
externa intressenter i sina stödsystem är snarare ett tecken på högt och 
välgrundat självförtroende när det gäller systemens kvaliteter.

Att Flygt, genom den planerade speglingen mellan nya säljstödsystem 
och befintligt produktionssystem, skapar en tvåvägs kommunicerande 
länk mellan försäljning och produktion är väl tänkt. Det kortar led- 
tiderna, höjer effektiviteten, minskar risken för fel och ger bästa möjliga 
precision när det gäller samband mellan systemlösningen och den sys-
temdokumentation som hör till. Det väl tänkta är också imponerande 
handlat, både med tanke på den stora mängden olika moduler och  
artiklar, och med tanke på att det hela ska fungera i en internationellt 
utspridd säljorganisation. 

Genom speglingen banar Flygt också väg för en effektiv back-kanal 
mellan försäljning och produktutveckling (jag återkommer till detta).

Att ta hänsyn till lokala/nationella variationer när det gäller kommersi-
ella säljstödsystem och samtidigt genomdriva en centralisering på den 
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tekniska sidan (genom speglingen i produktionssystemet) är starkt 
gjort. För svenska företag på den internationella marknaden är det  
annars inte ovanligt att det i utländska säljorganisationer uppstår reak-
tioner av typen ”not invented here” mot dylik centralisering. Men inom 
Flygt finns en stolthet över svenskheten.

Läge 2004

Här relaterar jag i korthet ett uppföljande möte hösten 2004 med Flygts 
säljstödschef Göran Björkander. 

Speglingen av produktionssystemets informationsstruktur i säljstödet 
(som vi talade om för tre år sedan) är klar sedan mer än ett år. En 
kedja av system täcker helheten, från produktion till försäljning. En 
gemensam europeisk databas Sales Master File möjliggör en helt annan 
funktionalitet än tidigare, när det gäller vidareutveckling av konfigure-
ringshjälpmedel.

Visionen om att vara bäst i branschen på stöd till säljare och kunder:här 
ligger Flygt fortfarande långt före andra företag i branschen, särskilt i de 
länder och säljorganisationer där offertprogram, konfigureringshjälp-
medel, teknisk dokumentation och allt annat är fullt ut integrerat. Flygt 
anses dessutom ha det bästa pumpvalsprogrammet i världen (det kan 
användas även för andra pumpar än Flygts).

Det finns ytterligare en hel del manuellt pärmarbete som skulle behöva 
undanröjas för att underlätta för säljarna och frigöra mer av deras tid. 
Men det kan vara svårt att motivera i ekonomiska termer. All vidare- 
utveckling ska fortsättningsvis i princip vara baserad på lönsamhetskal-
kyler. Göran och jag uppehöll oss ett tag vid den här punkten: Vad säger 
kalkylerna, som inte erfarenhet och visioner kan säga bättre? Långt 
ifrån allt går att förutsäga eller motivera i termer eller i siffror och tabel-
ler – men när väl siffrorna står i ett EXCEL-ark blir de mer sanna än 
verkligheten. Jag frågar mig i det här sammanhanget var Flygt hade 
stått idag, om den utveckling som påbörjades för flera decennier sedan 
hade underkastats kalkylens dom?

Den ideala kravspecifikationen finns för övrigt inte, säger Göran. Kalky-
len kan följaktligen vara svår att göra. Man upptäcker ständigt saker 
som man inte tänkt på från början och som behöver ändras. Något som 
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inte är enkelt, snabbt eller billigt gjort i den stordatormiljö där produk-
tionssystemet ligger. 

När det gäller design av användargränssnitt är det informationsstruktu-
rens logik och konsekvens som är avgörande; funktionen ger den form 
gör att användargränssnitten kan fungera intuitivt. På den här punkten 
är man inom Flygt målmedveten och envist konsekvent; designen är 
vital för att allt ska fungera och det är en svårfunnen talang att skapa 
samband mellan funktion och form hos de olika systemen i Flygts verk-
tygsbox. Denna talang har Flygt inom huset, även om systemutveck-
lingen till stor del är utlagd på externa konsulter. Men det intuitiva har 
två sidor. Dels Microsofts design, som alla är vana vid och därför upp-
fattar som intuitiv, dels en design som skulle kunna ge ett bättre stöd, 
men som inte uppför sig som Microsoft. 

Hur tänker Flygt inför det generationsskifte som förestår på säljsidan? 
Att de unga som kommer in är datorvana är självklart. Men den erfa-
renhet som de äldre säljarna har är samtidigt en viktig grund för att 
klara arbetet. För att göra vissa saker måste man veta mycket om hel-
heten. Annars – när det gäller användarvänligheten som sådan – är de 
nya systemen så bra att de inte kräver någon utbildning. I den mån  
utbildning behövs handlar det främst om hur de avancerade beräk-
ningsmodellerna fungerar. Handhavande av de äldre systemen kräver 
däremot en hel del erfarenhet – och det är inte ens sannolikt att nya 
säljare vare sig vill eller bör använda dem. Här finns risk för att oer-
farna användare kan sätta igång processer oavsiktligt, utan att ens  
märka det. De gamla systemen kräver att användarna både vet hur  
systemen fungerar och klarar att hantera äldre gränssnitt.

Vad om privatisering inom den offentliga sektorn – får det konsekven-
ser för säljstödet? Stora, globala företag som tar över drift av vatten- och 
avloppsverk på entreprenad bearbetas som key accounts. Flygts system 
kan idag både hantera kundrelaterad information och produktdata. 

Vad om de CRM-system som finns mellan Flygts företagsspecifika sälj-
stödsystem och de generella affärssystemen? Flygt har alltid ”ritat in” 
de egna säljstödsystemen med öppna gränssnitt mellan kunddatabaser 
(där affärshändelserna registreras) och CRM-systemen. Men problemet 
är komplicerat. Centraliseringen när det gäller de egenutvecklade sälj-
stödsystem motsvaras inte – ännu – av någon centralisering när det 
gäller CRM-system. En utredning om detta är gång.
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En viktig fråga är om Flygt ska gå över till ett och samma CRM-system 
i alla säljbolag världen över. Eller om man ska utgå från en lösning som 
fungerar i ett land och sedan föra in denna som en generell lösning?  
I det senare fallet minskar man å ena sidan risken för att något ska gå 
snett i stor skala, å andra sidan kan man få problem när det gäller att 
övertyga andra länders säljbolag att acceptera den färdiga CRM-lösning-
en.

I Holland har Flygt till exempel ett mycket välanpassat CRM-system, 
som alla använder. Där kan en servicetekniker lägga in information 
som talar om för säljsidan att det är dags att ”göra något” på grund av 
att en viss pump hos en viss kund börjar bli dålig. Det hela fungerar 
tack vare att pumpens identitet (den sifferkombination som i detalj 
upplyser om pumpens tekniska konfiguration) efter installationen över-
går till ett kundrelaterat serienummer, med vars hjälp all service- och 
underhållshistorik lagras i CRM-systemet.

Angående integration mellan egenutvecklade säljstödsystem och CRM-
system: Det finns självklart affärssystem som innehåller CRM-system. 
Det finns även CRM-system som innehåller konfigureringsverktyg. Var-
för ska då Flygt fortsätta att vidareutveckla egna konfigureringsverktyg? 
Ställs denna fråga på en övergripande nivå kan den se meningsfull ut. 
Ställs den på en konkret nivå ter den sig närmast orimlig, eftersom ett 
generellt konfigureringsverktyg i princip kräver generella och standar-
diserade samband. Ett generellt konfigureringsverktyg fungerar för  
systemlösningar där det finns entydiga samband mellan kundbehov 
och modul – för ”måttsydd konfektion”, till exempel försäljning av  
datorer. Den lär däremot inte fungera effektivt i samband med komplex 
systemförsäljning, där varje lösning är kundindividuellt specifik med 
avseende på en stor mängd olika detaljer. Här handlar det oftast om helt 
och hållet skräddarsydda lösningar. Dessutom blir varje lösning med 
tiden ännu mer specifik, till följd av att det under hela livstiden – som 
för ett pumpsystem sträcker sig över flera decennier – sker drift- och 
underhållsrelaterade förändringar i form av kompletteringar, modifie-
ringar och utökningar.
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En vetenskaplig strävan efter säkerhet och allmängiltighet står i oförenlig 
motsats till den livets oberäknelighet och risk som är den praktiska kun-
skapens själva förutsättning. ... Valet står mellan å ena sidan tilltro till och 
kritik av författaren... å andra sidan, den större objektivitet som kan vinnas 
genom kompletterande bedömningar. Den konsensus som i det senare 
fallet eftersträvas riskerar att bli en kompromissens medelvägsståndpunkt, 
där det generellt giltiga sätts före det partikulära, det som i det föreliggande 
fallet kan vara avgörande men vars fastställande är osäkrare, kanske ris-
kabelt. (Gunnar Bergendal, Praktikens logik i Ansvarig handling, Dialoger 
2003:67-68, sid 68-69)

Kan ett erfarenhetsbaserat resonemang, som refererar till vetenskapliga 
metoder, teorier och publikationer kvalificera sig som vetenskap? Nej 
– inte i naturvetenskaplig mening generell vetenskap, vars sanningar är 
oberoende av tid och rum. Men jag är inte ute efter att formulera förkla-
ringar eller bevisa hypoteser, utan att förstå och skapa förståelse. I det 
följande reflekterar jag, i dialog med den kunskapsteori som ligger till 
grund för min metod, över säljares yrkeskunnande, deras praxis och 
möjligheterna till interaktivt säljstöd i komplex försäljning. Vidare redo-
visar jag vad jag anser vara huvuddragen i mina resultat och ger förslag 
till vidare forskning.

8
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8.1 Dialogens väsen

Dialogens väsen är titeln på det första numret av tidskriften Dialoger 
(1:1986). Här skriver redaktionen i inledningen:

Hur är det ställt med vår förmåga att via samtal utveckla och förmedla tan-
kar, insikter, och kunskaper? Begreppet dialog förekommer allt som oftast 
i kulturdebatten, dialogiska motiv finner man såväl inom moderna peda-
gogiska strömningar, som inom medicin, psykiatri, sociologi och teologi. 
Men hur pass allvarligt menat är det? Ofta används väl ordet dialog som 
slagord, aningslöst, utan nämnvärt intentionsdjup.

Den slagordsmässiga och aningslösa uttrycket ”detta måste vi föra en 
dialog om” har inte sällan ett intentionsdjup som mer handlar om att 
bryta åsikter mot varandra än att byta insikter med varandra. Detta är 
långt ifrån att låta skilda impulser korsa varandra i en dialog, där de 
talande inte kan vidmakthålla fasta privilegierade lägen. 

Aspekter på dialog

De aspekter på dialog som min avhandling bygger på är många och 
olika: Den inre dialog som har väckts när nya kunskaper mött – och 
ibland kolliderat med – min förförståelse och mina fördomar. De dia- 
loger som har uppstått i samband med att dialogseminariemetoden har 
tillämpats under en rad kurser; dialogen mellan läsare och text, den 
inre dialog som följer av att reflektera över texten och skriva ner reflek-
tionerna och den yttre dialog som uppstår mellan deltagarna i ett dia-
logseminarium. Interaktivitet är också en form av dialog och interaktiva 
medier kan användas för att förmedla dialoger. Komplex försäljning 
som praxis grundar sig på en dialog mellan säljare och kund. Och nu 
börjar det bli dags att låta min empiri föra en dialog med teorin.

Mod att använda mitt eget förstånd

Erfarenhetens sanning står alltid under omprövning – i ljuset av nya erfa-
renheter granskas det vi hittills erfarit. Prövningen ankommer på oss själva 
– vilket ju för övrigt är innebörden av Immanuel Kants upplysningssyn: Ha 
mod att använda Ditt eget förstånd. (Gunnar Bergendal, Erfarenhet och 
matematik i Ansvarig handling, Dialoger 2003:67-68, sid 158).
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Hur väsentlig skrivandet som metod för reflektion har varit och är för 
mitt avhandlingsarbete inser jag klart när det nu närmar sig sin upplös-
ning. ”Tanken föder ordet. Men orden kan också föda tanken.” Så säger 
Erland Josephson, i Dionysos och Apollon (2004 red Hannes Meidal). Så 
är det. Jag startar inte skrivandet med förutsättningar, för att omsider 
presentera slutledningen som en färdig produkt. Det primära är inte 
målet. Det viktiga är vägen; mellanleden och avvikelserna. Genom att 
fila på tankar och formuleringar försöker jag skapa klarhet och lägga 
mina resonemang öppna för insyn och kritik. 

Probleminsikt

Otillräckligheten hos gängse vetenskap kring MDI och interaktions- 
design har länge uttrycks av många. Vad som saknas är inte insikt om 
problemens befintlighet eller hur de kan yttra sig. Vad som saknas är 
teori och metodik som hjälper till att lösa problemen. Den tekniska ut-
vecklingen har gått oerhört fort. Den mänskliga kunskapsutvecklingen 
har inte kunnat hålla jämna steg med ständigt nya tekniska möjligheter. 
Att situationen knappast har förbättrats sedan Bo Göranzon gjorde sina 
fallstudier på 70- och 80-talen kan illustreras genom följande utsagor:

The standard engineering design process produces a fundamental blind-
ness to the domains of action in which the customers (and users, min 
anmärkning) of software systems live and work. (1996, Peter Denning och 
Pamela Dargan, Action Centered Design i Bringing Design to Software, red 
Terry Winograd, sid 107)

The tight focus on information, with the implicit assumption that if we look 
after information, everything else will fall into place, is ultimately a sort of 
social and moral blindness. ... Is there, we begin by asking, something that 
knowledge catches, but that information does not? (The Social Life of Infor-
mation, 2000, John Seely Brown och Paul Duguid, sid 31, 119)

Denna fråga är retorisk. Författarna besvarar den bland annat på föl-
jande vis.

Information, all these arguments suggest, is on its own not enough to pro-
duce actionable knowledge. Practice too is required. And for practice it’s 
best to look to a community of practitioners.

Bown & Duguid kritiserar, utifrån ett sociologiskt perspektiv, övertron 
på information inom knowledge management, business process reengi-
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neering och total quality management. Resonemanget vädjar snarare 
till läsarens erfarenhetsbaserade förnuft än till någon direkt teori. Det är 
vackert så. Mindre vackert är följande aktuella exempel på hur situatio-
nen knappast har förbättrats sedan Bo Göranzon genomförde sina fall-
studier.

I Computer Sweden (2004:81) finns en bilaga IT i vården, som redogör 
för en undersökning av de elektroniska journalsystem som har införts 
för att underlätta för vårdpersonalen – men som istället stjäl avsevärd 
del av deras tid. Det bästa systemet får, på frågor om enkel uppföljning, 
bra överblick och bra integration mot andra informationssystem, om- 
dömena 91 %, 94 % respektive 62 %. Det sämsta systemet får på mot-
svarande punkter omdömena 48 %, 48 % respektive 19 %. Det är 
skrämmande låga siffror. Betänkligt är att inte ens det bästa systemet 
når högre än 62 % när det gäller en så viktig egenskap som integration 
– den kommunikation som till exempel krävs för att en läkare snabbt 
ska kunna ta reda på om föreskrivna prover är tagna, skickade till 
labbet, analyserade och vad resultatet blev. 

Utvärderingen säger därtill en viktig sak om vådan av att rationalisera 
bort läkarsekreterare och göra envar till sin egen administratör. Skulle 
liknande siffror kunna finnas inom försäljning och annan yrkesverk-
samhet? Sekreterarna anser att systemen är enkla (85 %) och flexibla 
(68 %). Motsvarande siffror för sjuksköterskor är 66 % och 53 %. För 
läkare 65 % och 47 %. 

Siffrorna avslöjar allvarliga användarproblem. De upplyser också om 
bristande kvalitet hos de lönsamhetskalkyler som rimligen måste ha 
föregått vårdens IT-investeringar. Med kännedom om hur många sekre-
terare som har bortrationaliserats genom att föra över administrativa 
uppgifter till vårdpersonalen kan man med all säkerhet räkna fram en 
besparing i just detta avseende. Med viss möda kan man också räkna ut 
hur mycket av läkarnas och sköterskornas tid som spills, jämfört med 
om en sekreterare hade gjort samma jobb. Men hur vägs besparingen 
av sekreterare mot förlusten av att läkare och sjuksköterskor ödar tid på 
administration i stället för att ägna sig åt behandling och omsorg?

Jag undrar så vilka värden kalkylerna har baserat sig på med avseende 
på användarnas nöjdhet? 100 % för alla användarkategorier? Mindre? 
Olika för olika kategorier? I så fall – vid vilken nöjdhetsnivå gick grän-
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sen för den kalkylerade lönsamheten? Vad man kanske inte behöver 
undra lika mycket över är roten till det onda:

Genom den föregivna objektiviteten i systemets eller vetenskapens per-
spektiv förloras ofta människorna själva, deras sakkunskap och deras be-
dömning av sin verksamhet, ur sikte. Det blir överhetens konstruktion (på 
avstånd) av verkligheten som gäller, i stället för de på platsen (här och nu) 
verksammas verklighet. (Om kunskapens mångfald, Gunnar Bergendal, 
arbetsmanus, 2000)

Avstamp inför slutledning

Vad jag generellt eftersträvar är att placera in dialogseminariemetoden 
och den hermeneutisk-pragmatiska kunskapsteori som har utvecklats 
inom forskningsområdet Yrkeskunnande och teknologi i den del av 
medievetenskapen där dialogen mellan människa och datorn som med-
ieapparat utforskas. Härigenom kan MDI-vetenskapen berikas med en 
uppsättning kunskapsbegrepp som kännetecknar människan som hel-
het i hennes praktiska yrkesverksamhet. 

Genom att binda samman begreppet interaktivitet med ett hermeneu-
tisk-pragmatiskt dialogbegrepp och genom att betrakta datorn som ett 
medium och inte som ett verktyg, öppnas dörrarna till medievärldens 
alla olika uttryckssätt, där databaser, kunskapsbaserade system, sök-
funktioner och andra programvaror utgör en delmängd av ett multime-
dialt tjänsteinnehåll. Här blir det naturligt hämta erfarenheter och  
inspiration från press, radio, TV, litteratur, musik, konst, spelfilm, ani-
mering, dataspel och teater. Det blir också naturligt att se användaren 
som en aktiv problemlösare, läsare, lyssnare, tittare, publik; någon som 
interagerar med det problematiska, lästa, hörda, sedda, upplevda. Det 
blir – inte minst – naturligt att uppmärksamma de många olika yrkes-
kunskaper och yrkesroller som krävs för att utveckla medieprodukter 
och medietjänster.

Vad som återstår är att spegla säljares yrkeskunnande i praxisrelaterade 
kunskapsteori och utifrån denna spegling också diskutera möjligheter 
och begränsningar när det gäller att åstadkomma ett kunskapsintensivt 
säljstöd för komplexa säljprocesser via interaktiva medier.
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Med punteln som analogi

Men innan jag går vidare ska jag använda en analogi som jag fann efter 
att ha gått en kurs hos en småländsk glaskonstnär i att omforma retur-
glas till bruks- och konstglas. Med hjälp av denna analogi – och med 
hänvisning till den problematisering av skilda kunskapsparadigm som 
jag har gjort i Om kunskap – kan jag dels sammanfatta min misstro mot 
den gängse MDI-vetenskapens kombination av systemteori och kogni-
tionspsykologi, dels belysa den roll som den praxisrelaterade kunskaps-
teori, som har utvecklats som grund för dialogseminariemetoden, skul-
le kunna spela när det gäller att åstadkomma interaktion mellan 
människa och dator.

När man ska omforma en returflaska använder man en metallstång, 
som i ena änden förses med en smält glasbit – en puntel. Denna puntel 
värms och formas noga. Trubbig och ruff puntel till stor flaska, smalare 
och finare till mindre flaska. När punteln väl är formad värmer man den 
åter till lagom arbetstemperatur. Därefter kan man fånga flaskan genom 
att smälta fast punteln mot dess botten. På det här sättet har man skaf-
fat sig ett redskap med vars hjälp flaskan kan föras in i ugnen och sedan 
tas ut för att bearbetas med tänger och andra verktyg. Uppvärmning 
och bearbetning upprepas tills flaskan fått sin nya form. Då slår man 
loss den från punteln med ett par lätta slag.

Om punteln är för kall eller för klent formad faller flaskan av under 
bearbetningen. Om punteln är för varm riskerar man att smälta hål i 
bottnen på flaskan när man ska fånga den – man får inte grepp om 
flaskan och kommer inte ens igång med arbetet. Skulle punteln vara för 
robust formad klarar man hela arbetet, men det nästan omöjligt att av-
skilja det färdiga alstret utan att slå sönder det. Den väl formade och väl 
tempererade punteln är en grundförutsättning för lyckad bearbetning. 
Den praxisrelaterade kunskapsteorin fungerar som en väl formad och 
väl tempererad puntel, som gör det möjligt att hålla fast materialet och 
skapa något meningsfullt av det. Liksom punteln förbinder flaskan med 
stången, kan man säga att den praxisrelaterade kunskapsteorin utgör 
en förbindelselänk i utvecklingen av samspelet mellan människa och 
teknik. 
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Förslag till fortsatt forskning 1

Jag kan – självklart – inte utesluta vare sig systemteori eller kognitions-
psykologi från MDI-vetenskapen (vare sig den är gängse eller ogängse). 
Åt systemutvecklare och programmerare vad de behöver av system- 
teori, för att konstruera systemet och dess funktioner. Åt dem som fyller 
systemet och dess funktioner med innehåll, mening och form vad de 
behöver av kognitionspsykologi.

Men frågan är – och detta kan vara en fråga för fortsatt forskning – hur 
mycket som behövs av kognitionspsykologi och beteendevetenskap, om 
man arbetar med utgångspunkt i den rika uppsättning av praxisrelate-
rade kunskapsbegrepp som har utvecklats som grund för dialogsemina-
riemetoden? Vad händer om man istället för att försöka förklara beteen-
den strävar efter att förstå ansvariga handlingar?

Ordet ”beteende” hör till betraktarperspektivet, medan ansvarig handling 
bäst förstås i ett deltagarperspektiv. Vad ansvarigheten kräver kan aldrig 
bli föremål för en exakt beskrivning i förväg. Det oväntade som dyker upp 
är kanske av avgörande betydelse för handlingen och handlingen innebär i 
sig att ta initiativ som kan vara överraskande för den för den utomstående. 
(Gunnar Bergendal, Samspelet om mänsklig mångfald i Ansvarig handling, 
Dialoger 2003:67-68, sid 40)

Vad kognitionspsykologin försöker fånga mellan informationsproces-
sande och mänskligt beteende täcks, menar jag, till stor del in i den 
kunskapsteori som dialogseminariemetoden bygger på. Här finns  
möjligheter att fånga användarnas implicita behov. Här finns också 
möjligheter att förstå arten av deras tysta kunnande och den inter- 
subjektivitet som är inbäddad i deras praxis.

Ett vanligt sätt att hantera outtalade eller outsägbara krav inom gängse 
MDI-vetenskap är att studera användarnas beteende i olika situationer 
och generalisera denna empiri. Detta är till exempel möjligt i utveck-
lingsprojekt där man arbetar med rapid prototyping. Men risken är att 
aspekter som inte uppenbaras via prototypen förblir obeaktade. MDI-
vetenskapen fångar inte heller de långsiktiga användaraspekter som Bo 
Göranzon pekar på i sina fallstudier. Det är förstås inte alls givet att alla 
långsiktiga användaraspekter kan fångas i förväg. Men sannolikheten 
borde vara markant större att man via dialogseminariemetoden lyckas 
fånga användarnas förståelse för sin egen praxis och deras insikter om 
hur de vill förändra den.
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Denna insikt kan jämföras med Donald Norman, Emotional design: 
Why we love or hate everyday things (2004), som tar upp tre olika  
aspekter på design:

• Inre design: Den som talar direkt till känslorna – som får oss att spon-
tant tycka om eller inte tycka om en artefakt.

• Beteendedesign: Den som har med artefaktens användning, använd-
barhet och användarvänlighet att göra – hur den stödjer eller inte 
stödjer ett visst beteende. Här är den enda metoden ofta att iaktta 
användarna och notera hur de utnyttjar artefakten i verkliga situatio-
ner. 

• Reflektiv design: Den mening som skapas när artefakten används och 
det budskap som användandet förmedlar.

Den fråga som mitt förslag till fortsatt forskning grundar sig på är: Vad 
skulle hända om man ersätter begreppet beteendedesign med en syn på 
design som utgår från att en yrkesmässig praxis inte omfattar beteen-
den, utan ansvariga handlingar?

8.2 Reflektioner över säljares yrkeskunnande

Säljares yrke är olikt de flesta andra. Samtidigt har det likheter med 
många andra yrken. Det kan belysas på många olika sätt och utifrån 
många olika perspektiv. När jag har gått tillbaka till dokumentationen 
över min empiri och reflekterat över den, har samtalen med säljarna 
stått levande för mig. Samtalen har också börjat föra en dialog inbördes 
och säga mig nya saker.

Säljstöd i kundernas händer?

Om man skulle lägga ut ett sådan här verktyg på nätet, måste det vara 
mycket mer användarvänligt. Man måste också vara säker på att det inte 
kan ge ifrån sig dåliga specifikationer. (Scania)

Behovet av att ge kunderna stöd via Internet är ömsesidigt. Kunderna 
behöver det och de säljande företagen vill ge det. Både Flygt och Scania 
är exempel på detta, även om Flygt i högre grad släpper in externa  
intressenter i sitt säljstöd. Men förmedling av stöd till kunderna via 
nätet minskar inte säljarens ansvarstagande inför kunden. 
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Utsagan från Scanias återförsäljare kan jämföras med ett stycke i det 
brev jag skrev 1999 till Scanias VD, angående min idé att forska om 
säljstöd:

”I komplexa säljprocesser har det alltid krävts en interaktiv dialog  
mellan leverantör och kund. Hittills har dialogen förmedlats genom per-
sonlig, konsultativ försäljning. Min forskningsfråga handlar om i vilken 
utsträckning man kan stödja dialogen genom den interaktivitet som 
Internet erbjuder; hur man kan förmedla en meningsfull och levande 
dialog mellan leverantör och kund, när Internet inom en nära framtid 
blir ett bredbandigt kommunikationsmedium. Anledningen till att jag 
gärna vill diskutera frågan med Scania är att ni, tack vare er konsekvent 
genomförda modularisering, har lagt grunden till en högeffektiv försälj-
ning. Även om era kunder har komplexa behov kan den kundindividu-
ella anpassningen ske utifrån ett sortiment av standardmoduler.”

Vad jag inte förstod när jag skrev detta – men som jag inser numera – är 
att komplexiteten är mycket större än jag anade. Man kan inte utgå från 
att det finns entydiga samband mellan kundbehov och lösningar. Kun-
dernas behov – vare sig de är explicita, implicita, tysta eller omedvetna, 
måste tolkas och omsättas i lösningsförslag med omdöme. Detta  
omdöme står säljaren för, det är säljarens ansvar. Samma slags omdöme 
kan givetvis också finnas hos mogna och kunniga kunder, likaså hos 
konsulter som arbetar med systemintegration. Men inte ens med ett 
mer användarvänligt konfigureringsverktyg kan man utgå från att kun-
den på egen hand ska konfigurera sin lastbil. Det handlar, både för 
Scania och för återförsäljaren, om att ta ansvar för en stor investering 
inför kunden.

Takt, ton och dynamik

Säljarbetet innebär minst av allt att sitta i fin kostym vid ett förhandlings-
bord. (Flygt)

Jan Värnqvists kommentar gjorde mig först lite häpen. Trodde han att 
jag trodde att säljare mestadels satt finklädda och förhandlade? Nej  
– kommentaren hade en helt annan grund: en säljkonsult som på en 
kurs hade haft uttalade anmärkningar på säljarnas klädsel inom Flygt. 
Konsulten ansåg att kostym, vit skjorta och slips var den oundgängliga 
säljuniformen. Men Jan och Arne var eniga om att det var viktigt att klä 
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sig efter situation – hellre klä om mellan olika möten, än att komma för 
finklädd till maskinchefen på avloppsverket eller för enkelt klädd till 
kommunens tekniske chef. Det är en fråga om takt att anpassa klädseln 
efter tillfället. 

Oftast är det en viktig del i säljarens arbete att känna av kundens mog-
nadsgrad och driva säljprocessen i en takt som är hanterbar för kunden. 
(Telia Nät)

Detta är en annan aspekt på takt, som Hans Linhammar för fram. Han 
understryker också vikten av timing i sättet att ställa frågor och ge svar. 
Det finns ytterligare en innebörd att hämta i den här utsagan – att säl-
jaren måste ha en fininställd mottagarfrekvens för kundens reaktioner. 
Denna bild kan man ställa mot att man inom marknadsföring generellt 
understryker vikten av att sända ut starka budskap via medier med 
stark impact. Motivet är att man måste överrösta mediebruset. Att  
säljare måste kunna fungera som starka sändare är självklart. Men i 
dialogen med kund är det den fininställda mottagningen som gäller.

Hellre hålla en jämnt varierande nivå under hela säljprocessen än att vandra 
mellan kvalitetstoppar och dalar – där man i värsta fall kan förlora kundens 
förtroende. Man måste också tänka på att ha kvar några bra aktiviteter på 
slutet, eftersom det är då konkurrenterna börjar agera. (Technia)

Detta är en utsaga om dynamik och crescendo. Kan en säljprocess på i 
den meningen liknas vid musikalisk improvisation? Men vad utsagan 
ännu mer säger är att det inte enbart är budskap och erbjudande som 
behöver gestaltas; hela säljprocessen kräver någon form av iscensätt-
ning.

Det personliga, hantverksmässiga och konstnärliga

Det är inte det personliga i säljarbetet som kan effektiviseras. (Flygt)

Säljarens uppgift är att knyta kontakter utefter hela kedjan av aktörer för att 
informera och intressera dem. (Iggesund Paperboard)

Både Flygt och Iggesund är exempel på att man på kundsidan ofta har 
en kedja av olika intressenter som påverkar, medverkar i och fattar 
köpbeslut. Om säljteamet har en tydlig rollfördelning, till exempel (som 
hos Flygt) utesäljare, innesäljare och projektingenjör, finns det långt 
ifrån alltid någon motsvarande tydlighet på kundsidan. Kontaktmönst-



268

Om dialog

ret är ofta komplicerat att hantera och ställer stora krav på säljarens 
personliga förmåga att knyta, vidmakthålla och utveckla kontakterna.

Det här yrket är ett hantverk. (Technia)

Jonas Gejer sa det explicit. Hans Linhammar implicit. Men som jag 
tolkar säljarna har alla en praktisk syn på sitt arbete – kanske samtidigt 
också en outtalad skepsis mot teoretiserande. Att sälja är ett hårt arbete. 
Det finns inga genvägar till framgång; det finns inga knep. Det är  
arbete som gäller. Samma sak säger Ingmar Bergman om regissörsyrket 
och Clas Pehrsson om musikerns yrke. Personlig förmåga – begåvning i 
någon mening – och hårt arbete. 

Gunilla Andersson-Gustafsson ger, genom Mäster Olofs berättelse i Den 
inre teatern i lärandet (2002), en oförglömlig bild över ett halvt sekels 
kunskapsutveckling inom ett hantverksyrke – från lärling till mästare 
och världsmästare inom frisöryrket. Hon belyser inte minst de säljande 
aspekterna i yrket: att förstå vem kunden är, tolka kundens önskemål 
och genom sitt hantverkskunnande uppfylla och överträffa förvänt-
ningarna. Diderot förtydligar sambandet mellan begåvning och yrkes- 
erfarenhet, när han jämför den begåvade unge konstnärens förmåga att 
skapa en lysande skiss med den erfarne konstnärens förmåga att skapa 
ett fullödigt konstverk.

Intresse för och kunskap om människor

Man måste tycka om att umgås med människor och kunna umgås med 
alla slags människor för att klara jobbet som säljare. (Flygt)

Den sociala förmågan och intresset för människor är grundläggande. Man 
kan ofta kompensera mellan olika förmågor, men man kan inte kompen-
sera bristande kontaktförmåga. (Telia Nät)

Vilja att hjälpa kunden måste vara den grundläggande attityden – det är 
viktigt att ha denna vilja som utgångspunkt. Inte viljan att sälja in något 
(Telia Nät)

Det är knappast förvånande att erfarna säljare har intresse för och kun-
skap om människor. Hade de inte haft en genuin kontaktförmåga hade 
de knappast blivit kvar i yrket. Men kommentaren om viljan hjälpa 
kunden skulle kunna ses som en kliché, om den hade uttryckts på en 
säljkurs eller av en oerfaren säljare. När den istället uttalas av en person 
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med mycket lång säljerfarenhet uttrycker den en grundläggande insikt 
om hur viktigt det är att kunna skifta perspektiv från den egna säljfram-
gången till omtanke om kunden och fokusering på kundens behov. 

Globetrotterns affärsidé

Ingen leverantör har tekniskt monopol – det är inte enbart produkterna i sig 
man konkurrerar med, utan förmågan att smälta in dem i en helhet som 
motsvarar kundens behov. (Telia Nät)

Ovanstående kommentar från Hans Linhammar gav mig impulsen att 
reflektera över vad Sandemar i Harry Martinsons Vägen till klockrike 
kunde tänkas ha för sig, medan luffaren Bolle fick vänta så länge på 
honom: 

Globetrottern kallas han, Sandemar som vandrar vida i världen. Han 
försörjer sig på att sälja röda bönor och synålar. Den ena produkten är 
vacker – man kan göra smycken av den. Den andra produkten är nyttig 
– man kan sy kläder med den. Båda är lätta att bära med sig. De är 
också sällsynta på de marknader där försäljningen sker. Luffaren Bolle 
slår följe med Globetrottern på väg upp mot finska gränsen. Men när 
denne stiger in i de välbärgades hem för att sälja sina bönor får inte 
Bolle följa med. Han väntar tålmodigt utanför, tills affärerna är upp-
gjorda. Väntan blir ofta lång. 

Vad är det som tar sådan tid? Att tala för varan? Knappast. De vackra 
och sällsynta bönorna väcker snabbt både fruars och döttrars begär. 
Likväl drar säljbesöken rejält ut på tiden. Efter förrättat värv har Globe-
trottern sålt ett fåtal bönor – tillräckligt många för en ring eller kanske 
en brosch. Han är uppenbart ovillig att sälja alltför många bönor på ett 
och samma ställe. 

När bönorna är slutsålda har Globetrottern nått de fjärran länder där 
synålar är sällsynta. Man kan anta att han säljer dem på liknande sätt 
som bönorna, bara några få i taget och under långa säljbesök. Hans 
vinstmarginal är betryggande – han skaffar bönorna och synålarna på 
platser där de är tämligen billiga och säljer dem på platser där de är 
tillräckligt sällsynta för att motivera ett högre försäljningspris.

Nu kan man leka med tanken att effektivisera Globetrotterns försälj-
ning, för att ytterligare höja hans vinst. Det kan till exempel ske genom 
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att föreslå honom att sälja fler produkter på varje ställe. På det sättet 
skulle intäkterna per säljbesök öka. Effektiviseringen kan också ske  
genom att korta ned tiden för varje säljbesök. Genom att följa dessa 
båda råd skulle Globetrottern sälja betydligt fler bönor eller nålar på 
kortare tid. Han skulle visserligen behöva bära med sig större lager, 
men bördan skulle ändå inte bli överhövan tung. Ännu en effektivitets-
åtgärd skulle kunna vara att koncentrera sortimentet till enbart bönor 
eller nålar. Globetrottern skulle kunna importera bönorna och enbart 
ägna sig åt att sälja dem, i stället för att ta sig till de avlägsna länder där 
bönorna växer. Det är ju på vandringarna dit och därifrån som han 
måste sälja nålar.

Hur skulle de föreslagna effektiviseringsåtgärderna påverka Globe- 
trotterns affärsidé? På kort sikt skulle han förbättra sina ekonomiska 
resultat. Men på längre sikt skulle alla tre strategierna – var för sig eller 
tillsammans – ruinera hans affärsidé.

Genom att sälja så många bönor eller synålar som hans kunder önskar, 
förtar Globetrottern den image av exklusivitet som präglar produkterna. 
Detta leder ofelbart till lägre pris. På kort sikt skulle han behöva ge en 
viss mängdrabatt, men detta avbräck skulle ändå vara överkomligt. På 
längre sikt skulle han riskera att förstöra sin marknad. Om en av hans 
kunder, glad och stolt över sin kostbara och ovanliga ring, möter en 
väninna som äger ett helt halsband av likadana bönor, inser den ring-
prydda att bönorna inte kan vara så exklusiva som hon har trott. Då 
längtar hon kanske inte efter att nästa gång kunna köpa bönor till en 
brosch. I varje fall vill hon inte ge samma höga styckepris.

Om Globetrottern följer rådet att korta ned sina säljbesök, vad händer 
då? Tala för varan hinner han onekligen göra på kortare tid. Vad ägnar 
han sig åt resten av tiden? Jag föreställer mig att han berättar om sina 
vandringsfärder; om främmande länder och avlägsna trakter; om seder, 
bruk och människor långt borta – om allt man kan se och lära sig under 
långa vandringar. Han är intelligent, vittberest och mångkunnig. Därtill 
en god berättare. Det pris som betalas för hans produkter, innan han tar 
farväl av sina kunder, avser inte enbart bönorna, utan också de exotiska 
berättelser som de är förenade med. 

Utan det betydande mervärde som ligger i berättelserna, skulle det pris 
som betalas för Globetrotterns produkter bli lägre. Kunderna skulle inte 
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heller ha samma goda skäl att släppa in honom i sina hem eller se fram 
emot nästa säljbesök. Berättelserna är också anledningen till att Globe-
trottern inte bör följa rådet att rationalisera sitt sortiment och övergå till 
att enbart sälja importerade bönor. För på det sättet skulle hans rese-
skildringar degenerera till en mindre vittberest och exotisk nivå; de 
skulle inte längre erbjuda kundkretsen samma lockelse och mervärde.

Globetrottern skulle snart riskera att bli en fattig man, både ekonomiskt 
och andligen, om han lydde effektivitetskonsultens råd. Det är inte att 
sälja bönor eller nålar som är hans affärsidé, utan det unika sätt på 
vilket han säljer dem. Berättelserna utgör det mervärde som är hans 
huvudsakliga inkomstkälla. Exklusiviteten hos produkterna fungerar 
främst som dörröppnare till de välbärgades hem. De rika köper hans 
bönor och gläds åt dem – men priset de betalar avser inte minst den 
högkvalitativa, internationella nyhets- och underhållningstjänst, som 
Globetrottern tillhandahåller.

Listiga nasare av bönor och synålar skulle tveklöst finna sätt att kon-
kurrera ut Globetrottern på produktnivå. Men han skulle i så fall bara 
behöva byta till andra lättburna och sällsynta produkter, för att även 
fortsättningsvis kunna utöva sin affärsidé. De kunskaper om världen 
som han bär med sig och den livsstil som utgör grunden för hans  
affärsidé förblir hans USP (unique selling proposition).

Med denna lilla betraktelse vill jag illustrera det vanskliga i ett klichéar-
tat och oreflekterat effektivitetstänkande, som appliceras kalkylmässigt, 
kortsiktigt och utan praktiskt verksamhetsinsikt.

Säljande isbjörnsrealism

En egenskap som ingen säljare har sagt något om, men som jag har lagt 
märke till, är förmågan att lyhört och snabbt läsa av stämningen och 
rappt ingripa i en situation med en kommentar eller en anekdot. Av den 
isländske författaren Einar Màr Gudmundsson har jag fått låna en text 
som på ett förunderligt sätt belyser denna förmåga. När han läste upp 
sin text på ett dialogseminarium associerade jag direkt till komplex för-
säljning. 

Här följer ett utdrag ur Ræk mig nordlyserna – strøtanker fra det nord-
lige (översatt till norska av Erik Skyum-Nielsen):
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”Jeg nedstammer fra robuste, blåøjede vikinger. Jeg kan føre min slægt 
tilbage til hofpoeter og sejrrige konger. Jeg er islænding. Mit navn er Tómas 
Jónsson. Jeg er ældgammel.”

Sådan begynder romanen Tómas Jónsson Bestseller af Gudbergur Bergs-
son, som regnes for et skelsættende værk i moderne islandsk litteratur. 
Den rummer en radikal revision af islændingenes liv og sjæl.

Men måske bor der også en lille Tómas Jónsson i os alle, eller i det mindste 
i mig, for en anden gang befandt jeg mig i London og medbragte bl.a. 
manuskriptet til en engelsk oversættelse af min første roman Ridderne af 
den runde trappe.

Jeg ringede til en forlægger fra en telefonboks ved Leicester Square og 
spurgte, om jeg måtte snakke med ham om mine bøger. Forlæggeren 
spurgte mig, hvad jeg stod for. Jeg sagde, at der var tale om en ny type af 
realisme, såkaldt isbjørnerealisme. Han bad mig komme kort før lukketid.

Jeg gav mig god tid til at finde hans residens, gik så hen på det nærmeste 
værtshus og fik mig en forfriskning sammen med de lokale, men mødte op 
på det aftalte tidspunkt.

Da jeg hilser på forlæggeren og præsenterer mig, siger han: ”Må jeg spør-
ge, hvorfor kommer De hele den lange vej med Deres manuskript, hvorfor 
benytter De Dem ikke af postvæsenet?”

Jeg blev så forbavset over mandens spørgsmål, at jeg inden jeg fik tænkt 
mig om, svarede følgende: ”Mine forfædre, vikingerne, sejlede i dagevis 
over havet, bare for at få lov at læse et enkelt digt for kongen.

Vad är Einar Màr Gudmundsson här – om inte en lysande säljare? Han 
är snabbtänkt och kreativ, väcker nyfikenhet hos kunden inför ett möte 
och visar att har gått långt för att anstränga sig för just denne kund. 
Han överraskar kunden i positiv mening, först genom att snabbupp- 
finna sin isbjörnsrealism och sedan genom att – med hänvisningen till 
förfädernas långa resor enbart för att läsa en dikt för kungen – få just 
denne förläggare att känna sig som kung.

Säljarens roller – möjliga analogier

Säljaren spelar på något sätt alltid en roll – måste bortse från sig själv och 
koncentrera sig på kunden. Samtidigt måste man alltid vara sig själv. Detta 
att vara sig själv är inget man tänker på. Det är en given sak. Rollspelet är 
man däremot mycket medveten om. Men det får inte ta över. (Flygt)
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En av flera möjliga analogier till säljaryrket är skådespelaren – ett yrke 
där utövaren använder sin egen person och personlighet som ett  
primärt verktyg i arbetet. Ett yrke där utövarens prestationer mäts 
mycket ofta och med stor precision. Ett yrke där utövaren nog också vill 
synas, ta plats och få bekräftelse. Ett yrke där lyhördhet och tolkning 
spelar en väsentlig roll. Här finns många likheter, även om säljaren inte 
spelar sin roll på en teaterscen, utan på en social scen. Men lika lite här 
som där får spelet eller mödan bakom spelet märkas. Och lika lite här 
som där får spelet bli privat – säljaren håller, liksom skådespelaren, en 
professionell distans. För att tala i Diderots termer (Skådespelaren och 
hans roll), skiljer säljaren mellan känslighet (lyhördhet och empati) och 
känslosamhet (till exempel att ta ett nej från kunden personligt). En 
väsentlig skillnad mellan skådespelare och säljare är dock att säljare 
inte repeterar inför sina framträdanden, även om de är väl förberedda; 
improvisation med precision.

En annan möjlig analogi till säljarens yrke finns inom idrotten; ingen är 
bättre än sitt senaste resultat – ingen kan leva på lagrarna. Men till 
skillnad från idrottaren – som tillbringar sin mesta tid med att träna och 
gör jämförelsevis sällsynta framträdanden på arenan – prövas säljarens 
förmåga dagligen och stundligen på banan. Säljare tränar och arbetar 
samtidigt.

Jag tror inte särskilt mycket på IT-stöd i den här typen av försäljning – detta 
är ett hantverk. (Technia)

Anledningen till att jag reagerade direkt på Jonas Gejers kommentar om 
hantverk var att den kombinerades med en uttalad misstro mot IT-stöd 
– trots att han själv arbetar i ett företag som utvecklar och säljer IT-stöd 
för andra människors arbete. Uppenbarligen – och det framgår inte  
enbart av Jonas Gejers kommentar – är komplex försäljning en praktisk 
verksamhet. I den meningen fungerar analogin till hantverk. 

En annan analogi som passar väl samman med Jonas Gejers kommen-
tar om IT-stöd är att säljaren är en icke-administratör. Att säljare ofta 
saknar tålamod för administrativt arbete har sagts explicit av Hans  
Linhammar. Denna insikt är också väl grundad i Karsten Svarrer Øster-
lunds fallstudie Sales Peoples’ Learning at Work (1996). Østerlund  
konstaterar bland annat att de verktyg som säljare förses med ofta är av 
administrativ karaktär (typ CRM-system) och mer uppskattade av  
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säljledningen än av säljarna själva. Østerlund ger exempel på skickliga 
säljare, som avancerat från säljare till säljchefer och samtidigt också 
gjort en helomvändning i synen på säljadministrativa system. De som 
mäts och den som mäter har olika syn på samma sak.

Alternativa analogier till säljarnas yrke som har dykt upp i min empiri 
är vårdpersonal (intresse av och omtanke om människor), grävande 
journalistik (att vara nyfiken, envis och utforskande) och nyhetsjourna-
listik (att fånga möjligheter i ögonblicket), musiker (takt, timing, dyna-
mik och att kunna improvisera utifrån ett givet tema).

Men varför överhuvudtaget bearbeta analogier mellan olika yrken? En 
viktig anledning är att analogier mellan till synes vitt skilda yrken kan 
belysa aspekter som annars inte skulle uppdagas. En annan viktig  
anledning är att yrkeskunnandet och intersubjektiviteten i en praxis 
generellt sett utvecklas på liknande sätt mot växande personlig och 
gemensam erfarenhet, oberoende av vad yrket innebär. Denna insikt 
har vuxit sig allt klarare för mig, genom doktorandkurserna inom Yrkes-
kunnande och teknologi. Dels genom kurslitteratur om olika fallstudier 
om lärares, läkares, sjuksköterskors, meteorologers, processoperatörers, 
skogsmästares och systemutvecklares yrkeskunnande. Dels genom  
annan kurslitteratur på temat musikers, skådespelares och regissörers 
yrkeskunnande. Dels genom att kurserna också har inneburit verkliga 
möten med musiker, skådespelare och författare. Och – inte minst  
– genom att vi som har deltagit i kurserna representerar vitt skilda olika 
yrken och likväl har mängder av gemensamma insikter och yrkes- 
erfarenheter.

Ett tolkningsyrke – inte ett pratyrke

De säljare jag har träffat i samband med insamlingen av min empiri  
eller samarbetat med tidigare under mitt yrkesliv liknar varandra i ett 
speciellt avseende. Inte så att de är strömlinjeformade säljartyper. 
Tvärtom. Men öppenheten och förmågan att koncentrera sig på ett  
personligt besök utan att kasta oroliga blickar på klockan är densamma; 
närvaron. Och förmågan och glädjen att berätta på ett intressant och 
fängslande sätt. Det kan vara lätt hänt att man uppfattar säljarnas yrke 
som ett utpräglat pratyrke. Men det är fel. Komplex försäljning är i för-
sta hand ett yrke som går ut på att lyssna, tolka och agera, där kärnan 
är tolkningen. 
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Pratet är bara toppen av ett isberg – ett instrument som säljaren spelar 
på, skulle man kunna säga. Men spelandet kräver förståelse för verket, 
känsla, rytm och intonation, förmåga att improvisera och förmåga att 
samspela. Det är långt ifrån alltid som kunden kan uttrycka sina behov 
explicit. En stor del av behoven är implicita eller till och med omed-
vetna. Säljaren måste fråga, lyssna och tolka, i en iterativ process; de 
rör sig i en hermeneutisk cirkel mellan delar och helhet.

Ett tolkningsyrke – inte ett pratyrke. Detta är en vass formulering. Här har 
du funnit något. Om du vidareutvecklar detta skulle du kunna arbeta med 
att utbilda säljare.

Dessa ord fälldes av Hans Linhammar när jag träffade honom för att 
stämma av mina slutsatser om säljares yrkeskunnande. Då hade jag 
gömt denna insikt i en punktsats, som en följd av analogin mellan säl-
jare och skådespelare. Nu drar jag fram insikten som en viktig slutsats 
om säljares yrkeskunnande. Jag tar den också som intäkt för vad jag 
länge har känt på mig: Det var inte jag som valde att använda en her-
meneutisk-pragmatisk metod. Det var metoden som valde mig. Tack!

Kategorisering av säljares yrkeskunnande

Det sätt som allmänt ligger närmast till hands när det gäller att dela in 
säljarnas yrkeskunnande i kategorier, är – om man utgår från ett logisk-
positivistiskt kunskapsperspektiv:

• kunskap om produkter och tjänster, både det egna företagets och kon-
kurrenternas motsvarigheter 

• kunskap om kunder och deras behov (kund-, bransch- och marknads-
kunnande)

• kunskap om säljmetodik (inklusive presentationsteknik, affärsjuridik, 
ekonomi med mera).

Men en sådan indelning säger inget om skillnaden mellan kunskap om 
och erfarenhet av. Den är inte heller relaterad till säljarnas praxis  
– snarare är den relaterad till utbildning av säljare. Utbildningen meto-
diserar och schematiserar säljarbetet och dess processer. Men metoder 
och schematiseringar kan inte likställas med verkliga processer, som 
alltid innehåller överraskningsmoment att förhålla sig till. Att likställa 
metoder och verkliga processer är som att likställa beräkning och  
projektkalkylering. 
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Vad indelningen ovan minst av allt säger något om är vilka delar av 
säljarnas yrkeskunnande som kan stödjas via interaktiva medier – den 
ger ingen grund för att problematisera begränsningarna. Ett alternativt 
sätt att kategorisera säljarnas yrkeskunnande, utifrån en hermeneutisk-
pragmatisk kunskapsteori, är följande.

• Kunskap om delarna: produkter och tjänster, kunder och deras gene-
rella behov samt säljmetodik. Sådana kunskaper kan man få genom 
studier och kurser. Detta är väsentligen påståendekunskap.

• Kunskap om helheten: hur produkter och tjänster kan integreras för 
att motsvara olika kunders behov samt hur säljmetodiken vävs in  
under säljprocessen, dels för att förstå kundbehoven, dels för att föra 
behov och erbjudande närmare varandra, dels för att knyta kontakter 
med olika intressenter under säljprocessen. Denna kunskap är dyna-
misk och situationsanpassad till varje kund och varje fas i säljproces-
sen; den är väsentligen erfarenhetsbaserad.

• Kunskap som ligger i säljarnas personliga förhållningssätt: professio-
nell distans, intresse av att umgås med människor, empati, lyhördhet, 
kommunikationsförmåga, nyfikenhet, envishet, drivkraft, integritet, 
mod, handlingskraft, vilja att göra sitt bästa för kunden, förmåga att 
dra erfarenheter ur misslyckanden, förmåga att lägga misslyckanden 
bakom sig, förmåga att fånga tillfället i flykten samt mjukt ledarskap 
(säljare har ingen formell makt gentemot kunden, men måste ändå 
kunna agera som ledare). I korthet, sådana egenskaper som gör att 
säljaren kan väcka intresse, skapa förtroende, bygga långvariga rela-
tioner och övervinna svårigheter som uppkommer på vägen.

Denna indelning är väl grundad i den teori jag hänvisar till, i min  
empiri och även i min egen erfarenhet av att samarbeta med säljare.  
I Aristoteles termer skulle den första typen av kunskap motsvara epis-
teme (påståendekunskap eller teoretisk kunskap, som kan studeras in), 
den andra typen av techne (hantverksmässig kunskap, som kan tränas 
upp), medan den tredje ter sig besläktad med phronesis (praktisk vis-
dom, som inte kan uppnås genom medveten träning). 

De båda första kunskapskategorierna skiljer sig sakmässigt åt mellan 
olika företag och branscher. De är också möjliga att stödja via inter- 
aktiva säljstödsystem. Den första kategorin är det fullt ut, den andra är 
det bara delvis. Den tredje kunskapskategorin utvecklas genom att  
säljaren under många år deltar i en praxis, en livsform eller en kultur. 
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Den ligger bortom räckhåll för säljstödsystem. Däremot kan den tydlig-
göras med hjälp av konstnärlig gestaltning. Kan man lära sig att bli 
säljare? Ja – vissa kan det. Vissa – men inte alla. Om man utgår från att 
säljarnas personiga egenskaper är det som i grunden gör dem lämpliga 
för yrket, kan metaforer kring dessa egenskaper ligga till grund för sälj-
stödets formgivning (här kopplar jag tillbaka till Brenda Laurel och hen-
nes resonemang om metaforer som grund för utformning av samspel 
mellan människa och dator).

8.3 Reflektioner över säljares praxis

De uppenbara skillnaderna mellan olika företag/branscher ligger i ut-
budet av produkter och tjänster, sättet att ställa samman produkter och 
tjänster till system eller funktioner, sättet att organisera försäljningen 
(egna säljare/säljteam, återförsäljare och/eller grossister), sättet att 
stödja säljarna samt olikheter när det gäller kunder, segment och mark-
nader. Men jag har inte valt olika företag och branscher för min empiri 
för att finna de uppenbara skillnaderna utan för att finna de mindre  
uppenbara skillnaderna och även för att söka efter eventuella likheter.

Översikt över skillnader och likheter
• Inget av företagen har någon entydigt väldefinierad säljprocess. Inom 

ett och samma företag förekommer stora olikheter, beroende på att 
kunderna och deras behov kan vara helt olika. Skillnaderna inom ett 
och samma företag när det gäller försäljning ter sig för mig lika stora 
som mellan olika företag.

• Det finns fyra primära aspekter på kunderna och deras beteende, obe-
roende av i vilket företag eller vilken bransch de hör hemma. Dessa 
aspekter har delvis framgått genom min empiri, men de renodlas med 
stöd av PG Flodbergs modell nedan.

• Säljarnas syn på vikten av produktkunnande är olika, vilket delvis 
kan bero på om de arbetar med materiella eller immateriella produk-
ter. Det kan också bero på om de arbetar inom mogna eller omogna 
branscher. Båda dessa skillnader påverkar säljarnas sätt att arbeta och 
resonera.
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Ingen entydig säljprocess

Det finns ingen entydig säljprocess inom de företag jag studerat. På ett 
generellt plan kan visserligen varje säljprocess indelas tidsmässigt i  
faser som research, behovsanalys, problemlösning, presentation, för-
handling, avslut och eftermarknadsförsäljning. Men variationerna inom 
ett och samma företag när det gäller hur säljprocesserna utvecklar sig 
är stora. Några exempel som belyser detta är följande.

• Telia Nät – här hade till exempel två kunder till synes nästan identiska 
behov, men de hade helt olika bilder av sina behov, vilket i sin tur 
krävde helt olika lösningar.

• Scania – här finns påtagliga skillnader mellan ensamföretagare och 
stora transportföretag. Ensamföretagaren köper, kör och sköter själv 
sin lastbil, medan stora transportföretag i vissa fall köper en komplett 
transportfunktion (contract hire). 

• Iggesund – här finns till exempel stora skillnader mellan kunder inom 
förpackningsindustri och grafisk industri. Inom förpackningsindu-
strin är de funktionella kraven mycket höga, samtidigt som kraven 
på tryckbarhet och hög tryckkvalitet kan vara minst lika uttalade som 
inom grafisk industri. 

• Flygt – här finns till exempel uttalade skillnader beroende på om lagen 
om offentlig upphandling är tillämplig eller ej. Likaså finns det skill-
nader mellan konventionell entreprenadupphandling och teknikupp-
handling från LCC-perspektiv.

Det finns inom ett och samma företag mängder av olika säljprocesser 
eller, kanske bättre uttryckt, säljprojekt. Varje affär är på sitt sätt unik. 
Att skillnaderna mellan olika affärer inom ett och samma företag kan 
vara lika stora som skillnaderna mellan två företag inom olika bran-
scher är i och för sig ingen revolutionerande tanke. Företag som utbil-
dar säljare vänder sig ju till helt olika branscher med ungefär samma 
budskap.

Komplex försäljning innebär inte enbart att de produkter, tjänster, sys-
tem och funktioner som ett företag säljer är komplexa. Denna tekniska 
komplexitet är bara en av flera möjliga komplexitetsfaktorer, där Jacob 
Rehme även tar upp geografisk och funktionell komplexitet (2001, Sales 
Coordination in Multinational Corporations). Jag vill, med utgångs-
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punkt i min empiri, även föra fram kundens och/eller marknadens 
mognadsgrad som en viktig komplexitetsfaktor.

Modell av kundernas behov och beteende

Komplex försäljning innebär – när det väl kommer till lösningar – att 
skapa helheter; att integrera produkter och tjänster till system eller 
funktioner som stämmer överens med kundernas behov. Det är här PG 
Flodbergs modell kommer in. Den har, såvitt både han och jag vet, inte 
förekommit i någon litteratur, utan är en produkt av hans erfarenhet av 
affärsutveckling. PG Flodberg menar att kunderna beter sig på fyra i 
grunden olika sätt, beroende på om de kan och vill sköta systemintegra-
tionen själva, om de kan men inte vill, om de vill men inte kan, eller 
om de varken kan eller vill. Modellen kan illustreras med hjälp av ned-
anstående tabell.

PG Flodbergs modell över kundbeteenden

Mogen kund typ 1

Kunden både vill och kan skapa en 
helhet på egen hand:

Denna typ av kund köper de delar 
som ska ingå i lösningen (eventuellt 
väljer man det bästa från olika leve-
rantörer) och integrerar i egen regi 
delarna till en helhet som är skräd-
darsydd i relation till behoven.

Omogen kund typ 1

Kunden vill, men kan inte skapa en 
helhet på egen hand:

Denna typ av kund måste ta hjälp  
(i regel av konsulter) för att åstad-
komma den önskade helheten.

Mogen kund typ 2

Kunden kan, men vill inte skapa  
helheten.

Denna typ av kund väljer aktivt att 
köpa en helhetslösning (systemlös-
ning eller funktionslösning). Kunden 
ställer funktionella krav och över- 
låter till leverantören att skapa en 
skräddarsydd lösning. Kunden köper 
bekvämlighet.

Omogen kund typ 2

Kunden varken vill eller kan skapa 
en helhet.

Denna typ av kund har inget annat 
val än att köpa en komplett helhets-
lösning (systemlösning eller funk-
tionslösning). Kanske en standard-
lösning, kanske en skräddarsydd 
lösning, beroende på behoven. Kun-
den köper bekvämlighet, men fram-
för allt trygghet.
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Denna bild ser klar och enkel ut. Men den kan missförstås av både  
säljaren och kunden. Kunden kan till exempel vilja – och även tro sig 
kunna – skapa en helhet, men underskattar i själva verket svårighet- 
erna och ställer fel diagnos på sin mognadsgrad. Vilket kan leda till att 
även säljaren gör det. 

Hans Linhammars exempel om de båda kunder som i princip hade 
samma behov, men ändå hade helt olika behovsbilder, illustrerar detta. 
I ena fallet var det en kund som kunde, men inte ville skapa helheten. 
Denna kund bedömde sin mognadsgrad rätt (mogen typ 2) och så gjor-
de även Telia Nät. I andra fallet var det en kund som ville skapa en 
helhet på egen hand. Denna kund kan ha felbedömt sin mognadsgrad 
– trodde sig vara mogen typ 1, men var i realiteten omogen typ 1.  
Huruvida kunden felbedömde sig själv framgår inte, eftersom affären 
aldrig avslutades på grund av att Telia Nät trodde sig se en kund som 
var mogen typ 2.

PG Flodbergs modell är inte statisk. Den kan även åskådliggöra tänk-
bara förändringsmönster. Till exempel kan mogna kunder typ 2 degene-
rera till omogna kunder typ 2, om de genom att köpa integrerade hel-
hetslösningar successivt får allt mindre erfarenhet av att på egen hand 
skapa några helhetslösningar. Skulle de någon gång åter vilja göra det, 
hamnar de i segmentet omogna kunder typ 1.

Denna dynamik kan illustreras av Flygt, som har många mogna kunder 
av typ 1 på den kommunala sidan. Men generationsskiftet, när de kom-
munanställda 40-talisterna går i pension, i kombination med privatise-
ringar kan leda åt flera olika håll. Generationsskiftet kan leda till att 
man får omogna kunder av både typ 1 och 2. I typ 1-fallet blir konsulter 
en allt viktigare affärspartner för Flygt, i typ2-fallet blir det allt viktigare 
för Flygt att erbjuda kompletta systemlösningar eller funktionslösning-
ar. Genom privatiseringar kan man dessutom få en ökande mängd  
mogna kunder typ 2.

Materiella och immateriella produkter

På en mogen marknad med mogna och kunniga kunder och konkreta 
produkter tycks det som om säljarna lägger jämförelsevis större vikt vid 
sitt produktkunnande. Detta gäller både Flygt och Scania, vilket  
– åtminstone delvis – också kan bero på att båda företagens produkter 
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håller erkänd världsklass. Deras säljare är stolta över detta faktum. Men 
det kan också handla om tyst kunskap; säljarna tar sin kunskap om 
kunderna för given och tänker på den i termer av förståelse för hur 
produkterna passar in i kundernas behov. Säljarna tolkar kundernas 
behov via produkterna. På en mer omogen marknad och med immate-
riella produkter kan kundernas behov te sig mer konkreta än produk-
terna. Där åsätts kundbehoven en mer explicit vikt.

När det gäller säljarnas inställning till IT-baserat säljstöd finns också 
skillnader, som möjligen kan härledas till skillnaden mellan materiella 
respektive immateriella produkter:

• Det finns ingen tveksamhet vare sig hos Scanias återförsäljare eller 
hos Flygts utesäljare, innesäljare och projektingenjörer – alla är uttalat 
positiva till de säljstödshjälpmedel som hjälper dem att lösa kunder-
nas problem.

• Däremot finns en explicit tveksamhet både hos Hans Linhammar och 
Jonas Gejer inför tanken på IT-baserat säljstöd – trots att båda hör 
hemma i IT-relaterade branscher.

Att Scanias återförsäljare och Flygts säljare har en positiv syn på IT- 
baserat säljstöd har sin grund i att deras produkter är uppbyggda av ett 
stort antal fysiska moduler och att säljstödet hjälper dem att skapa kund- 
anpassade eller kundindividuella systemlösningar, vilka snabbt kan 
förverkligas i produktionen – moduluppbyggnaden utgör en väsentlig 
grund för effektiv och kundorderstyrd produktion. När en system- 
lösning väl är konfigurerad finns det också en dokumentation som pre-
ciserar och styr vad som ska tillverkas. 

Det kan också finnas en mer indirekt grund för de skilda sätten att se 
på säljstöd: Att säljarna inom Telia Nät och Technia inte är lika djupt 
involverade i problemlösningen som säljarna inom Flygt och Scania är. 
Skillnaden kan ha att göra med olikheter i hur långt säljarna går när det 
gäller att konkret lösa kundernas problem. Den konkreta problemlös-
ningen när det gäller immateriella produkter hör mer hemma i produk-
tionsfasen. När det handlar om system som är uppbyggda av materiella 
moduler är det säljarna som använder konfigureringshjälpmedel. När 
det handlar om immateriella system kan konfigureringshjälpmedlen ha 
en annan roll – en mer produktionsorienterad roll, som inte säljarna tar 
del i.
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En fundering dyker upp angående materiella och immateriella produk-
ter i det säljstödsprojekt som jag för länge sedan medverkade i på Tele-
verket. Där var säljarna vana vid att sälja materiella produkter, men 
stod inför den nya situationen att även sälja immateriella datanättjäns-
ter. Min reflektion nu är att dessa säljare såg en möjlighet att konkreti-
sera det immateriella hos datanättjänsterna med hjälp av säljstödsyste-
met. Ett sådant behov ser varken Hans Linhammar eller Jonas Gejer. 
Båda har lång erfarenhet av immateriella produkter och idéförsäljning. 
De hänvisar dock inte till denna erfarenhet (den tas för given) utan till 
att säljaryrket är ett praktiskt och handlingsinriktat yrke; i den  
meningen ett hantverk.

Men om till exempel Flygt i avsevärt större utsträckning än nu skulle 
sälja systemlösningar som, förutom de fysiska produkterna också inne-
fattar en mångfald av olika tjänster, skulle säljarna kanske inte relatera 
till sitt produktkunnande lika explicit? Kanske ännu mindre, om de 
skulle sälja funktioner, där det livslånga totalansvaret för hela funktio-
nen stannar kvar inom Flygt? Jag menar inte att ett ökat inslag av tjäns-
ter i försäljningen skulle kräva nya kunskaper hos så erfarna säljare 
som Arne Hjorth och Jan Värnqvist – de känner sina kunders behov i 
mycket vid bemärkelse, lika väl som de känner sina produkter. Vad jag 
menar är helt enkelt att de möjligen skulle uttrycka sig annorlunda  
avseende på vikten av produktkunskaper.

Iggesund Paperboard faller delvis utanför ramen för ett resonemang om 
mogen och omogen marknad respektive konkreta och immateriella  
produkter. Marknaden är mogen och produkterna är materiella. Men 
Ingvar Borén lägger större vikt vid sitt kunnande om kunden än vid sitt 
produktkunnande. Iggesund kan i viss mening jämföras med Scania 
och Flygt, eftersom de olika kartongkvaliteterna är komponerade  
utifrån ett modulsystem. Men här utgörs inte modulerna av olika  
produkter, utan av olika produktegenskaper (till exempel högklassig 
tryckbarhet, hög mottaglighet för prägling och effektiv formning). Varje 
kartongkvalitet är sammansatt för att erbjuda ett antal egenskaper som 
är direkt anpassade till typiska användningsområden. Det finns, utifrån 
detta modulsystem, ett väl genomarbetat säljstöd för val av lämplig 
kartongkvalitet med hänsyn till olika användningsområden. 

I ett annat avseende kan Iggesund även jämföras med Telia Nät och 
Technia, genom att företaget i viss mening kan leverera kundindividu-
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ella lösningar med stort tjänsteinnehåll. Inte så att man tillhandahåller 
en kundindividuell kartongkvalitet – givetvis inte. Vad man gör är att i 
nära samarbete med kunden ta fram den kombination av kartongkvali-
tet, tryckmetod, formningsprocess och efterbearbetning, vars helhet 
bäst motsvarar kundens behov. För att åstadkomma detta krävs djupa 
insikter om kundernas – till och med kundernas kunders – produktions-
processer.

8.4 Reflektioner om interaktivt säljstöd

Vad jag avser med interaktivt säljstöd är, som tidigare sagts, medietjäns-
ter vilkas innehåll förmedlas via interaktiva mediekanaler och medie- 
apparater. Säljstödet har säljarna som målgrupp, deras yrkeskunnande 
som mål och deras praxis som utgångspunkt. Min vision är ett stöd som 
säljarna kan uppleva som en dynamisk teknisk samarbetspartner, som 
avlastar dem från administration och rutinarbete och hjälper dem att 
använda och utveckla sitt yrkeskunnande – och som inte lägger restrik-
tioner på de personliga och kreativa utvecklingsaspekterna i deras  
arbete.

Vad kan man lära av Flygts säljstöd?

Jag har lagt mina tankar om Flygts säljstöd i direkt anslutning till empi-
rin – så nära sitt samband som möjligt. En anledning är att jag inte 
finner särskilt mycket tillägga. Flygt visar helt enkelt upp ett föredöm-
ligt exempel när det gäller att tänka och handla. Men det finns några 
aspekter jag vill kommentera särskilt.

• Flygt har inom huset vad Göran Björkander kallar en ”talang” som 
håller hand och tanke över sambanden mellan å ena sidan säljarnas 
arbete – deras praxis – och å andra sidan funktion och form hos de 
olika säljstödsystemen. Man lägger ut systemutvecklingsarbetet på 
konsulter, men inte insikten om varthän systemutvecklingen ska leda. 
Det är viktigt att man själv vet vad man vill åstadkomma och varför.

• Flygt har ingen medieaspekt på sina säljstödsystem, utan betraktar 
dem som en uppsättning av verktyg. Detta är naturligt med tanke på 
att tyngdpunkten ligger på att stödja säljarnas problemlösning och  
effektivisera företagets informationsflöden. Dessutom är användarna 
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en tämligen homogen grupp bestående av den egna sälj- och sälj-
stödspersonalen samt mogna och kunniga kunder. Om syftet även 
hade varit att till exempel väcka intresse, illustrera, demonstrera, för-
klara eller visa upp något hade medieaspekten blivit tydligare. Det 
hade den troligen också blivit om gruppen av användare hade varit 
mer inhomogen. Då hade det varit viktigare att arbeta med faktorer 
som scenografi, dramaturgi och gestaltning för att stödja användarnas 
intuition.

• En intressant aspekt på användarvänlighet finns i Göran Björkanders 
kommentar om Microsofts design, som alla är vana vid och därför 
uppfattar som intuitiv – även om man skulle kunna åstadkomma bätt-
re stöd med en design som inte liknar Microsoft. Denna kommentar 
hör nära samman med Brenda Laurels påpekande i Computers as the-
atre (1993) angående bristen på metaforer bakom Microsofts design. 
Hon anger därmed också en möjlig orsak till gränssnittets tämliga 
torftighet.

• Flygt har genom speglingen mellan säljstödsystem och produktions-
system utvecklat en back-kanal mellan säljstöd och produktionsstöd. 
I och med detta har man i princip skapat en back-kanal mellan säl-
jare och produktutvecklare. Denna aspekt återkommer jag till längre 
fram.

Kategorisering av säljstöd

Interaktionen i säljstöd kan försiggå mellan säljaren och datorn, mellan 
flera säljare i samma team via datorn, mellan säljare och säljstöds- 
personal via datorn, mellan säljare och kund via datorn och – i vissa fall 
– även mellan kund och dator (här blir säljstödet även ett kundstöd). 
Ytterligare en möjlig interaktionsmod finns: att stödja oerfarna säljares 
lärande. Mitt sätt att kategorisera säljstödet, så att det kan kopplas till 
säljarna, deras yrkeskunnande och deras praxis, är följande.

Stöd för säljarnas utvecklingspraxis
En viktig distinktion är att säljarnas praxis omfattar både utvecklings-
praxis och rutinpraxis. En rutinpraxis går att stödja med användar- 
vänlig informationshantering. En utvecklingspraxis måste man gå  
betydligt försiktigare fram med, för att den inte ska bli utarmad snarare 
än berikad. Men här varning: Det är inte givet att det som ser ut som 
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rutinpraxis verkligen är det – eller enbart är det. Rutinpraxis kan vara 
den vila som tanken behöver för att utveckla något nytt. Rutinpraxis 
kan också ge impulser till utveckling. 

Det finns ingen klar gräns mellan rutin och utveckling, likväl kan det 
vara praktiskt att göra en avgränsning. För att tydliggöra skillnaden 
använder jag benämningen kunskapsintensivt säljstöd i samband med 
säljarnas utvecklingspraxis och administrativt säljstöd i samband med 
rutinpraxis.

Stöd för utvecklingspraxis – kunskapsintensivt säljstöd – i relation till 
säljares yrkeskunnande kan kategoriseras enligt följande. 

• Stöd för minnet, med lättillgänglig, lättfunnen och mångsidig informa-
tion om produkter och lösningar, till exempel produktfakta (produkt-
egenskaper, produktfördelar och kundnyttor), produktbilder, ritnings-
detaljer och schematiska illustrationer av systemlösningar. Denna typ 
av stöd är huvudsakligen inriktat på säljarens påståendekunskap.

• Stöd för behovsanalys och problemlösning, med verktyg och tjänster 
som hjälper säljaren att skaffa sig en uppfattning om kundens behov 
och stödjer konfigurering av kundanpassade eller kundindividuella 
systemlösningar. Denna typ av stöd är inriktat på säljarens färdighets-
kunskap och förtrogenhetskunskap.

• Stöd för presentation och demonstation där ord, bilder, animationer 
och videosekvenser kan kombineras på ett sätt som hjälper säljaren 
att beskriva och levandegöra hur olika systemlösningar kan te sig i 
kundernas användarmiljöer. Denna typ av stöd är inriktat på såväl på-
ståendekunskap som färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap.

• Stöd för samarbete i säljteam, med verktyg och projektarbetsplatser 
på intranät som stödjer samarbetet inom ett säljteam. Denna typ av 
stöd har tre aspekter, dels att det stödjer ordning och reda i projekten 
(rutinpraxis), dels att det stödjer säljteamets problemlösningsförmåga 
(färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap) och dels att det stöd-
jer intersubjektiviteten inom säljteamet.

• Stöd för samarbete med kunden: Samtliga kategorier av säljstöd kan 
öppnas för samarbete med de kunder, som av den kundansvarige säl-
jaren bedöms vara mogna eller lämpliga att använda hela eller delar 
av säljstödet (jfr PG Flodbergs modell).
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När det gäller utvecklingspraxis, där säljarnas yrkeskunnande växer 
med växande erfarenhet, är tankar och handlingar ofta situationsbero-
ende. Kraven på stöd blir i motsvarande grad också situationsberoende 
och ställer höga krav på enkel sökbarhet i kombination med verklig  
eller artificiell synkronitet. Men här närmar man sig obevekligt gränsen 
för möjligheten att ersätta säljarnas personliga fingertoppskänsla med 
”information at your fingertips”.

Stöd för säljares rutinpraxis
Säljstöd som är inriktat på säljarnas rutinpraxis är till exempel affärs-
system, CRM-system (customer relations management), stöd för fram-
tagning av offerter och stöd för projektadministration. Carsten Svarrer 
Østerlund uppmärksammar i en fältstudie om säljares lärande i arbetet, 
Learning across contexts (1996) att sådana stödsystem lägger en admi-
nistrativ uppgift på säljarna, men inte alltid ger dem motsvarande nytta 
tillbaka. Han uppmärksammar också att en allt större andel av säljarnas 
utbildning avser användning av sådana stödsystem. Det finns gott om 
system som stödjer säljarnas rutinpraxis på marknaden. Genom att  
involvera säljarna i valet av system kan man säkerställa att de får det 
stöd som bäst motsvarar deras behov. Men i detta sammanhang skulle 
jag vilja lyfta fram den väg som Flygt har gått, att lägga administrativa 
uppgifter på innesäljare, liksom rollen att vara spindel i nätet inom  
löpande kundvård.

Stöd för kunskapsutveckling hos oerfarna säljare
När det gäller stöd för utveckling av oerfarna säljares yrkeskunnande är 
det uppenbart att säljstödsystem som används under ledning och över-
syn av erfarna säljare kan fungera utmärkt som läromedel. Både Scania 
och Flygt illustrerar att ett säljstöd som helt sätts i händerna på oerfarna 
säljare kan innebära risk att inte fullt lämpliga lösningar tillåts passera. 
Detta problem kan i och för sig tyckas möjligt att undanröja med för- 
finad programmering – fler felkontroller. Men det är inte givet att pro-
blemet kan kringgås på det sättet, eftersom det under alla förhållanden 
krävs erfarenhet för att tolka kundernas behov. Däremot kan – som 
Flygt illustrerar – säljstödet fungera som ett läromedel, som hjälper  
oerfarna säljare att komma längre och längre på väg mot självständig-
het. Kombinerar man detta arbetssätt med ett uttalat mästar-lärlings-
skap mellan erfarna och oerfarna säljare kan effekten bli ännu mer  
påtaglig (jag återkommer till detta).
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Stöd för medierad närvaro
En helt annan kategori av stöd är det som ger stöd för säljarnas närvaro: 
datorstödd bildtelefoni, bildkonferens eller andra kommunikations- 
lösningar som möjliggör kontakter och samarbete i realtid. Den här  
typen av stödsystem syftar till att ersätta eller komplettera det person-
liga mötet, när avstånden är för stora eller tiden inte räcker till för att 
träffas. Systemens effektivitet står och faller med att de inte formalise-
rar kommunikationen – att de är enkla att använda och verkligen för-
mår ge en känsla av närvaro. Detta är en aspekt som Claus Knudsen tar 
upp i sin avhandling Presence production (2004), där han konstaterar 
att det inte i första hand är den tekniska kvaliteten hos kommunika-
tionskanalen som är avgörande för känslan av närvaro, utan att det 
främst handlar om att skapa möjligheter för berättande, dramaturgi och 
gestaltning.

Problemet är inte tekniken

Ingen av dessa kategorier av säljstöd kräver något särskilt, utöver vad 
befintlig medieteknik möjliggör. Tekniken finns. Problemet är inte  
tekniken. Problemet är innehållet; att skapa en helhet som till funktion, 
struktur, innehåll och form stödjer säljarna. Som hjälper dem att förstå 
kundernas behov, lösa deras problem, konfigurera systemlösningar,  
demonstrera hur olika lösningar ter sig i sina användarmiljöer och be-
skriva hur kundnyttan i en systemlösning är förankrad, både i kundens 
behov och i egenskaperna hos de produkter och tjänster som tillsam-
mans utgör systemlösningen. Allt detta kräver en väl genomtänkt in- 
formationsstruktur, kärnfull och lättsökt information samt scenografi,  
dramaturgi och gestaltning som levandegör innehållet.

Förslag till fortsatt forskning 2

Nu borde det vara dags för säljarna själva att säga sitt om min vision att 
åstadkomma en dynamisk teknisk samarbetspartner, som på ett lättill-
gängligt och situationsanpassat sätt förser dem med det stöd de behö-
ver, när de behöver det och i den form de behöver det – i ord, bild eller 
ljud. Ett system som stödjer utan att styra. Som avlastar säljarna från 
rutinarbete. Som stödjer deras kreativa utvecklingsarbete. Som också 
gestaltar eller avspeglar viktiga aspekter på deras yrkeskunnande. 
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Det måste till syvende og sidst vara säljarna själva som talar om hur de 
vill ha det och hur de vill arbeta. Jag önskar (som tidigare sagts) att jag 
hade haft möjlighet att arbeta med dialogseminariemetoden för att  
förstå säljarnas behov av säljstöd. Av skäl som jag har beskrivit, var 
detta inte möjligt. Men jag vidhåller det goda i idén och frågan mig hur 
dialogseminariemetoden skulle kunna användas, både i samband med 
utveckling av komplex försäljning som praxis och i samband med  
utveckling av interaktivt säljstöd.

Dialogseminariemetoden erbjuder ett sätt att finna ut säljarnas behov 
– inte enbart de explicita, utan även deras implicita behov och kanske 
delvis också deras tysta behov. Inte för att de tysta behoven kan göras 
uttalade, utan för att de är möjliga att bearbeta via metaforer och ana-
logier. Jag tror att säljare tillhör en yrkesgrupp som är särskilt lämpad 
för dialogseminarier. Anledningen är att de har som ett viktigt inslag i 
sin praxis att tolka kundbehov, som långt ifrån alltid är explicita, utan 
också implicita och tysta. Säljare har – liksom till exempel skådespelare, 
läkare, sjuksköterskor och musiker – lyhördhet och tolkande som  
väsentliga inslag i arbetet.

Adrian Ratkic beskriver i Avvikelsens konst (2004) tre olika tillämp-
ningar av dialogseminariemetoden som hittills har praktiserats. Jag ser 
alla tre som möjliga och lämpliga att utgå från när det gäller att  
utveckla säljares praxis och förstå deras behov av säljstöd:

Den första tillämpningen är att utveckla en praxis, i enlighet med Maria 
Hammaréns avhandling Ledtråd i förvandling (1999). Här har lärandet 
i systemutvecklingsföretaget Combitech Systems utvecklats genom kol-
lektiv reflektion och överföring av erfarenhetsbaserad kunskap mellan 
äldre och yngre medarbetare. Christer Hoberg (red), belyser i Precision 
och Improvisation (1998) detta arbete och dess förutsättningar sett ini-
från företaget. Niclas Fock belyser hur dialogseminariemetoden växte 
fram i Eventyrlyst och risker (2004). Samma eller liknande sätt att till-
lämpa dialogseminariemetoden skulle kunna vara möjlig inom ett före-
tag, både för att utveckla säljarnas praxis och göra yngre säljare erfarna 
lite snabbare.

En andra typ av tillämpning är att reflektera över komplicerade fråge-
ställningar och problem, på det sätt som Elisabeth Broman på Sif  
beskriver i Sprickor i gemenskapen (2004) och som Jan Sjunnesson på 
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Combitech Systems beskriver i Spindeln i nätet (2003) Samma eller 
liknande sätt att tillämpa dialogseminariemetoden skulle kunna vara 
möjlig i en grupp av säljare, både när det gäller att på en övergripande 
nivå utröna deras behov av säljstöd och när det gäller att precisera 
innehållet i de medietjänster som säljarna anser bör ingå i säljstödet.

En tredje typ av tillämpning är att utbyta erfarenheter över olika  
kunskapsområden och uppnå intersubjektiv begreppsförståelse. Så har 
varit fallet i doktorandgruppen kring Bo Göranzon, där Adrian Ratkic 
arbetar, (liksom bland andra jag själv och de ovannämnda författarna). 
Gruppen innefattar så vitt skilda kunskapsområden som systemutveck-
ling, hemvård, militärt ledarskap, marknadsföring, fackligt arbete,  
pedagogiskt arbete, vinkunskap, musik och måleri. Samma eller lik-
nande intersubjektivitet skulle kunna vara möjlig att åstadkomma mel-
lan olika intressenter och yrkesgrupper inför och i samband med ut-
veckling av säljstöd. På det sättet kan man åstadkomma en gemensam 
grund av begreppsförståelse inför – och under – utvecklingsarbetet. 

Förslag till fortsatt utveckling

Vad jag skulle vilja föreslå – som fortsatt utveckling – är teamförsäljning 
som en väg att systematisera ett mästar-lärlingsskap i samband med 
komplex försäljning. Bakgrunden är, förutom analogin mellan komplex 
försäljning och hantverk, i korthet följande.

Teamförsäljning löser, enligt Jacob Rehme (2001, Sales Coordination in 
Multinational Corporations) dubbla komplexiteter:

• Intern komplexitet inom det säljande företaget, där flera geografiskt 
eller organisatoriskt åtskilda enheter gemensamt kan leverera lösning-
ar på olika kundbehov. Här är teamförsäljning ett sätt att samordna 
och kraftsamla det säljande företagets resurser internt. 

• Extern komplexitet, som innebär att det köpande företaget har många 
olika behov som det säljande företaget kan uppfylla. Här är teamför-
säljning ett sätt att fokusera på helheten i kundens totala behov. 

Inom ramen för säljteamet finns således både en lärväg och en karriär-
väg för säljare. Här finns för det första en väg att utvecklas från pro-
duktsäljare till system- eller funktionssäljare. Här finns för det andra en 
väg att med växande erfarenhet ta allt större ansvar för helheten hos 
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allt mer komplexa kundföretag. Denna väg används informellt i prakti-
ken. Men om man formellt uttalar mästar-lärlingsskapet som en strategi 
för säljarnas kunskaps- och karriärutveckling uttalar man samtidigt  
förväntningarna på att erfarna säljare ska agera som mästare. Mäster-
skapet blir på det sättet både en karriärmässig merit för mästaren själv 
och en utvecklingsväg för lärlingarna.

8.5 Reflektioner över tidens gång

Huvuddelen av min empiri har samlats in under perioden 1999-2001. 
Sedan dess har en lågkonjunktur passerat. Förändringar som berör de 
företag som jag har studerat är att kostnadsmedvetandet i alla led har 
ökat, konkurrensen har hårdnat och marknaden har förändrats. IT- och 
telekommarknaden har genomgått en djup svacka och en mognadspro-
cess. Allmänna förändringar eller trender är ökad funktionsförsäljning 
och ökad privatisering inom den offentliga sektorn. 

Förändrade krav

Säljaren möter en alltmer komplex verklighet och ökade krav på effek-
tivitet. Det blir allt viktigare att spara tid – både den egna tiden och 
kundernas. Det är därför nödvändigt för säljaren att så tidigt som  
möjligt kunna bedöma sannolikheten för att en affär ska kunna gå i lås 
på ett lyckat och lönsamt sätt. Kraven på stöd till säljteam och enskilda 
säljare ökar, liksom kraven på effektivt kundstöd – kunderna prioriterar 
hårdare, vill kunna hålla sig bättre informerade och ha kontroll över 
sina leverantörer. 

Den medieteknik som krävs för att åstadkomma ett effektivt interaktivt 
stöd till säljare och kunder har utvecklats kontinuerligt. Men har insik-
terna när det gäller att utnyttja tekniken innehållsmässigt utvecklats i 
motsvarande grad? Knappast. Här citerar jag en utsaga som min kollega 
på Medieteknik och grafisk produktion, Claus Knudsen, fällde under sin 
disputation: ”interaktionen mellan människa och teknik står kvar på 
stenåldern”.
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Stöd till produktutveckling via säljstöd

Säljare medverkar i en kreativ cyklisk process, som oftast inleds med 
produktutveckling och i lyckade fall utmynnar i nöjda kunder och goda 
kundrelationer. Säljarna är lika viktiga för innovativa teknikföretag som 
produktutvecklarna; om inte produkterna kan tala för sig själva måste 
säljarna göra det. Vad mer är: säljarna är den enda yrkeskategori som 
kontinuerligt i sin vardag utövar och vidareutvecklar sin kunskap om 
kunderna och deras behov. Marknadsförarna kan tro sig göra detta  
genom marknads- och målgruppsanalyser. Men det är säljarna som gör 
det i praktiken.

Vad kan göras för att säljarna snabbt och effektivt ska kunna återföra 
sina insikter om kundernas behov till produktutvecklarna? Kan ett sälj-
stödsystem utformas så att det – utan att belasta säljarna med adminis-
trativa uppgifter – erbjuder en back-kanal mellan försäljning och  
produktutveckling; en väg till snabbare respons när det gäller teknik- 
företagens möjligheter att upptäcka och uppfylla nya kundbehov?  
Ja – och nej. Back-kanalen i sig gör inga underverk härvidlag. Men den 
kan ge intressanta uppslag till dialoger mellan säljare och produktut-
vecklare. Detta är en möjlighet som jag tror är dåligt utnyttjad, jämfört 
med hur den skulle kunna utnyttjas. Flygt har lagt grunden för en sådan 
möjlighet genom sin spegling mellan säljstödsystem och produktions-
systemet. 

Förslag till fortsatt forskning 3

Hur kan man med hjälp av interaktiva medier utveckla och stödja en 
dialog mellan säljare och produktutvecklare om kundernas behovs- 
utveckling? Att denna fråga kan vara värd att ägna fortsatt forskning är 
något jag känner på mig utan att kunna bevisa saken. Men en uppenbar 
motivering är att snabb respons på nya kundbehov alltid utgör en  
väsentlig konkurrensfaktor – liksom förmågan att se nya behov innan 
de har uttalats. Här ligger marknadsundersökningens svaghet: frågorna 
styr svaren – explicita frågor kan inte – av logiska skäl – locka fram svar 
om implicita eller outtalade behov. Säljarna är däremot vana vid att 
tolka och förstå såväl implicita som outtalade behov.
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8.6 Affärside

Jag låter sammanfattningsvis min avhandling ligga till grund för en af-
färsidé, som visar på möjligheterna att omsätta innehållet kommersi-
ellt. Att starta en affärsverksamhet kring utveckling av säljares praxis 
och interaktivt, kunskapsintensivt säljstöd kräver självklart större skala 
än den jag har som ensamföretagare. Men den saken oroar jag mig för 
en annan dag.

Affärsidén är att med dialogseminariemetoden som grund utveckla säl-
jares praxis och yrkeskunnande inom komplex försäljning samt att via 
interaktiva medier åstadkomma ett säljstöd som förser säljarna med det 
stöd de behöver, när de behöver det och som de behöver det. Affärsidén 
innehåller följande huvudpunkter.

• Att utveckla säljarbetet genom ett klokt samspel mellan säljare och 
säljstöd.

• Att åstadkomma ett säljstöd som stödjer utvecklingsaspekterna i säl-
jarnas arbete och som även gestaltar viktiga aspekter på deras yrkes-
kunnande.

• Att förmedla erfarna säljares kunskaper och erfarenheter till yngre 
säljare.

• Att stärka sambanden mellan försäljning, säljstöd, marknadskommu-
nikation och produktutveckling.

Viktiga partners är forskare och doktorander i de båda forskningsom- 
råden där jag hör hemma. Därtill behövs också ett systemutvecklings-
företag, ett teknikinformationsföretag, en reklambyrå, ett designföretag 
samt ett videoföretag med erfarenhet av såväl dokumentär som fik-
tion.

Kunder är teknikintensiva företag som utvecklar och säljer komplexa, 
kundanpassade och kundindividuella system- och funktionslösningar. 
Marknaden är av praktiska skäl, på kort och medellång sikt, begränsad 
till företagens säljorganisationer i Sverige. Anledningen är att dialog- 
seminariemetoden, som ligger till grund för affärsidén, till sin natur är 
småskalig och därtill kräver att deltagarna har möjlighet att uttrycka sig 
på sitt modersmål – ett språk som man inte behärskar till fulländning 
gör det svårt att arbeta kreativt med metaforer och analogier.
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Säljchefen är den primära kontaktpersonen efter förankring hos före-
tagsledningen. Samarbetet inleds med att säljchefen inbjuds att delta i 
en introduktionskurs om dialogseminariemetoden. Därefter följer en 
förstudie i form av en serie dialogseminarier, där deltagarna är säljche-
fen och fem-sex säljare. Förstudien resulterar i konkreta och prioritets-
ordnade förslag till fortsatt arbete. Den tämligen omfattande förstudien 
motiveras av – förutsätter – att företaget redan har fattat beslutet att 
radikalt förbättra sin försäljning och är beredd att investera i ett hållbart 
beslutsunderlag om hur det hela ska gå till och vilka utvecklingsprojekt 
som ska prioriteras. 

Marknadsföringen sker inledningsvis genom personliga kontakter med 
ett fåtal omsorgsfullt utvalda företagsledningar samt genom pressinfor-
mation, främst till teknisk fackpress, affärspress och facklig press. 

Min egen roll i det hela kan variera, beroende på uppdragens art: Som 
forskare ska jag medverka till att lägga upp dialogseminarier och föra 
idéprotokoll. Som projektledare eller delprojektledare ska jag bevaka 
säljarnas intressen och medverka till att väga samman dem med andra 
intressen inom kundföretaget. Som redaktör ska jag bevaka en ända-
målsenlig och lättillgänglig innehållsstruktur i säljstödet, som skribent 
ska jag åstadkomma en rak och klar sakframställning. Som kreatör ska 
jag medverka till en kontext som gestaltar och levandegör säljstödets 
innehåll.

Slutord

Det är mycket svårt att sätta punkt för ett arbete som upptagit tid och 
tankar i snart sex år. Vid slutet dyker frågorna upp, som redan borde 
vara avklarade: Har jag upptäckt något väsentligt? Har jag funnit något 
nytt? Har jag funnit något som är tillräckligt intressant för att motivera 
fortsatt forskning och utveckling? Vad kan ifrågasättas med avseende på 
hur jag har kopplat min empiri till metod, teori och litteratur? Hade jag 
kunnat göra andra och bättre tolkningar? Kort sagt, vad hade jag kunnat 
göra bättre – om jag förstått från början vad jag inser nu? Allt! Självklart 
hade jag kunnat göra allt bättre. Men det är en reseberättelse jag har 
skrivit – en berättelse som har tillkommit under min kunskapsresa. Här 
och nu har jag nått vägs ände i denna del av resan. Men den fortsätter 
givetvis.
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