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 En förförståelse av textens mening och logik 

 

Denna text diskuterar meningsfullhet och meningsfullhetens variationer i sociala sammanhang. 

När du har läst hela texten kommer förhoppningsvis meningen framstå klarare för dig. Men 

innan texten har tolkats av dig kan det vara lämpligt med en förförståelse av de olika begrepp jag 

använder. Tyvärr blir det svårt att använda strikta definitioner av begrepp eftersom det är just 

begreppens betydelser jag diskuterar. Definitioner syftar ju till att låsa fast begreppen för att vi 

skall veta vad som menas. Fastlåsningen blir samtidigt problemet med definitioner eftersom 

tveksamheten och samtalet om begreppens betydelser riskerar att upphöra. 

Istället vill jag föreslå en förförståelse av begreppen som efter hand modifieras av 

diskussionerna i texten. Senare kommer vi att diskutera begreppen med hjälp av vad andra 

författare menar med de olika begreppen. 

Mening, betydelse och symbol används i princip för samma sak i texten och kan tillsammans 

antagligen också ange vad var och en innebär. Om en handling är meningsfull så har den alltså en 

betydelse och kan hanteras som symbol för något. Att handlingen är meningsfull betyder dock 

inte att vi vet vilken betydelse den har. Meningens mening eller vilken mening handlingen uttrycker 

är just det vi behöver tolka och diskutera för att komma underfund med.  

En handling utförs av en person eller en aktör som har ett syfte eller en intention med sitt 

handlande. När handlingar utförs av flera aktörer i ett samspel talar jag om interaktion. 

En aktör eller någon annan kan kanske ge förnuftiga skäl till handlandet, det kallar jag 

handlingens rationalitet eller att rationalisera handlingen. Vad som är förnuftigt eller rationellt är 

dock inte lätt att avgöra. Jag skiljer på värderationell, målrationell och kommunikativ rationalitet. 
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En värderationell handling är förnuftig i kraft av att den uttrycker ett värde. En målrationell eller 

instrumentell handling är förnuftig i kraft av att den är ett led i, ett instrument eller ett medel som 

hjälper till att nå ett mål. En kommunikativt rationell handling är förnuftig i kraft av att den främjar 

ett samtal eller en kommunikation som kan hjälpa oss att tillsammans förstå något vi vill förstå. 

När handlingar utförs tillsammans, i en interaktion sker det ibland på ett ordnat sätt. Då kan 

man tala om denna ordnings regler eller struktur. Strukturen uttrycker det regelbundna i det som 

kan verka som ett kaos av tusentals olika handlingar i ett samhälle eller en grupp. Denna 

regelbundenhet kan vara bestående över lång tid eller på olika platser. En del av dessa strukturer 

är de handlande aktörerna medvetna om, andra är dolda och därför kanske mest intressanta att 

undersöka. 

Med konsensus menar jag en överenskommelse mellan aktörer. Den överenskommelsen kan 

komma ur ett samtal och ett beslut som är gemensamt, ur en demokrati. Överenskommelsen kan 

dock även komma ur en outtalad anpassning till varandras olika handlingar, rent faktiskt eller 

praktiskt. Ytterst sett menar jag att demokrati är  

 

Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen handlar om ”meningens” struktur och kommunikation i sociala rörelser. 

Jag hävdar att när vi kommunicerar så ger vi olika fenomen betydelser eller meningar, som i 

prinicip kan vara vad som helst. Meningens struktur handlar om vilka relationer som finns mellan 

de olika betydelserna i ett samhälle eller en rörelse. Sociala rörelser känner vi igen som exempelvis 

arbetarrörelser och miljörörelser. Men de skiljer sig inte i grunden från annan gemensam eller 

kollektiv handling. Utifrån ett fallexempel, en rörelseorganisation i Tyskland, och Alberto Meluccis 

teori om kollektiv handling samt Herbert Blumers symboliska interaktionism, diskuteras den 

kollektiva handlingens mening. 

Sociala rörelser kan ses som ett socialt fenomen som rör sig ”mellan” den individuella aktören 

och den omgivande samhällsstrukturen. Ett centralt problem för sociala rörelser vilka strävar 

efter att förändra samhället är frågan om aktören kan ändra strukturen eller om strukturen ändrar 

aktören.  

Sociala rörelser eller kollektiv handling förstås vanligen som komna ur frustration, identitet 

eller intresse. I denna uppsats ses de som kommunicerande mening. Jag hävdar att rörelser talar 

till oss, kommunicerar betydelser genom sin kollektiva handling. Deras tilltal går inte att förklara 
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eller reducera till ett uttalande. 

I enlighet med min tolkning mobiliseras sociala rörelser genom gemensamma konstruktioner 

av betydelser. Kollektiv handling kommer alltså ur kollektiv mening. Betydelserna kommuniceras 

kontinuerligt inom rörelsen såväl som gentemot andra. 

Med tiden, under denna symboliska kommunikations konstruktionsprocess, etableras 

konsensus eller stabilitet mellan aktörerna. Konsensus tar sig formen av överenskommelser (vad 

jag kallar de jure konsensus) eller/och regelbunden interaktion (vad jag kallar de facto konsensus) samt 

utopi (vad jag kallar utopiskt konsensus).  

De facto konsensus märks som stabila interaktionsmönster eller meningsbetydelser och kan 

även kallas strukturer. Utan subjektens interaktion skulle inte strukturen finnas. Men 

interaktionen skulle vara obegriplig utan någon förutsägbarhet eller stabilitet. I och med att varje 

interaktion har en historia i tidigare interaktion, formar strukturen aktören samtidigt som aktören 

omformar strukturen.  

När de facto och de jure konsesus, struktur och beslut, sammanförs, råder demokrati, bland de 

aktörer som är involverade. Mitt perspektiv möjliggör en förståelse av radikaldemokratiska 

rörelser som ett bidrag till en sådan strukturförändring i enlighet med gemensamma och jämlika 

beslut. 

Demokratiskt riktiga beslut eller demokrati i någon slags allmän betydelse kräver i Habermas 

mening en ideal samtalssituation, ett oändligt samtal utan makt bland alla berörda. Denna dialog 

och demokrati är med nödvändighet utopisk och därmed kommer alltid de facto och de jure konsensus 

att befinna sig i ett dialektiskt spänningsförhållande gentemot varandra. Tillfälliga synteser kan skapas av 

var tids sociala rörelser genom nytolkningar av kommunikationens olika betydelser. Men de 

kommer genast att upphävas av nya konflikter och maktförhållanden.  

Därmed kan man säga att konflikt och konsensus, i olika kombinationer, samexisterar i social rörelse 

såväl som social stabilitet. För att vara i konflikt eller dialog med någon aktör krävs att man dels är 

oense om något fenomens betydelse och dels ense om något annat, för att överhuvudtaget kunna 

kommunicera.  

De empiriska rörelserna förstås i denna studie som ”tvärrörelser” vilka befinner sig i konflikt 

och konsensus med sig själva och sin omgivning. Men vilka trots den omöjliga uppgiften faktiskt 

måste ta beslut och alltså ”sluter meningen”, ger handlingar en gemensam betydelse och därmed 

avslutar kommunikationen om meningens betydelse. Att beteckna är omöjligt, om 

kommunikation skall göras möjlig. Samtidigt är kommunikation  omöjlig utan det betecknade, 

symbolen. Därmed görs kommunikation möjlig genom dess antites - det betecknade eller den 

redan fastlagda meningens mening. Men det är genom omtolkningen av det betecknade som 
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betydelsen befrias eller beslutet kan tas gemensamt, även formellt, ej enbart faktiskt och 

informellt. Men befrielsen utgör samtidigt en slutning, ett nedtryckande av andra möjligheter eller 

behov. Den dialektiska spänningen går alltså inte att upplösa annat än tillfälligt. 

Min huvudsakliga slutsats, vilken är en av flera möjliga tolkningar, att processen av 

betecknande och omtolkande utgör en oändlig historisk konstruktionsprocess, vilken kan, med 

hjälp av radikaldemokratiska rörelser, föras i riktning mot det utopiska konsensus (utan att kunna 

nå fram) och därmed producera kvalitativt högre, men tillfälliga, synteser mellan de jure och de 

facto konsensus. 

 

 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Min uppsats är teoretiskt och empiriskt en fortsättning av den C-uppsats i sociologi jag skrev 

om den radikaldemokratiska eller direktdemokratiska ”Gräsrotsrörelsen” i Tyskland, Vinthagen 

(1996:a). Huvudsyftet med studien är att göra meningens struktur och kommunikation, i kollektiv 

handling, begriplig genom att låta Herbert Blumers symboliska interaktionism och Alberto 

Meluccis teori om kollektiv handling möta varandra. Jag tror att båda perspektiven har något att 

vinna genom att diskuteras tillsammans, en vinst vilken kan visa på den oupplösliga spänningen 

mellan meningens struktur och kommunikation. 

Studien handlar om demokratiskt radikala sociala rörelser, det vill säga om kollektiva aktörer 

vilka har ambitionen att ändra samhällsstrukturer demokratiskt och tillämpa radikal demokrati 

inom sina egna sammanhang. Därmed behövs en teori vilken kan hjälpa oss att förstå eller 

förklara dels vilka möjligheter som aktörerna har att skapa, upprätthålla eller ändra strukturerna i 

sina egna sammanhang, dels vilka möjligheter rörelserna har att ändra samhällsstrukturer och då 

på ett demokratiskt vis.1

Studien är motiverad som en studie i internationella relationer eftersom sociala rörelser kan 

spela roll för en minskning av samhällens våldsnivå, lokalt såväl som internationellt. Robert Cox 

lägger i sin kritiska politiska ekonomi möjligheten för en nykonstruktion av det civila samhället, i 

 
1 Om frågan inte enbart handlar om och hur en aktör kan ändra en struktur, utan även om det är möjligt att genomföra en 
förändring utifrån något slags demokratiskt beslut, så handlar det även om aktörens intentioner. En demokratiskt radikal rörelse kan 
sägas implicit hävda alla tre aspekterna: det är möjligt att ändra strukturer och det kan och bör ske genom handlingar och 
gemensamma beslut. 
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det ekonomiskt globaliserade moderna världssamhället vi nu lever i, på sociala rörelser.2 

Yoshikazu Sakamoto, likaså, menar att de inneboende paradoxerna i de fem ”dynamiska 

motorerna” i den historiska förändringsproccessen i vår moderna värld, främjar en ökad 

betydelse för den osynliga men märkbara ”revolutionära transformation” som genomförs av 

otaliga gräsrotsrörelser i olika delar av världen.3

En grundläggande teoretisk frågeställning blir frågan om det överhuvudtaget finns något 

samband mellan aktör och struktur i sociala och materiella sammanhang.4 Det teoretiska 

gränsområdet mellan subjekt(en) och objektiva förhållanden blir då intressant. Alltså, kan 

socialpsykologisk teori hjälpa oss att förstå sambanden mellan aktörernas handlande och 

organisationers samt rörelsers strukturer? Därmed blir meningsskapande, interaktion, aktör, makt 

och struktur centrala begrepp för studien. 

För att begränsa studien har jag valt att främst studera organisationers och rörelsers interna 

sammanhang. Jag intresserar mig alltså inte i första hand för de sociala rörelsernas påverkan på 

samhället i denna uppsats utan studerar deras egendynamik, inre strukturerade interaktion och, i 

den mån det är befogat, det omgivande samhällets (bl a andra sociala rörelsers) påverkan på 

denna ”interna” situation och process. Det innebär att jag inte studerar rörelser som enhetliga 

aktörer, utan som komplexa och konfliktfyllda, bestående av flera aktörers interaktion i ett 

strukturerat sammanhang.  

Mitt val att undersöka hur antihierarkiska eller antibyråkratiska organisationer och rörelser 

fungerar och agerar, är teoretiskt motiverat av svagheter inom de dominerande organisations- och 

rörelseteorierna. En rörelseteori, ”Ny social rörelseteori”, diskuterar visserligen antihierarkiska 

rörelser men har sitt fokus på det övergripande historiska samhällsplanet (modernisering) genom 

sin upptagenhet med frågan varför rörelserna uppkommer eller utvecklas som de gör och vad de är 

eller ingår i för sociala sammanhang, bland annat frågan om vad som är nytt eller gammalt.5 

Organisationsteori och en annan rörelseteori, ”Resursmobiliseringsteori”, har ett mer konkret 

perspektiv och studerar enskilda organisationer eller rörelser utifrån frågan om hur de verkar och 

utövar inflytande. Men inget av dessa båda perspektiv uppmärksammar icke-hierarkiska 

organisationer eller rörelser i någon större omfattning. Dessutom finns en tendens där de hävdar 

att hierarkiska strukturer ger större inflytandemöjligheter på andra organisationer eller 

 
2 Hettne (1995), sid 45. 
3 Hettne (1995), sid 129-143. 
4 Melucci (1996:a) menar också att sociala rörelser lämpar sig väl för studier av sambanden mellan aktör och struktur. Han menar 
rent av att det är en grund till varför social rörelseteori har vuxit ut till ett eget område i social teori, se sid 380-382. 
5 För en utveckling av begreppet ”Ny social rörelseteori” se t ex Lyman (1995). 
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samhällsförhållanden.6 Alberto Meluccis diskussioner utgör en intressant brygga mellan de två 

huvudsakliga skolorna eftersom han är en av skaparna av Ny social rörelseteori och samtidigt 

försöker komma underfund med just frågan om rörelsers konstruktionsprocess. Han utgår 

dessutom i sina diskussioner just från den kollektiva handlingens meningsfullhet.7

Men jag har även av politiska eller etiska skäl valt att studera just demokratiskt radikala 

kollektiva aktörer. Jag intresserar mig speciellt för antihierarkiska organisationer och rörelser, som 

är maktkritiska, försöker utveckla demokratin, solidaritet och kommunikativ rationalitet, inom 

sina egna sammanhang liksom i samhället i övrigt. Organisationer och rörelser som söker nya 

former av förening mellan individ och kollektiv, konsensus och konflikt, vilka har ett 

motståndsperspektiv och försöker vara kulturellt icke-konforma. Enligt min mening har dessa 

kollektiva aktörer en möjlighet att utveckla demokratin och friheten i samhället, just om det är så 

att det finns ett samband mellan aktörers handlande och strukturers förändringar.  

I grunden har jag ett emancipatoriskt syfte, vilket kombineras med ett hermeneutiskt och 

evaluerande syfte, vilka kommer ur en grundläggande värdeorientering . Emancipatoriskt eller 

kritiskt eftersom jag intresserar mig för hur människor som är förtryckta kan befria sig från eller 

förändra maktförhållanden på ett sätt som främjar demokrati och ickevåld. Därmed blir 

hermeneutik viktigt för mig för att förstå människor och deras sociala interaktion, samt för att 

mitt perspektiv skall kunna tillåta mig att upptäcka människors resonemang bakom deras 

handlande och meningen i det sociala. Då jag inte tror att människor klarar av befrielsen eller 

finner sanningen själva, utan måste samarbeta med andra, ser jag det som avgörande att 

gemensamt och kritiskt utvärdera det nuvarande handlingsmönstret och de sociala processerna, 

för att befrielsen skall bli möjlig.  

 

 

Metod och teoretiskt perspektiv 

Jag studerar i huvudsak relevant sociologisk litteratur som rör social rörelseteori och 

organisationsteori, men använder mig även av empiriskt material jag samlat in via intervjuer, 

arkivstudier och deltagande observation i studier av en tysk direkt demokratisk organisation och 

 
6 För en diskussion kring organisationationsteori se exempelvis Stryjan, Yohanan (1987) Impossible Organizations; On Self-Management 
and Organizational Reproduction, Department of Sociology, Uppsala. Se även Vinthagen (1996:a). Angående begreppet 
”Resursmobiliseringsteori” se Lyman (1995) samt MacAdam mfl (1988). 
7 Se exempelvis Melucci (1996:a), sid 386. 
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den rörelse organisationen ingår i, Graswurzelrevolution (Gräsrotsrevolution) respektive 

Graswurzelbewegung (Gräsrotsrörelsen).8  

Min utgångspunkt är Herbert Blumers och Alberto Meluccis diskussioner om kollektiv 

handling. Men jag tar även hjälp av bland annat Paul Ricouers textteori, Ernesto Laclaus 

beslutsteori, Pierre Bourdieus habitusteori, Jürgen Habermas kommunikativa teori och Anthony 

Giddens struktureringsteori för att i diskussionen komma förbi en del svagheter eller otydligheter 

jag ser i Blumers och Meluccis resonemang om kollektiv handling och mening.9 I slutändan 

utvecklar jag en egen konsensusteori där spänningen mellan ”de facto”, ”de jure” och ”utopiskt” 

konsensus möjliggör en fruktbar omtolkning av social rörelseteori. Dessutom hjälper teorin till att 

hantera en del svagheter i Bourdieus och Giddens resonemang om aktör och struktur. 

Det empiriska materialet, vilket jag hämtar från Vinthagen (1996:a och b), använder jag genom 

att omtolka de tidigare slutsatserna utifrån de resonemang jag utvecklar i denna text. Därigenom 

kan en befruktning av det teoretiska resonemanget och det empiriska materialet ge en 

nyförståelse av den radikal demokratiska rörelseorganisationen Gräsrotsrevolution och kollektiv 

handling. 

Min studie är präglad av ett hermeneutiskt samt ett kritiskt perspektiv i mitt läsande av 

litteraturen och mitt empiriska material. Jag intresserar mig för studier av komplexa uppfattningar, 

där svaret från respondenten inte kommer enkelt och självklart. Och jag intresserar mig för dolda 

och generativa kategorier, där kategorierna ej från början är väl definierade och för konstruktionen 

av kategorier, ej dess frekvens eller representativitet. Dock intresserar jag mig för kategoriernas 

komplexa interrelation. Vidare behöver forskarens förståelse göras till en del av metoden (där 

forskningsobjektet är en annans medvetande).10 Kategorierna eller meningen i den sociala 

interaktionen är själva forskningsobjektet i min studie.  

Karakteristiskt för min inriktning är att forskaren gör sig själv till en del av, eller instrument 

för, forskningen. De egna erfarenheterna och uppfattningarna används som en grund för att söka 

överensstämmelser och skillnader, förståelse och inlevelse, genom att försöka se världen så som 

respondenten gör, att ta den andres kategorier och upplevelse som sann.11 Att se världen så som 

respondenten gör, genom intervjuer eller deltagande observation, är endast en del av forskningen. 

Samtidigt krävs en distansiering där det som sägs och görs blir föremål för en kritisk tolkning, där 

forskaren frågar sig vad detta säger mig i min livssituation. 

 
8 För en beskrivning av det empiriska materialet och en diskussion av metodproblem kring den studien se Vinthagen (1996:a). 
9 Den litteratur jag studerar är främst engelsk men då jag skriver på svenska har jag ibland själv översatt citat till svenska. När 
svensk text sätts i citationstecken, är det alltså vanligen mina egna översättningar. Engelsk text anges endast då det är nödvändigt 
(centrala uttalanden eller ej självklar översättning). 
10 McCracken (1988) sid 16-18 samt 49. 
11 Ibid sid 18-20. 
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När forskaren genom inlevelse försökt se världen ur respondentens perspektiv och kritiskt 

tolkat meningen återstår det slutgiltiga steget vilket gör forskningen till vetenskap – den 

gemensamma kritiska reflexiviteten genom dialog. Denna dialog bör idealt inte bara föras med 

andra forskare utan även föras med de människor man studerat.12 Den ”kausalitet” eller 

”lagbundenhet” som existerar inom social teori är historisk och rör sambanden mellan avsiktliga 

och oavsiktliga konsekvenser av reproducerad handling, ett samband som kan förändras via en 

dialogorienterad tillämpning av social analys.13 Den ”dubbla hermeneutik” som Anthony 

Giddens förordar i social teori, innebär att den vetenskapliga observatören måste korrekt förstå 

de begrepp med vilka aktörers agerande är orienterad och det är endast möjligt via en 

dialogrelation mellan forskaren och de observerade aktörerna.14

Att mina subjektiva perspektiv är något som påverkar min forskning är inte något konstigt, 

man kan inte uppfatta eller utforska en subjektfri värld.15 Uppfattning är med språklig 

nödvändighet subjektivt relaterad. Annars skulle det heta effekt eller stimulans. Att jag är 

anhängare av ideologier är självklart (antingen är de explicita eller implicita) eftersom det är en del 

av att vara en social varelse.16  

Är då det jag skriver värt att kalla ”vetenskapligt”? Demarkationskriteriet, alltså skiljelinjen, 

mellan vetenskap och icke-vetenskap grundar sig inom den logiska positivismen på ett 

verifikationskriterium, där man hävdar ett samband mellan vetenskap och empirisk testbarthet.17 

Inom popperianismen hävdas istället ett falsifieringskriterium grundat på en slags metodologisk 

positivism eller ”kritiskt rationell metodologi”. Båda synsätten vilar på en empirisk kunskapsteori, 

vilken har i grunden kritiserats.18 Både fakta och metoder är teoribundna och kan därför inte 

befrias från den omgivande teorin, eller ”paradigmet”. 

Gentemot demarkationskriterier som idé kan man även invända mot gränsdragningar i sig.19 

Gränser gör egentligen inget annat än sätter en linje, vilken skiljer och samtidigt förenar, det som 

inkluderas och det som exkluderas. Inklusion och exklusion är samtidigt en maktteknik, vilket 

den norske rättssociologen Thomas Mathiessen har visat. Därmed blir skarpa gränsdragningar ett 

 
12 Jag har som en del av arbetet med denna studie fört dialog med fyra aktiva inom olika radikaldemokratiska 
rörelseorganisationer, samt tre forskare i sociologi. Se vidare Herngren, Per (1990) Dialogen som metod, Omega skrift, Göteborg. 
13 Giddens (1982), sid 15. 
14 Giddens (1982), sid 13-14. 
15 Watzlawick, P. (1983) Förändringens språk, Natur och Kultur, Stockholm, sid 46-53. 
16 Ricouer, Paul (1981) Science and Ideology, ur Hermeneutics and the Human Sciences, Cambridge University Press, Cambridge, sid 222-
246. 
17 Brante, T. (1980) Vetenskapens struktur och förändring, Doxa, Lund, sid 90-116. 
18 Eriksson, Leif (1993) Krigets och Fredens Politiska Ekonomi i Idéhistorisk Belysning, PADRIGU Press, Göteborg, Sid 51-57, 347-388. 
Se även Brante (1980). 
19 Wilber, K. (1985) No Boundrary, New Science Library, Shambala, Boston & London, sid 15-29. 
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sätt att utestänga andra perspektiv och uppfattningar, vilket strider mot den ”demokratiska 

relativismen”.20  

Demarkationskriteriet är alltså inte tydligt och absolut men jag skulle vilja hävda att det trots 

att finns såsom utopi. Inspirerad av Eriksson (1992), Ricouer (1981) och Lapid (1989) menar jag 

att det utmärkande för vetenskap är dess utopi av den oändliga, kritiska, kommunikativt rationella 

reflexiviteten.21 Utopin söks genom en process där forskarna kritiskt granskar sig själva och andra, 

genom att ständigt fråga hur och varför. Då processen är oändlig och gemensam, vetenskapligt 

institutionaliserad men något som rör hela samhället (inkluderande det vetenskapliga), kan ingen 

tydlig gräns dras för var denna mänskliga självreflexivitet börjar och var den slutar. 

Förhoppningsvis är den vetenskapliga utopin något som (delvis i varje fall) söks i alla sociala 

grupper i samhället. Vetenskapsmänniskorna kan inte heller genom att hänvisa till professionalitet 

avskiljas från andra människor. Det gamla idealet av vetenskap som något som står utanför 

(över?!) resten av samhället, kritiskt granskande, är inte önskvärt. Vetenskapens institutioner är en 

del av samhället oavsett dess försök till ”neutralitet” eller ”oberoende”. Istället är det önskvärt 

med en vetenskap som blandar sig i och aktivt deltar i samhällets övriga aktiviteter, sociala och 

politiska. Jag ser framför mig idealet av en vetenskapsperson som står med ena benet i aktivt 

deltagande i samhället i övrigt, och med andra benet i vetenskapliga institutioner, vilka tjänar 

syftet att stödja en nödvändig kritisk distans till det studerade. 

Hurvida andra mänskliga aktiviteter skall betraktas som vetenskap eller inte, måste bero på 

deras övertygande argumentation och uppvisande av kritisk självreflexivitet. Någon strävan efter 

att monopolisera ”vetenskaplighet” kan det inte vara frågan om, då det i sig är ett maktagerande 

som motsäger just vetenskaplighet. Vetenskapens enda berättigande är dess övertygande 

argumentation, dess rationella kvalitét.  

I min diskussion i denna text öppnar jag upp möjligheter för tolkningar vilka för mig ter sig som 

rimliga tolkningar. Tolkningarna är med nödvändighet endast mina och därmed begränsade av ett 

subjekts begränsade perspektiv. Det enda skälet för läsaren att ansluta sig till min förståelse av 

kollektiv handling och mening är utifrån tolkningens övertygande argument. Hurvida mina 

argument verkligen är övertygande eller inte får den kritiska dialogen avgöra. 

Låt oss därmed övergå till min argumentation för spänningen mellan meningens struktur och 

kommunikation i kollektiv handling. 

 

 
20 Feyerabend, P. (1981) Democracy, Elitism, and Scientific Method, ur Inquiry, No. 23, sid 3-18. 
21 Se Eriksson, Leif (1992) Från Kunskap till Visdom, PADRIGU Working Paper, Sid 1-43, Ricouer, Paul (1981) Science and Ideology, 
ur Hermeneutics and the Human Sciences, Cambridge University Press, Cambridge, sid 222-246 och Lapid, Y. (1989) The Third Debate: 
On the Prospect of International Theory in a Post-Positivist Era, ur International Studies Quartely, No.33, sid 235-254. 
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Demokratiskt radikala rörelseorganisationer 

Ett fallexempel – ”Gräsrotsrevolution” 

 

Mitt empiriska material, se Vinthagen (1996:a och b) rör den s k Gräsrotsrörelsen 

(Graswurzelbewegung) och dess huvudsakliga organisation Gräsrotsrevolution 

(Graswurzelrevolution - Föderation Gewaltfreier Aktionsgruppen, FöGA). Gräsrotsrörelsen är 

historiskt en del av den radikala studentrörelsen i slutet av 1960-talet, en del vilken kombinerade 

maktkritik med antimilitarism. Begreppet Gräsrotsrevolution anges av aktivisterna som ”alla 

grupper och rörelser som radikalt vill förändra samhället underifrån, alltså från basen och inte 

som parti eller statlig organisation” och uttrycker organisationens uttalade strävan efter 

”härskarfrihet”.22 Man kämpar för jämlikhet i alla former, direkt demokrati, socialism och 

ickevåldslig konfliktlösning.  

Centralt för organisationen är sammankopplingen mellan mål och medel för den politiska 

kampen, samt mellan det politiska och det privata. Det innebär att organisationens revolutionära 

ambition kräver att organisationen inbegriper de ideal man själv vill förverkliga i samhället i 

övrigt. Därmed kan man faktiskt säga att organisationens existens hotas av konflikter kring just 

jämlikhet, ickevåld, konsensus och demokrati. 

Under de 25 år som gått sedan det formella bildandet 1972 har en rad förändringar skett vad 

gäller vilka frågor som diskuteras, organisationsform, konflikter, aktivitetsgrad, aktionsformer, 

organisationskultur, struktur och roll i förhållande till andra rörelser och organisationer.  

I Vinthagen (1996:a) är mina slutsatser att organisationen aldrig har lyckats att upprätta en 

formell direkt demokratisk organisation för sin bas, gräsrotsrörelsen, då de allra flesta grupper 

interagerat informellt, och att organisationen, trots sin formellt radikaldemokratiska 

organisationsform, till största delen präglas av en informell kultur av likriktning samt åsikts- och 

personförföljelser.  

Den underliggande kraften bakom denna oavsedda process har varit en uppfattning av att 

ojämlikhet kan avskaffas, att det politiskt korrekta är möjligt. Man har skapat en generaliserad 

andre, en Idealmänniska, en Gräsrotsmänniska, vilken gjort det svårt för de som inte passat in i 

bilden; yrkesarbetande, äldre, familjer, mer kompromissvilliga anarkister med flera. I sin mest 

 
22 Vinthagen (1996:a), sid 9. Text ur informationsmaterialet som organisationens kontor sänder ut till intresserade och nya 
medlemmar. 
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extrema form har denna elitistiska tendens skapat rena häxprocesser och i mer subtila fall, ett 

”frivilligt” passiviserande eller avhopp av de med avvikande åsikter eller livsstil.  

Motstånd mot denna homgeniseringstendens görs hela tiden, med större eller mindre 

framgång, och verkar ha störst förutsättningar när organisationens ekonomiska beroende 

utnyttjas eller när äldre medlemmars agerande sker dolt utan öppen konfrontation.  

Organisationen påverkas starkt av näraliggande rörelsers aktivitetsgrad, uppmärksamhet 

nationellt och aktionsorientering, men den långsiktiga trenden går mot allt större isolering. 

I Vinthagen (1996:a) var min uppmärksamhet riktad på hur man med hjälp av social 

rörelseteori och symbolisk interaktionism kunde förstå Gräsrotsrörelsen och dess organisationen 

Gräsrotsrevolution. I denna skrift intresserar jag mig istället för det omvända förhållandet skulle 

man kunna säga. Vad kan Gräsrotsrörelsen och Gräsrotsrevolution lära oss om meningens 

struktur och kommunikation i kollektiv handling? Skillnaden sätter meningsfullhet i centrum 

framför rörelseorganisationen. 

 

 

Radikaldemokratiska rörelseorganisationer 

 

Den radikaldemokratiska organisationen, i den betydelse jag använder begreppet, 

karakteriseras av en antihierarkisk organisationsform i ett försök till utvidgad demokrati23 och ett 

sammankopplande mellan mål och medel samt mellan privat och politiskt. Enligt Alberto 

Melucci (1996:a) är just ifrågasättandet av uppdelningen mellan det offentliga och det privata 

samt nätverksform, aspekter av de moderna eller ”nya” rörelserna. I enlighet med Meluccis 

karakterisering av ”nya sociala rörelser” skall vi alltså konstatera att Gräsrotsrörelsen är sådan ny 

modern rörelse.24

Organisation, i den etablerade betydelsen av en social grupp formad för att uppnå ett specifikt 

mål25, är per definition ett manipulativt projekt eller institution. Den existerar, inte för de 

människor som utgör dess innehåll, utan för att uppnå något annat, genom att använda 

människorna för ett syfte. Användningen tar sig uttryck i den karakteriserande instrumentella 

 
23 För en definition av demokrati i den utopiska mening jag använder begreppet, se stycket nedan om Den demokratiska 
kommunikationens utopi. 
24 I sina diskussioner av ”själv-reflektiva organisationer” menar han att moderna sociala rörelser i sina organisationsformer 
”prefigure the goals they persue”, tenderar till informalitet och användande av primära grupperingar, Melucci (1996:a) sid 328. 
Både informalitet och primära grupper har jag konstaterat är utmärkande för organisationen Gräsrotsrevolution och troligen även 
Gräsrotsrörelsen. Informaliteten är både till viss del ett ideal och till viss del ett problem för aktvisterna. Primära grupper är 
centralt för både ideologin och organisationsformen och kallas i vissa sammanhang för ”vängrupper”. Se Vinthagen (1996:a), sid 
38-39 och 55-59, samt Vinthagen (1996:b), sid ??. 
25 Se t ex Smelser (1995), sid 108. 
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organiseringen av interaktionen. Den dominerande organisationsformen i det moderna samhället, 

byråkratin, karakteriseras just av hierarki, avpersonaliserade roller och instrumentellt förnuft.26  

Om en organisation förstås som och används som både ett mål och medel i ett försök att 

förena dem, kan organisationer vara något annat än manipulation. Både Aristoteles och M.K 

Gandhi poängterade sammanförandet av mål och medel i en etisk handling.27 Det är detta som 

karakteriserar de radikal demokratiska organisationerna, att de inte bara existerar för att skapa ett 

mer demokratiskt samhälle utan att de försöker att åstadkomma detta genom att själva tillämpa en 

mer avancerad demokrati inom sin egen organisation. Därmed strävar de efter att nå ett syfte 

genom att behandla de människor som ingår i organisationen i enlighet med det syftet.  

Då gränsen mellan det privata och det politiska ifrågasätts och relativiseras framträder det 

privata i en politisk form och det politiska i en privat form. Vi skall senare se med hjälp av 

Melucci hur moderna sociala rörelser gör t ex kultur, livsstil och identitet till politik och hur 

traditionell politik görs om till en vardagspolitik. Då avpersonalisering och hierarki är centrala 

deler i skapandet av lydnad28, tar en radikaldemokratisk organisation inte bara avstånd från 

byråkrati utan även från traditionell politik, i betydelsen offentlig sfär (i motsats till privat sfär). 

Det innebär dock inte, att en radikaldemokratisk organisation skulle ta avstånd från politik. 

Tvärtom försöker man utvidga politikens område.29  

Sammanfattningsvis innebär detta att en radikaldemokratisk organisation lever med en speciell 

spänning mellan mål och medel, organisation och samhälle, privat och politiskt, vilket i bästa fall 

kan skapa nya intressanta synteser och nya betydelsefulla kollektiva handlingar i det sociala 

samspelet. I värsta fall kan, som jag har visat tecken på i mitt fallexempel, organisationen 

Gräsrotsrevolution, spänningen dock upplösas till en ny form av informell totalism, där 

organisationens ideal koloniserar dess medlemmar, se Vinthagen (1996:a). 

Centralt för förståelsen av en radikal demokratisk rörelseorganisation är dock frågan om hur vi 

skall förstå den kollektiva handlingens mening. Med hjälp av några nedslag i diskussionerna om 

sociala rörelser och symbolisk kommunikation skall vi förhoppningsvis få en klarare bild. 

 

Sociala rörelser 

 

 
26 Smelser (1995), sid 111-113. 
27 För en definition av Aristoteles praxisbegrepp, se The Blackwell Dictionary of Twentieth - Century Social Thought (1995), Outhwaite, 
William & Bottomore, Tom (ed), Blackwell Publishers Ltd, sid. 507.  
28 Se Millgram, Stanley (1975) Lydnad och auktoritet, Wahlström & Widstrand, Stockholm, samt Smelser (1995), sid 121. 
29 T o m privata fantasier tolkas som politiska problem i organisationen Gräsrotsrevolution, se Vinthagen (1996:a), sid 48. 
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Sociala rörelser skall i denna text förstås som – delvis - organiserade gruppansträngningar i syfte 

att generera eller förhindra social förändring.30 Enligt Niel Smelser (1995) startar alltid rörelser ur 

”en känsla av missnöje…(och) orätt ”. Vidare menar han att ”ledare är avgörande för en social 

rörelse eftersom de kommunicerar rörelsens ideologi för dess följeslagare och planerar dess 

strategi”. Sociala rörelser utvecklas genom fyra stadier, från social oro till institutionalisering. 

Varje stadium kräver sin speciella typ av ledare, bland annat profeten och administratören och 

slutligen statsmannen. Sociala rörelser skapar inte bara social förändring, de är ibland även 

resultat av sociala förändringar.31  

Kollektivt beteende är enligt Smelser (1995) spontant och ostrukturerat och skiljer sig därmed från 

organisation. Kollektivt beteende passar därmed bättre som begrepp för folkmassors beteende 

även om Smelser i sin värde-adderade teori anger en stadieutveckling av kollektivt beteende som 

kan utvecklas mot organisering.32 Smelser visar att det förenande mellan ett ”spontant” 

panikbeteende och en social rörelse är deras ”generaliserade tro”.33  

Smelsers resonemang är typiskt för en av de teoriskolor som råder inom social rörelseteori. 

Generellt kan man tala om tre teoriskolor som, i sin tolkning av sociala rörelser som fenomen, 

lägger tonvikten på antingen frustration, intresse eller identitet.34

Den första skolbildningen är en psykologiskt inspirerad strukturfunktionalistisk riktning som 

betonar individers eller gruppers frustration och aggression i samband med förändringar och 

förväntningar, samt de sociala systemens strävan efter jämvikt och funktionell harmoni. En del av 

riktningen kallas ibland för teorin om ”relativ deprivation” eftersom man menar att rörelser 

bildas som ett svar på försämringar utifrån vad som förväntats. En annan del av riktningen menar 

att generaliserade trosuppfattningar kring regler och normer är avgörande för sociala rörelser. 

Denna skolbildning var den tidiga tolkningen av rörelser vilken dominerade fram till 1960-talet 

och har på senare tid fått ett visst erkännande som delförklaring.  

Den andra skolbildningen betonar på olika sätt social position och kollektivt intresse, samt 

samhällens konfliktkaraktär. Intresset kan vara ett klassintresse vilket ytterst är kopplat till 

gruppens relation till produktionsförhållanden i samhället, vilket utmärker den marxistiska 

riktningen. Intresset kan dock även vara en fråga om individens eller gruppers strävan efter 

nyttomaximering enligt den riktning som utgår i från ett rational choice perspektiv och kallas 

 
30 Se exempelvis Smelser (1995). 
31 Smelser (1995), sid 415-416. 
32 Sid 395 och 406. Jag antar dock att Smelser inte menar att det inte finns bakomliggande strukturella sammanhang vilka påverkar 
beteendet. Ett bättre uttryck hade då varit ”ej medvetet strukturerat” beteende.  
33 Melucci (1996:a), sid 19. 
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Resursmobiliseringsteorin. Teorin betonar aktörernas strategiska och instrumentella förnuft i 

kampen om inflytande. 

Den tredje skolbildningen är Ny social rörelseteori som menar att de moderna rörelserna 

uttrycker nya sociala fenomen. Vad som utgör denna ”nya” sida av rörelser är man dock oenig 

om. En viktig riktning av skolbildningen betonar skapandet av gruppidentitet som centralt för 

förståelsen av sociala rörelser. Denna riktning skall vi nedan fördjupa oss i, genom att diskutera 

Alberto Meluccis teorier om kollektiv handling. Den intresserar oss eftersom den betonar 

konstruerande av mening i handlandet. 

Sedan 60-talet dominerar två riktningar Resursmobiliseringsteorin och Ny social rörelseteori. 

Den förra dominerar i USA och den senare i Europa. Men under senare år har flera försök gjorts 

att förena de olika perspektiven. Melucci tillhör de som försöker skapa bryggor mellan 

Resursmobiliseringsteorin och Ny social rörelseteori genom att han hävdar att bakom intresse 

och frustration finns identiteten. Men jag kommer att hävda att hans försök utmynnar i att mening 

reduceras till identitet och identitet reduceras till en rörelses intresse. Istället kommer jag att hävda att 

identitet enbart är en variant av olika kollektiva meningar och att det inte finns något intresse som 

ligger bakom meningskonstruktionen. Tolkandet av symbolers mening är sitt eget orsaksfria 

ursprung.  

 

 

Meningens mobilisering och rörelse 

 

Enligt Alberto Melucci (1996:a/b), en av skaparna av ”identitetsteorin” eller Ny social 

rörelseteori, är det ett misstag att reducera moderna sociala rörelser, eller vad Melucci hellre kallar 

”kollektiv handling”, till deras politiska dimensioner. ”…[P]roduction of cultural codes…is the 

principal activity of the hidden networks of contemporary movements and the basis for their 

visible action”.35 Moderna sociala rörelser har ett fokus på kontroll över kultur, motiv och 

mening - speciellt kring kön, ålder, liv, natur och kulturer -  snarare än kontroll över beteende, 

ras, klass eller ”andra mer traditionella politiska frågor”.36 Detta hänger samman med det 

postmoderna eller senkapitalitiska samhället där information blivit en allt mer central social 

kategori. Det instrumentella förnuftet vägleder inte aktörerna eftersom de ställer frågorna på nya 

 
34 Andra uppdelningar av social rörelseteori är fullt tänkbara. Denna uppdelning sker utifrån teoriernas teser om vad som 
motiverar kollektiv handling. Uppdelningen är till stor del inspirerad av Melucci (1996:a) sid 54-67. Se dock även Lyman (1995), 
sid 113-195 samt McAdam, D., McCarthy, J.D., Zald, M.N (1988) Social Movements, ur Handbook of Sociology, sid 695-737, samt 
Melucci (1996:a), sid 14-22. 
35 Melucci (1996:a), sid 6. 
36 Melucci (1996:a), sid 8-9. 



SYMBOLER I RÖRELSE   AV STELLAN VINTHAGEN 

 17

                                                

sätt, ifrågasätter målen för förnuftet. ”The action of movements deliberately differentiates itself 

from the model of political organization and assumes increasing autonomy from political 

systems; it becomes intimately interweaved with everyday life and individual experience”.37 Det är 

helt enkelt handlingens mening som idag står i centrum för konflikterna. 

Dock menar Melucci att både hävdandet av sociala rörelsers ”nyhet” eller kritiken av detta 

paradigm förutsätter ett perspektiv på rörelserna som empiriska enheter, vilket helt enkelt inte 

stämmer.38 De moderna sociala rörelserna tar formen av solidaritetsnätverk med ”potenta 

kulturella meningar”, vilket skiljer dem från de politiska aktörer och formella organisationer som 

omger dem.39 De är handlingssystem, komplexa nätverk inom de nivåer och meningar som utgör 

social handling. En social rörelse, som analytiskt begrepp, definieras av Melucci som ”…the 

mobilization of a collective actor (i) defined by specific solidarity, (ii) engaged in a conflict with 

an adversary for the appropriation and control of resources valued by both of them, (iii) and 

whose action entails a breach of the limits of compatibility of the system within wich the action 

itself takes place”.40 Därmed uttrycker inte en rörelse enbart en konflikt utan pressar konflikten 

bortom dess gränser. En social rörelse är endast en form bland flera av kollektiv handling. Den 

skiljer sig från konkurrens, samarbete, individuell mobilitet, ritual med mera - typer vilka dock 

kan ingå som delar av en social rörelses handlingar. 

Deras kollektiva identiteter gör det möjligt för dem att mobilisera handling men sociala 

rörelser har inga enhetliga, fixerade eller essentsialitiska identiteter, utan identiteter skapas genom 

och är resultat av utbyte, förhandlingar, beslut och konflikter mellan olika aktörer.  

Konflikterna kring identiteten kan man spåra inom organisationen Gräsrotsrevolution i de 

upprepade diskussioner som förekommer sedan 1972 kring vilka aktivisterna är och borde vara, 

en aktionsorienterad och anarkistisk ”fritidsmotståndsgrupp” eller en samarbetsorienterad och 

statskritisk proffspolitisk grupp. I diskussionerna råder konflikter kring vilken roll gemensamt 

boende, erfarenhet, vad man äter, var man arbetar och vilken ideologi som en medlem bör ha för 

att få vara med.41 Identitetsdefinitionen är inte bara präglad av konflikter inom organisationen 

utan även i förhållande till Gräsrotsrörelsen och andra rörelser. 

Melucci menar att moderna rörelser som uttrycker sina mål i valet av organisationsformer, så 

som alltså den radikaldemokratiska organisationen Gräsrotsrevolution gör, blir speciellt upptagna 

 
37 Melucci (1996:a), sid 9. 
38 Melucci (1996:a), sid 5 Enheten kan dock konstrueras genom en analys av rörelsens olika aspekter. Enheten är alltså ett resultat 
av analysen, inte en utgångspunkt för den. Denna slutsats stämmer även väl med min kritik av ”nyheten” hos sociala rörelser, se 
Vinthagen (1996:a), sid 13. 
39 Melucci (1996:a), sid 2-4. 
40 Melucci (1996:a), sid 29-34. 
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av deras identitetskonstruktion på bekostnad av deras politiska eller externa målsättningar. Det är 

antagligen en riktig iakttagelse, men i varje fall Gräsrotsrevolution utgör ett exempel på ”politisk 

maximering” trots eller på grund av deras mål-medel ansats. Det är till och med så att 

politiseringen av aktiviteter går så långt att det privata hotar att upplösas.42

Det är endast i analytisk mening man kan prata om rörelsers ”nyhet”, i termer av speciella 

element av handlingar. Kollektiv identitet är en konstruktionsprocess av ett aktionssystem, en 

interaktiv definition vilken delas av flera personer eller grupper och berör handlingsorienteringar och 

handlingsfältet av möjligheter och begränsningar.43 Den kollektiva identiteten inbegriper kognitiva 

definitoner av mål, medel och aktionsfält, samt emotionella investeringar vilka gör det möjligt för 

individerna att känna sig som en del av en gemensam enhet. De moderna rörelserna skiljer sig 

från tidigare rörelser vilka genom sin utgångspunkt från klara sociala positioner inte medvetet 

behövde konstruera kollektiva identiteter, identiteterna fanns så att säga redan där. 

Liksom Smelser tar Melucci alltså med känslor eller vad han kallar ”kollektiv erfarenhet”, som en 

aspekt av kollektiv handling, en icke-reducerbar men även icke-totaliserbar aspekt.44 Det innebär 

att känslor spelar roll för kollektiv handling, men kollektiv handling kan inte reduceras till känslor. 

Dessutom kan inte uppkomsten av kollektiv handling förklaras utifrån känslor, bara dess pågående 

process. Den kollektiva erfarenheten präglas, liksom andra relationer, av inneboende ambivalens - 

av kärlek och av hat - som aktörerna försöker reducera. Denna kollektiva erfarenhet ger ny energi 

och reducerar den övergripande ambivalens som finns i kollektivets identitetskonstruktion och 

kollektiva handling. Alltså är ambivalensreduktion en central aspekt av kollektiv handling.  

I bakgrunden av Meluccis analys av sociala rörelser finns en samhällssyn där kulturen har blivit 

det avgörande området för makt, produktion och ojämlikhet.45 Dominans yttrar sig framförallt i 

uteslutning från namngivande, möjligheten att organisera informationen efter egna behov. För att 

det moderna samhället skall kunna bemöta sina fundamentala konflikter krävs att man håller 

utrymmet ”öppet för skillnader”, menar Melucci, som därmed kan sägas ansluta sig till de 

moderna rörelsernas krav på autonomi.46  

Melucci strävar efter att överbrygga klyftan mellan de två teoriskolorna resursmobilisering och 

Ny social rörelseteori, genom att fokusera på sociala rörelsers konstruktion och process. Det vill 

säga frågan om hur de uppkommer och upprätthåller ett ”vi”, vilket enligt Melucci är ett 

 
41 Se Vinthagen (1996:a), sid 42-53 och Vinthagen (1996:b), sid ??. Resonemanget bygger främst på intervjuer med olika 
medlemmar 920122 och 930426, samt observationer under de perioder jag deltog i arbetet i en lokalgrupp och på rikskontoret för 
organisationen. 
42 Se Vinthagen (1996:a), sid 45-49.  
43 Melucci (1996:a), sid 70-71. 
44 Melucci (1996:a), sid 80-83. 
45 Melucci (1996:a), sid 178-182. 
46 Melucci (1996:a), sid 10. 
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nonchalerat tema i tidigare forskning.47 Konstruktionsbegreppet är dessutom Meluccis försök att 

upphäva dualismen mellan struktur och avsikt. Handling ses som ”en interaktiv, konstruktiv 

process inom ett fält av möjligheter och begränsningar som erkänns av aktörerna”. Alltså är 

varken strukturen eller avsikten ensamt avgörande. 

I en genomgång av teorier kring kollektivt beteende och sociala rörelser ställer han sig kritisk 

till teser om rörelser som inkarnation av essens, effekter av strukturella ”lagar” eller historiska 

processer, aggregation av atomiserade individuellt beteende eller generaliserad/delad tro kring 

kollektiva normer.48  

Meluccis analytiska hantering av social rörelse är intressant då han ställer forskarens begrepp i 

fokus för studierna av aspekter eller typer av kollektivt handlande hos sociala rörelser, i stället för att 

låsa sig vid de empiriskt observerade rörelserna - ”kvinnorörelsen”, ”fredsrörelsen” och så 

vidare.49 Därmed öppnar han upp för studier av motsättning, pluralism och konstruktion på ett 

mer fruktbart sätt. Utifrån motsatsparen konflikt-konsensus, solidaritet-aggregation och 

systembevarande-systembrytande diskuterar han en rad skilda former av handlingar vilka utgör 

delar av sociala rörelser. 

Hans ansats gör honom öppen för lärdomarna i tidigare forskning. Melucci lyfter fram en rad 

bidrag till förståelsen av kollektiv handling vilka Melucci senare bygger vidare på.50 Strukturerade 

sociala relationer spelar en viktig roll för aktörernas resurser och begränsningar. Konflikter är 

centrala och kan ibland vara antagonistiska. Vi kan skilja på kollektiv handling som försöker att 

på ett nytt sätt återuppbygga systemet, och handling som är uttryck för splittring, 

”disaggregation”. Aktörerna är inte irrationella utan producerar meningsfullt handlande. Kollektiv 

handling hänger samman med ”nätverk av tillhörighet” och  är inte några ostrukturerade 

aggregationer. Dysfunktioner i systems integration kan spela en roll för kollektiv handling. 

 

 

 

Mening, kultur och identitet 

 

Vi ser alltså hur Melucci lyfter fram den kollektiva meningens betydelse för kollektiv handling. 

Problemet är dock att han poängterar meningens betydelse för aktören genom dennes 

identitetskonstruktion. Jag menar dock att symbolisk mening inte kan vara subjektiv, eftersom 

 
47 Melucci (1996:a), sid 16. 
48 Melucci (1996:a), sid 13-16. 
49 Melucci (1996:a), sid 25-34, se speciellt sid 29.  
50 Melucci (1996:a), sid 16-22 och 25. 
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kommunikation i så fall skulle vara omöjlig. Symbolisk mening är rörlig/dubbel/osäker och skall 

förstås som subjektiv och gemensam/social, med andra ord intersubjektiv.  

Vi måste åtminstone kunna ana vad den andre menar för att kunna kommunicera. Att vi dock 

inte fullständigt menar samma sak, är samtidigt en förutsättning för dialogen, eftersom det annars 

inte vore nödvändigt eller intressant att kommunicera. Den delade oenigheten eller osäkra 

enigheten gör alltså samtal möjlig och nödvändig. En symbol är symbol i kraft av att kunna 

utbytas i en kommunikation, utan att vara identisk med sig själv, enbart en symbol. Varje 

handling är en faktisk handling samtidigt som den är en symbol, något som pekar utöver sig själv. 

En gynnsam samtalssituation är en speciell kombination av skillnader och likheter. Är 

skillnaderna för stora blir samtalet allt för onyanserat och ointressant, som mellan personer från 

olika kulturer som inte pratar varandras språk. Är likheterna för stora blir det inte mycket nytt 

som kan sägas, som mellan livslånga grannar i en ödebygd.  

Kultur kan ses som både det underliggande elementet och uttrycket för ett socialt 

handlingssystem.51 Identitet kan ses som objektifierande av sig själv eller som ”internalized 

positional designation”, vilket alltså har att göra med ens förhållande till ”strukturerade roll 

relationer”.52 Kultur skulle jag därför vilja definiera som ”kollektiv symbolisk struktur” och 

identitet som ”individuell symbolisk struktur”, som dock enbart kan skapas i ett socialt och 

kulturellt sammanhang. Kulturen ger alltså meningsresurser åt social handling liksom identiteten 

gör det för den socialt agerande individen. Varje samhälle kan ha och har vanligen en mångfald av 

kulturer och varje jag en mångfald av identiteter.53 Det är endast ett av skälen till att en persons 

agerande inte kan förklaras (bort) genom hänvisning till kultur eller identitet, utan enbart förstås 

(såsom ett av alla skäl, ej orsaker, till att ett visst beslut togs).  

Inom Ny social rörelseteori, vilken ibland även kallas ”identitetsparadigmet”, är alltså identitet 

centralt. Med identitet menar Melucci ett själv-definierande, där en viss kontinuitet och enhet 

förekommer samt en förmåga att erkänna och bli erkänd, vilken utvecklas i en ”cirkulär relation 

till ett system av begränsningar”.54 Identitet är inget ”ting” och inte något statiskt, utan varje 

människa har flera identiteter samtidigt. Identitet skall förstås som både ett sammanhängande 

system och en föränderlig process, där enhet och skillnad är de två centrala dimensionerna, 

menar Melucci. Vår förmåga att urskilja oss själva från andra kräver dessutom just de andras 

erkännande. I vår moderna tid är identitet främst en produkt av medvetna handlingar och 

 
51 Lipp,-Wolfgang (1979) Cultural Types, Cultural Symbols, Action System: On the Polyvalence of Culture; Kulturtypen, kulturelle Symbole, 
Handlungswelt: Zur Plurivalenz von Kultur, Sociological Abstracts, Inc., Kolner-Zeitschrift-fur-Soziologie-und-Sozialpsychologie; 
1979, 31, 3, Sept, 450-484.  
52 Stryker (1980), sid 60. 
53 Enligt Stryker (1980), sid 60-61, har jaget en identitetshierarki, ”identity salience” och ”salience hierarchy”, vilken avgör 
sannolikheten för att en identitet kommer att visa sig i en situation. 
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självreflektion. I konflikter är det inte bara konkreta och symboliska objekt som människor 

kämpar för, utan ”…alltid möjligheten att erkänna sig själva och bli erkända som sina egna 

handlingars subjekt”. Det innebär att Melucci hävdar att alla konflikter samtidigt är 

identitetskonflikter.55 Vidare menar han att det moderna samhällets kollektiva konflikter tenderar 

att bli allt mer identitetsfokuserade, där rörelser transformerar identitetsproblem till politiska 

frågor i den politiska arenan.56 Samtidigt menar han att ”saknaden av något” verkar vara en 

huvudgrund till vårt beteende.57 Det är ett behov som är socialt konstruerat, liksom alla andra 

mänskliga behov.  

Problemet med en förståelse av sociala rörelser utifrån identitet är paradoxalt nog att 

subjektens mening försvinner genom en reduktion. Det är inte vad subjekten säger eller gör som 

forskaren lyssnar till, utan att de säger något om dem själva, om vilka de är. Genom att ”det 

ömsesidiga erkännandet” görs till det centrala i sociala handlingar och rörelser, avskaffas 

meningar vilka inte handlar om aktörerna själva. ”Solidaritet” görs obegriplig eller meningslös, 

eller reduceras till en fråga om partikularism och identitet.58 Varje mening som aktörerna 

producerar görs om till att handla om dem själva, inte om samhället, politik, ideologier, 

övertygelser. Att säga något meningsfullt om något utanför sig själv görs omöjligt. ”Betydelsens 

betydelse” finns inte kvar, förutom i form av en betydelse av aktörernas självbild. När en 

symbolisk interaktion, vilken i interaktionsprocessen kretsar kring meningstolkning, reduceras till 

”tolkning”, ”kommunikation”, ”kultur” eller ”identiet”, har samtidigt dess innehåll förskjutits. I 

värsta fall är det så att forskaren hävdar sig ha funnit den ”egentliga meningen i meningen” – det 

objektiva?! I bästa fall har forskaren enbart funnit en aspekt av meningen. Om vi antar att 

identitetsparadigmet enbart vill lyfta fram ett identietsperspektiv på sociala rörelser så är det 

välkommet. Men när sociala rörelser förstås som identitetsrörelser har det de försöker säga oss 

reducerats bort. Meningen blir inget tilltal, utan ett uttal, en expressiv handling. 

Det blir obegripligt om man tolkar exempelvis Gräsrotsrörelsens aktioner mot och kritik av 

kärnvapen utplaceringen i Tyskland och landets deltagande i kriget i Persiska viken, som ett 

försök att komma underfund med vilka de själva är, vilken identitet de har. Att de säger något om 

moral och politik som gäller alldeles oavsett vilka rörelsens aktivister är, framstår som rimligare. 

Däremot kan man säkert utifrån vad de säger också göra en bedömning av hur aktivisterna 

identifierar sig. 

 
54 Melucci (1996:b), sid 28-33 och 47. 
55 Melucci (1996:b), sid 35. 
56 Melucci (1996:b), sid 33. 
57 Melucci (1996:b), sid 24-28. 
58 Melucci (1996:a), sid 103. 
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Sociala rörelser kommunicerar eller interagerar, med sig själva och andra. Så är det, men det är 

banalt och egentligen ganska ointressant. Det intressanta och komplexa ligger däremot i vad de 

säger och gör, i betydelsens betydelse. När det gäller denna meningen i sig, kan vi tyvärr inte säga 

något generellt som gäller alla sociala rörelser. Vi måste kommunicera med eller läsa den aktuella 

rörelsens handlingar för kunna säga något om den sociala rörelsen. 

 

 

 

Meningens objektifiering och sociala betydelse 

 

Meluccis betoning av kulturella koder, information, media och mening i sammanhang av 

kollektiv handling förstår jag som att han visar oss hur vi kan läsa kollektiv handling, som text. 

Ricoeurs diskussion om tolkning hjälper oss att förstå att man inte tolkar en text genom att se 

efter vad som finns bakom texten, hos aktörens medvetande och dennes kontext, utan vad som 

finns framför texten, hos läsaren/tolkaren, eftersom texten säger något om möjligheter i livet.59 

Vid en läsning innebär det att subjektet, läsaren, tolkar vad texten säger henne i hennes 

nuvarande livssituation. Annars är det vanligt att man tolkar genom att försöka förstå aktörens 

psyke och situation, men vad man då sysslar med är att förklara. Om förklaringen blir 

övertygande så har man avskaffat aktörens tilltal till andra människor, försöket att kommunicera, 

att säga något till oss andra som har med oss att göra, inte bara den talande. En övertygande 

förklaring tenderar att bli en bortförklaring. Om vi exempelvis tolkar en rörelses demonstration 

mot diskriminering som deras försök att bilda en gruppidentitet, blir frågan om diskriminering 

ointressant. Det intressanta för att förstå sociala rörelser blir alltså frågan om vad som sägs och 

görs. Frågan om vem som säger något är istället en fråga för antropologin eller psykologin kring 

sociala rörelser. Antropologiska och psykologiska studier av sociala rörelser är givetvis berättigade 

och intressanta verksamheter, det är dock problematiskt om man blandar samman frågan om vem 

som säger något med frågan om vad som sägs.60

Den meningsfyllda handlingen blir objektifierad eller fixerad, på samma sätt som en diskurs fixeras 

genom skrivande, genom att den är gjord eller sagd, blir till text, och så att säga flyr eller lämnar 

aktören.61 Meningsfullheten beror dock inte av handlingens närhet till aktören, utan av 

handlingens del i det sociala, dess gemensamhet. Man kan säga att meningen ges nya betydelser i 

 
59 Stycket är inspirerat av  Ricoeur, Paul i kapitel 8, The Model of the Text: Meaningful Action Considered as a Text, sid 197-221, från 
boken Ricoeur, Paul & Thompson, John.B. (ed) (1981) Hermeneutics and the Human Sciences, Cambridge University Press. 
60 Att begreppet identitet för Melucci just handlar om vem som säger eller gör något, uttrycks klart i Melucci (1996:b), sid 51-52 
och på sid 100 förklaras att den avgörande frågan för denna aktör just är: Vem är jag?.  
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objektifieringen, att meningen förskjuts i tid och rum. När väl handlingen eller texten är gjord 

finns det inget subjekt som har en priviligierad tolkningsrätt, alltså inte ens aktören. Om 

meningen definierades av aktören skulle varje text eller handling enbart vara ett tidsdokument, en 

historia bland historier, en fråga om psykologi eller en funktion av social position. 

Kommunikation eller social mening skulle vara avskaffat.  

Om vi liksom Melucci vill förstå kollektiv handling som meningsfylld bör vi göra en rad 

viktiga avskiljningar. Vi bör skilja på aktörens avsedda mening för handlandet och handingens mening, 

där även oavsiktliga meningar blir meningsfyllda, för läsaren. Vidare måste vi konstatera att det 

måste finnas meningslöst beteende, beteende som t ex är reflexmässigt eller ointressant. Till sist kan vi 

även konstatera att i tolkningen av kollektiv handlings meningsfylldhet, finns det handlingar vars 

mening är ointressant, där en ointressant mening inte rör förståelsen av sociala rörelser, utan andra 

fenomen. För en sociologisk analys av social rörelse bör det först och främst vara handlingens 

mening som är relevant, det vill säga handlingens mening ur ett socialt perspektiv, dess mening 

för läsare. Här skall vi poängtera, för att undvika missförstånd, att givetvis även den handlande 

aktören kan ta plats som läsare av ”sin” handling. Men då som en läsare bland andra läsare, inte 

som ur-aktör med priviligierad tolkningsrätt.  

Vidare gäller, för ett hermeneutiskt perspektiv på kollektiv handling, att vi vid tolkandet av en 

text behöver förstå texten som en helhet, där det blir en gissning vilka delar som är viktiga och 

vilka som är oviktiga. Tolkandet har inget slut utan utgörs av en oändlig hermeneutisk cirkel. Men 

varje tolkning är trots det inte lika korrekt som vilken annan tolkning som helst, utan tolkningens 

giltighet beror på dess argumentativa styrka. 

När aktivister från Gräsrotsrörelsen blockerar en tågtransport med inryckande soldater i Köln 

har de själva en avsedd mening med handlandet men när handlingen väl är gjord har den blivit 

allmän, dess mening har getts en fixering i det sociala. Att andra civila tågresenärer blev försenade 

var en oavsedd mening som trots det tillhör tolkningsbilden. När aktivisterna delade ut flygblad 

och bjöd människor på fika i samband med blockaden framkom även en vilja till dialog och 

respekt i handlingen. Handlingens mening bestäms även av polisens, soldaternas och andra 

aktörers agerande i situationen. När sedan aktionen blev rapporterad i massmedia gavs 

handlingen ytterligare betydelser. Långt innan aktivisterna har hunnit återsamlas efter 

frisläppandet från polisstationen har handlingen alltså lämnat dem och blivit tolkad av en rad 

olika aktörer i samhället, handlingen lever så att säga sitt eget sociala liv. Att aktivisterna är 

medvetna om att handlingens mening bara kan bedömas i sitt sociala sammanhang visar de 

 
61 Ibid, sid 206. 
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genom att göra utvärderingar utifrån diskussioner av både egna upplevelser och andra aktörers 

kommentarer - exempelvis andra aktivister, media, polis och resenärer. 

Sammanfattningsvis innebär resonemanget att en betoning på ”identitet” i förståelsen av 

sociala rörelser, tenderar att uppmärksamma aktörerna och deras avsedda eller oavsedda mening, 

samtidigt som handlingens mening dräneras eller upplöses.62 Men Meluccis poängtering av koder 

och handlingars mening möjliggör även annorlunda tolkningar av kollektiv handling. Dessa 

tolkningsalternativ tänker jag fördjupa mig i under den fortsatta diskussionen. Låt oss dock först 

kontrastera meningen såsom identitet och som andra betydelser. 

 

 

Meningens identitet och meningens andra betydelser 

 

Meluccis teori om social produktion innefattar alltså en identitetsteori. I sin kritik av 

konkurrerande skolbildningar om sociala rörelser menar Melucci att den tidiga frustrationsteorin 

bygger på en implicit identitetsteori och att den senare teorin om ”kollektivt intresse” inte kan 

förklara kollektiv handling utan en identitetsteori.63 Det är först genom skapandet av en identitet, 

ett vi, som cost-benifit kalkyler görs möjliga. Melucci ger ett erkännande åt flera andra teoriers 

förklaringar av kollektiv handling, ex ”mobiliserings potential”, ”rekryteringsnätverk” eller 

motivation. Men han menar samtidigt att de saknar eller bygger på en handlingsteori kring 

identitet, vilken gör erkännande, tilldelande av mening och handlingskontinuitet möjlig. 

Kollektiv identitet, som ett analytiskt begrepp, definierar Melucci som den kontinuerliga 

konstruktionen av ”…an interactive process through which several individuals or groups define 

the meaning of their action and the field of opportunities and constraints for such an action”.64 

Grunden till deras möjlighet att handla gememensamt är deras gemensamma förståelse av de 

handlingar de utför. Identitet är alltså kopplat till relationer, process, mening och handlande. Och 

rörelser eller kollektiv handling ses som ”handlingssystem”.65 Men centralt är även att kunna skilja 

på sig själv(a) och omgivningen.66 Det är här Melucci visar, menar jag, varför han använder 

begreppet identitet och inte ”kollektiv mening” (eller något liknande), eftersom skapandet av ett 

jag eller vi kräver förmågan att definiera en skillnad eller gräns till andra människor och objekt. 

 
62 Han markerar dessutom i sin diskussion om forskningsmetod för sociala rörelser att han intresserar sig för process framför 
innebörd (content), Melucci (1996:a), sid 389-391. Identitet blir för Melucci en central kategori vilken skapar processen av social 
rörelse, därmed menar jag att rörelsehandlingarnas mening eller innebörd tenderar att försvinna i diskussionen. 
63 Melucci (1996:a), sid 54-64. Melucci poängterar att Mancur Olson  övertygande har visat att kollektivt intresse inte förklarar 
kollektivt handlande genom att lyfta fram problemet med ”the free rider”, individen som inte deltar i skapandet av den 
gemensamma nyttan men ändå får del av den då den är skapad. 
64 Melucci (1996:a), sid 67. 
65 Melucci (1996:a), sid 78. 
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Dessutom krävs att denna definition erkänns av andra subjekt för att den skall kunna ges 

legitimitet eller bli social, därav kravet på ömsesidighet. Identiteten är ”kittet” som för samman 

subjektens olika meningsförståelser till en gemensam förståelse. Men den självförståelse som en 

rörelse har kommer alltid att vara annorlunda än den förståelse av rörelsen som det omgivande 

samhället har av den. Därur kommer de sociala konflikterna. Det finns dessutom en avvikelse 

mellan rörelsens ”offentliga identitet”, eller dess objektifierade reslutat, och den 

identitetskonstruerande processen.67 Skapandet av antagonistiska grupper eller konflikter är alltid 

kopplat till en kollaps av det ömsesidiga erkännandet (reciprocity of recognition) mellan aktörerna i 

produktionen och kontrollen av basala sociala resurser.68

Här liknar Meluccis resonemang det som förs inom symbolisk interaktionism kring identitet, 

jaget och självet, skillnaden är dock att den symboliska interaktionismen inte reducerar mening till 

identitet. Dock finns en motsägelse i Meluccis diskussion av mening och identitet som jag vill ta 

fasta på. Dels förstås identitet som definition, dels som definition av självet.69 I ”identietens” förra 

betydelse öppnas meningens betydelse, i den senare låses den fast vid aktören. 

Den antagonistiska konflikt som finns mellan aktivisterna i organisationen Gräsrotsrevolution 

och militären i Tyskland är enligt min förståelse ideologisk, inte en fråga om bristande ömsesidigt 

erkännande. Konflikten kring ickevåld och våld, som konflikten är en variant av, skulle inte 

minska för att försvarsmakten i Tyskland erkände Gräsrotsrevolution i enlighet med aktivisternas 

egen självbild, som ickevåldsliga revolutionärer. Den identiteten är så att säga redan offentligt 

etablerad genom det erkännande de ges från den tyska säkerhetspolisen.70 Man kan naturligtvis 

hålla med om att konflikten, enligt Meluccis resonemang, handlar om ”produktionen och 

kontrollen” av  sociala resurser, i detta fall medlen ett samhälle använder för att skydda sig från 

angrepp och hot. Och ett ”erkännande” skulle innebära att militären avvecklade sig själv och 

lämnade över till ickevåldsaktivisterna att skydda samhället. Men det är inte på grund av ett 

bristande erkännande gräsrotsaktivisterna befinner sig i konflikt med militären, utan för att de är 

oense med militären om vilka skyddsmedel som behövs i ett samhälle. Det är på grund av att 

aktörerna är oense om skyddets mening som de inte ”erkänner” varandra. 

 

 

 
66 Melucci (1996:a), sid 73-74 och (1996:b), sid 59 och 126-128. 
67Melucci (1996:a), sid 80. 
68 Melucci (1996:a), sid 46-47. 
69 Jämför förståelsen av begreppet identitet i dels Melucci (1989) Nomads of the Present, Hutchinson Radius, London, sid 34 
samt i Melucci (1996:b), sid 145 och dels i Melucci (1996:b), sid 30. Identitet förstås växelvis som definitioner i största allmänhet, 
det vill säga av mening i dess alla olika betydelser, och växelvis som definitioner av självet, individen, gruppen, kollektivet, vi och 
dem, det vill säga av aktörers mening.. 
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Dekonstruktion av meningens identitet och beslut 

 

Vi har konstaterat att ”identitet” är en intersubjektiv symbolisk struktur som är mångtydig och 

inget en person eller grupp kan sägas kontrollera själva. Frågan är då om begreppet identitet 

fortfarande är användbart som en beskrivning på någon slags särart hos personen eller gruppen. 

För Melucci som vi sett är identiteten något vilken ger orientering för aktörens handlande. Vilken 

roll ”identitet” spelar för kollektiv handling enligt Melucci är ibland svårt att förstå. Dels är det 

saknaden efter identitet, dels försöket att konstruera kollektiv identitet som mobiliserar kollektiv 

handling och dels är det försvaret av den existerande identiteten som utgör den mobiliserande 

kraften.71

Ernesto Laclau ger oss en möjlighet att utifrån en dekonstruktion förstå att ”identitet” inte kan 

vara något aktören har, utan något aktören inte har och längtar efter.72 Om det finns ett behov av identitet, 

så är det för att det inte fanns någon identitet från första början. Och om det inte finns någon 

identitet, så innebär det att objektet jag identifierar mig med inte enbart är objektets innehåll, utan 

även en av ”the names of my absent fullness, the reverse of my original lack”.73 Det efterlängtade 

objektet är nödvändigt men omöjligt att nå. Det innebär att subjektet inte redan har någon 

identitet, utan längtar efter en och därför identifierar sig. 

Om Laclaus resonemang stämmer skulle det innebära att identitet inte kan förekomma, inom 

en person, en rörelse eller en grupp. Dock kan en längtan efter identitet finnas. Om längtan efter 

identitet är den mobiliserande motivation som Melucci diskuterar blir situationen radikalt 

annorlunda. Om olika aktörer inte har någon identitet som skiljer dem åt, utan alla lever med en 

längtan efter identitet, finns rimligen ingen tydlig skillnad eller likhet och inte heller någon grund 

för gemensamt konstruerande av identitet för aktörerna. Hur skulle då ”identitet” kunna vara ett 

begrepp som mobiliserar kollektiv handling? Istället bör man föreställa sig en rad olika och öppna 

identifieringar inom en grupp, rörelse eller till och med inom en person, av vilka några av dessa 

identifieringar kan tänkas spela roll för kollektiv handling, andra för andra handlingar.74 Någon 

 
70 Se ex Der Bundesminister des Innen (1990) Verfassungsschutz bericht 1990, Fritz Busche Druckereigesellschaft mbH, Dortmund, 
sid 45. 
71 Även om Melucci poängterar att identiteten inte är något ”ting” och inte har någon ”essens”, utan är socialt konstruerad hävdar 
han i varje fall implicit att den existerar och kan fungera som en egenskap hos en aktör. Bland annat menar han att de första 
personer som engagerar sig i en social rörelse är de vilka upplever en ”…intolerable contradiction between an existing collective 
identity and the new social relationships imposed by change.”, sid 296. Han menar till och med att den sociala rörelsens start 
präglas av de personer vilka redan ”posses an identity” och som vill försvara denna identitet mot de sociala förändringarna, sid 
296-297. 
72 Stycket bygger på Laclau, Ernesto i kapitlet Deconstruction, Pragmatism, Hegemony, i Mouffe, Chantal (ed) (1996) Deconstruction and 
Pragmatism, Routledge, London, sid 47-67. 
73 Ibid, sid 56. 
74 Se även Bauman som menar att den postmoderna identiteten är öppen och inte något livsprojekt, till skillnad mot den moderna 
identiteten, från Andersen, H. & Kaspersen, L.B (red) (1996) Klassisk og moderne samfundsteori, Hans Reitzels Forlag, Köpenhamn, 
Danmark sid 449-451. 
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gemensam identifiering blir dock knappast den mobiliserande kraften bakom all kollektiv 

handling i en grupp. 

Identitet kan inte heller förklara varför människor väljer att genomföra kollektiva handlingar, 

eftersom beslut är icke-kausala och oförklarbara. Ett beslut kan inte på ett avgörande sätt vara 

grundat i något utanför sig självt, eftersom det inte finns någon total struktur som avskaffar 

osäkerheten.75 Osäkerhet är rent av en del av den grundläggande sociala strukturen. Beslut är val 

och med nödvändighet icke-logik. Fullständig rationalitet och möjligheten till val går helt enkelt 

inte att sammanföra. Om beslut vore en process av logisk slutledning, skulle människor enbart 

utföra programmerade kalkyler efter lagar och regler och likt en dator alltid ge samma ”beslut” 

under samma villkor. Beslut utan val är snarare ren effekt. Det innebär att beslut alltid flyr vad 

regler kan uttrycka och är singulära, ej universiella.76  

Det innebär att beslut, rent logiskt, är omöjliga och irrationella. Men då det sociala livet 

tränger sig på blir beslut trots allt både nödvändiga och akuta. Då besluten tas har de sitt upphov 

i subjekt vilkas beslut eller val med nödvändighet är icke-kausala - eller mer exakt, inte totalt 

determinerade - är sitt eget upphov. Strukturens ”obeslutsamhet” kräver ett beslutande subjekt. 

Slutligen innebär denna beslutsteori även att beslut är omöjliga att förklara, de är enbart möjliga 

att förstå. 

Resonemanget stämmer väl överens med det faktum att aktivisterna inom Gräsrotsrörelsen, 

trots kontinuerlig oenighet om identitet och handlingars mening, fattar beslut, instiftar regler och 

gör aktioner. Det blir även begripligt hur det kan komma sig att aktivister ibland bryter mot 

reglerna, både de formella och de informella. Man kan inte förutsäga aktivisternas agerande men 

man kan ändå notera en viss stabilitet i beteendet, en struktur. 

Även om man skulle acceptera att identitet är det som gör kollektiv handling möjlig, behöver 

man inte nödvändigtvis se alla handlingar som identitetshandlingar eller som 

identitetskonstruerande. Identitet kan vara centralt utan att vara centrumet för mening och 

handling. Melucci poängterar att moderna sociala rörelser även är politiska, inte enbart kulturella, 

och många av dem utför kommunikativa handlingar samt synliggör och ifrågasätter 

maktförhållanden.77

 
75 Stycket bygger på Laclau, Ernesto i kapitlet Deconstruction, Pragmatism, Hegemony, i Mouffe, Chantal (ed) (1996) Deconstruction and 
Pragmatism, Routledge, London, sid 47-67. 
76 Man kan dock tänka sig att beslut är valda även i de fall aktören följer en lag eller regel, om det finns en möjlighet att välja att 
inte följa lagen eller regeln, vilket ju är fallet för politiska eller etiska regler. Därmed skulle det trots allt finnas en viss möjlighet att 
tala om universialitet, men fortfarande i icke-kausala termer. 
77 Melucci (1996:a), sid 79. 
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Min tolkning av Meluccis resonemang leder till att identitet enbart skall förstås som en 

dimension av kollektiv handling, inte som en ny totalitet som ersätter frustration eller intresse.78 

Bland annat innebär hans begrepp ”altruistisk handling” en avsikt att ”…producera nytta eller 

fördelar för andra subjekt än de frivilliga…”, en handling som inte kan reduceras till instrumentell 

logik.79 Altruistiska handlingar är vanliga inom freds- och miljörörelsen och utmanar det övriga 

samhället symboliskt. Han rent av varnar för all form av essentialistisk eller reduktionisitisk 

förståelse av rörelser.  

Tolkad på det sättet blir det handlingens mening som lyfts fram av Melucci, inte identitet. 

Identitetsparadigmet förskjuts till ett ”meningsparadigm”. 

 

 

 

Identitet och politisk mening 

 

Enligt Melucci är det utmärkande för de moderna rörelserna, trots deras vitt skilda 

målsättningar, att de i stort sett ”ignorerar det politiska systemet” och inte intresserar sig för att 

skaffa sig makt - över staten.80 De försöker i stället skapa kontroll över ”existensens villkor” 

oberoende från systemet och är inte speciellt beredda att förhandla om sina krav. De söker 

deltagande och direkt aktion i sitt avvisande av representation. ”Regressiv utopism”, prioritering 

av naturen och individen, korta men återkommande konflikter är centrala fenomen hos de flesta 

moderna rörelser.81 Det uppstår helt enkelt en paradoxal individualisering av social handling och 

kollektiva konflikter. Den individuella förmågan är en social förmåga men ges numera en icke-

social betydelse. De moderna rörelsernas bidrag till social förändring beror på om de kan finna en 

ny form av politisk representation.82 Annars riskerar de att gå under i individuell flykt eller sekterism. 

Det är här jag menar att man kan se att radikaldemokratiska rörelser kan bidra till en ny form 

av demokrati, men där statens makt inte ignoreras utan motverkas genom motstånd och 

alternativ.83 Organisationen Gräsrotsrevolution experimenterar bland annat med konsensus, 

rådsrepresentation, koordineringsgrupp, decentralisering, alternativ sammanträdesteknik och så 

 
78 Melucci (1996:a), se exempelvis sid 79, 99, 166-170, 184, 198-199. 
79 Melucci (1996:a), sid 167 och 169. 
80 Melucci (1996:a), sid 102. Dock finns en begränsad vilja till kompromisser i vissa frågor, vilket öppnar upp för förhandlingar 
och politiska lösningar. 
81 Melucci (1996:a), sid 104-112. 
82 Melucci (1996:a), sid 112-113. 
83 Se Vinthagen (1996:b), sid ??. För en förklaring av begreppen koordineringsgrupp och alternativ sammanträdesteknik se 
Herngren, Per (1990) Handbok i civil olydnad, Bonniers. 
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vidare. Samtidigt gör de motstånd mot kapitalism, stat och militarism genom bland annat civil 

olydnad, bojkott och demonstrationer. 

Melucci skiljer ut centrala teman i de moderna rörelserna. Speciellt ungdomsrörelser tenderar 

att inte bry sig om att bli förstådd utanför sina känslor.84 Ord är ett sätt att vara inte ett sätt att 

göra något. Melucci uppfattar det som att ungdomsrörelserna har övergivit politisk handling och 

blivit enbart expressiva motkulturer.85 Kvinnorörelser förnekar sig själva en roll som specifik 

social aktör genom sitt hyllande av skillnader, allas rätt att vara annorlunda och ifrågasättandet av 

möjligheten av kommunikation utan makt.86 Etniska och kulturella rörelser kräver autonomi och 

de som förenar territorium och identitet är inte beredda att förhandla.87  

Naturligtvis är dessa rörelsers teman generaliseringar och Melucci menar förstås att rörelserna 

uttrycker andra och även motsägande tendenser, det är så att säga en del av den moderna tidens 

ambivalens och mångtydighet. Dock ses dessa teman som centrala.88 Man kan konstatera att 

dessa generaliseringar uttrycker en intressant tendens, vilken antingen kommer ur Meluccis 

identitetsperspektiv på rörelser eller ur det faktum att rörelserna är identitetsrörelser. 

Sammanfattningsvis, om man gör en bokstavlig tolkning av det Melucci säger, skulle man 

kunna säga att dagens rörelser kräver och säger - till oss andra eller andra rörelser: ”Låt oss vara i 

fred, skilda från andra och erkänn oss som sådana!”. Någon kommunikation kring något gemensamt 

förekommer egentligen inte -möjligen enbart rörelseinternt - och verkar inte ha några 

förutsättningar enligt dessa moderna rörelser.89 Det stämmer säkert, att gruppens ”vara”, 

”skillnad” och ”autonomi” verkligen uttrycks, men frågan är om det är det enda de säger? Och 

om det är så att de också säger något annat än meningar vilka rör deras egen identitet, medför 

inte det att betydelsen av vad de säger om sig själva blir annorlunda? Om de samtidigt säger att 

autonomin bör gälla för alla grupper som önskar den, innebär det väl att ”autonomi” måste 

förstås som en gemensamt reglerad självständighet, inte ett avståndstagande från det 

gemensamma, det politiska? Frågan är kanske ytterst sett om det överhuvudtaget går att, ens 

analytiskt, tala om ett centralt budskap, en avgörande mening hos en social rörelse? 

Det paradoxala med Meluccis ansats är att han poängterar en ökad variation av rörelser och 

symboliska uttryck i den moderna världen, samtidigt som han föreslår ett centrum för all denna 

kollektiva aktivitet, nämligen identitet. Symbolernas rörelser är med andra ord ingen rörelse utan 

en ständigt varierad men upprepad fråga: ”Vem är jag? Och vilka är vi?”. Möjligheten att säga 

 
84 Melucci (1996:a), sid 120, under kapitelrubriken ”Invention of the present”. 
85 Melucci (1996:a), sid 129. 
86 Melucci (1996:a), sid 140-144, under kapitelrubriken ”The time of difference”. 
87 Melucci (1996:a), sid 145-159. 
88 Melucci (1996:b), sid 126-128. Här lyfter han fram skillnad och att vara som det centrala i dagens samhälle, framför jämlikhet 
och att ha som tidigare var det centrala i det moderna samhället. 
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något annat finns visserligen, men är ett undantag eller en raritet. Han efterlyser en (ny) 

politisering av rörelserna men drar undan grunden för en sådan eller snarare för en förståelse av 

den politisering som sker. Det mest fundamentala skälet till att sociala rörelser blir avpolitiserade i 

Meluccis diskussioner är att han definierar ”politiskt deltagande” på ett sådant sätt att sociala 

rörelser hamnar utanför definitionen. ”Hence, the concept of political participation can only be 

applied analytically to the internal process of the political system. All phenomena which might 

infringe its system of rules or extend beyond its institutional boundaries, will instead be analysed 

as social movements…”.90 Alltså innebär det att all social rörelseaktivitet där människor bryter 

politiska lagar för att förändra lagstiftningen och medverka i den politiska diskussionen och 

beslutsfattandet, faller utanför ”politiskt deltagande”! Gräsrotsrörelsen som tar avstånd från både 

partipolitik och statligt arbete blir alltså automatiskt en ”opolitisk” rörelse.91

Det ironiska är att de ”gamla” rörelserna ansågs, av vissa tidigare forskare, prata enbart om 

kollektivet (folket, nationen, klassen) och de ”nya” anses, av vissa nya forskare, enbart prata om 

sig själva (individen, gruppen, identitet). Frågan är om denna generaliserade mening är hållbar. 

Men här finns en spänning i Meluccis resonemang som jag vill ta fasta på. Han poängterar 

samtidigt att identitet var väsentligt förr och att politik är eller bör vara det nu, även om det inte 

lyftes fram av de moderna rörelserna själva. 

I enlighet med Meluccis meningsperspektiv på rörelsers kollektiva handlingar, men skild från 

hans identitetstes, skulle jag vilja hävda att det förekommer revolutionära, solidariska och 

demokratiska ambitioner inom de moderna rörelserna, som inte kan reduceras till att handla om 

de kollektiva aktörernas självdefinition.92 Melucci konstaterar otvivelaktigt att de moderna 

rörelserna nytolkar politik, organisation, kultur, det privata, identitet, gemenskap med mera. 

Denna ”metarörelse” av nytolkningar och nya handlingsformer är antagligen det mest ambitiösa 

revolutionära projektet någonsin. I denna metarevolutionära rörelse - vilken inte existerar 

empiriskt, endast teoretiskt - sker ett försök till omdaning av hela samhället. Så länge det inte 

lyckas kommer projektet att te sig tämligen naivt och självupptaget men om det lyckas kommer vi 

 
89 För en diskussion om det narcissitiska draget i rörelserna se Melucci (1996:a), sid 185-186. 
90 Melucci (1996:a), sid 307 
91 Man använder sig till stor del istället av olika aktioner typ ”direkt aktion” eller ”civil olydnad”. Direkt aktion diskuteras av 
Melucci och då nämner han just dess karaktär av olaglighet eller brott mot reglerna för det politiska systemet, Melucci (1996:a), sid 
378-379. Men han menar samtidigt att direkt aktion ”…is not oriented to provoke changes in the system of dominant social 
relationships…”. Återigen motsägs Melucci av Gräsrotsrörelsen vilken ser sina direkta aktioner som en del av ett revolutionärt 
projekt som är riktat just mot ”härravälde” eller makt i sig, se Vinthagen (1996:a), sid 30-35. (Ickevåld, en annan central aspekt av 
gräsrotsaktivisternas ideologi, menar Melucci kommer ur strukturella förhållanden och opponentens ageranden. Aktivisternas 
meningskonstruktion, ”politik” eller ideologi verkar inte heller här spela någon roll.) 
92 Enligt Melucci har revolutionära projekt mindre förutsättningar i dagens moderna samhälle vilket präglas av diffuserad makt 
och ständig social förändring, se Melucci (1996:a), sid 366. Dock kan man utifrån ett revolutionsbegrepp som inte betonar 
statsmakten utan just decentraliserad och allstädes närvarande maktrelationer, se revolution som en grundläggande 
systemförändring av sociala strukturer eller institutioner. Det stämmer bättre överens med sociala rörelsers intresse för 
mångfalden av sociala fenomen och meningar, snarare än territoriella organisationer som stater. 
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i efterhand att se det revolutionära projektet så tydligt som om det vore inristat i sten. Denna 

rörelse som inte är en samlad rörelse utan ett myller av motsägelsefulla rörelser karakteriserade av 

nätverk och fristående grupper, är inte möjlig att kontrollera eller avgränsa. Jag föreslår inte här 

att man kan tala om ”de nya revolutionära rörelserna”, absolut inte, man skulle lika gärna kunna 

tala om ”de nya reaktionära rörelserna”. Däremot föreslår jag att de revolutionära, solidariska och 

demokratiserande handlingarna ses som en aspekt av de moderna rörelserna, handlingar vilka 

också förekommer. 

Revolutionära handlingar kan omöjligen handla enbart om identitet, eftersom de också handlar 

om etiska, framtida och politiska symboler, eller om den andres välbefinnande. Det är handlingar 

vilka också, förutom att vara identitetskonstruerande, har avsikten att förändra tillvaron för 

kommande generationer. Det etiska handlandet är i denna betydelse en handling vilken 

transcenderar aktörens universum. Den kan inte förklaras enbart utifrån aktören själv. 

Man kan kanske helt avfärda Gräsrotsrörelsens aktioner mot kärnkraftsavfallets slutförvaring i 

Wendland som ett försök att uttrycka och konstruera en vi-känsla.93 Men det ter sig rimligare att 

tolka handlingarna även som en solidaritet med människorna som bor i området och kommande 

generationer vilka kan komma att lida av den radioaktiva strålningens effekter. I så fall är 

handlingarna inte enbart motiverade av identitet utan även av mening och övertygelse. 

Man kan förstå Melucci som om han själv säger detta när han diskuterar etiska rörelser, fastän 

han även här försöker tillämpa ett identitetsperspektiv. De ”etiska rörelserna”, skulle man kunna 

säga, sätter identiteten i ett större sammanhang, förbinder olika identiteter eller relativiserar 

identiteterna. Etiska rörelser, miljö-, freds- och religiösa rörelser, mobiliseras i en ”speciell 

identitet, en skillnad”, vilken pekar på etiska problem som går utanför den egna gruppen, 

”sambanden mellan människor och kosmos, vår relation till det osynliga och obeskrivliga”.94 De 

är alltså rörelser som klarar av att uttrycka meningar som inte enbart rör den egna 

självdefinitionen, i kraft av sina ”altruistiska handlingar”. 

I Meluccis diskussion av ”identitets politik” lyfts identitet fram som en mobiliserande faktor 

vilken kan ”komma i vägen” för en rörelses transformering till politisk aktör om inte en gemensam 

grund formas.95 Han ser en spänning mellan identitet och politik, där de kulturella betydelser som 

ingår i identiteten inte helt kan översättas till politiskt språk, institutionalisering och beslut, samt 

där en identitetskonstruktion som inte når utöver sig själv riskerar att transformeras till sekterism. 

Någon lösning finns inte, utan endast tillfälliga konstruktioner kan ta form. En sekt är en social 

 
93 För ett exempel på rörelsens engagemang i frågan om kärnkraftsavfallslagret i Wendland området se tidningen 
Graswurzelrevolution, nr 216 och 217, 1997, Oldenburg, Tyskland. 
94 Melucci (1996:a), sid 174. 
95 Melucci (1996:a), sid 186-190. 
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organisation som förnekar det ömsesidiga sociala beroendet, ett beroende vilket just en social 

rörelse erkänner. Melucci lyfter fram tystnad, retreat och kvasi-isolering som motståndsformer i 

denna informationens tidsålder, eftersom kommunikation är medlet och innehållet i den moderna 

dominansen. 

Jag skulle vilja hävda att det gemensamma, inom en rörelse (identitet) eller mellan en rörelse 

och andra aktörer (politik), skapas på samma sätt, genom meningsdefinition i allmänhet, inte enbart 

genom definition av ”jag”, ”vi” och ”dom”. Meningen, symbolen eller betydelsen, är inte 

begränsad till identitetsfrågor. Att jag säger något om mig själv när jag pratar om t ex de fattigas 

rättigheter, är säkert en riktig iakttagelse, men jag säger också något annat. När det är flera 

människor som menar samma sak (ungefär) med ett ord eller en handling, finns en grund för 

mobilisering och för överenskommelser. Om dessa människor pratar eller handlar i förhållande 

till gemensamma betydelser om vilka de är, handlar det om identitet. När dessa människor 

handlar utifrån andra symboler så kommunicerar de något annat. 

Om Meluccis kritik av den politiska reduktionismen ersätts med en kulturell reduktionism, där 

autonomi eller pluralism, inte konsensus eller demokratiska beslut, görs till svaret på skillnaderna 

eller konflikterna, så har egentligen inte den kollektiva handlingen getts någon mening, enbart en 

kulturell särart, en identifiering. Rörelsernas försök att skapa nya politiska former eller system 

försvinner i så fall ur resonemanget. Därmed blir rörelsernas tilltal i viss mån inget tilltal, inget 

som rör oss. Slutsatsen skulle vara att vi inte befinner oss i en dialog med varandra om hur vi bör 

leva tillsammans, utan alla håller sin monolog för sig, och skall tillåtas göra det, i fred från andra, i 

autonomi.  

Men då handlingens mening lyfts fram som central av Melucci, stämmer det väl med den 

förståelse av kollektiv handling som symbolisk interaktionism ger oss. Dock ses i symbolisk 

interaktionism handlingens mening som social och som del av en kommunikation, inte som uttryck för 

kulturell särart eller grupptillhörighet. Autonomi är i princip omöjlig eftersom vi är 

kommunicerande och sociala varelser. Meningen måste bestämmas gemensamt, något alternativ 

finns inte. Frågan är istället hur vi kan främja en förståelse och överenskommelse, inte hur en 

kulturell mångfald skall kunna leva sida vid sida.  

Melucci hävdar på ett övertygande sätt att instrumentellt förnuft inte är de moderna sociala 

rörelsernas förnuft. Dock är hans hävdande av vad jag skulle kalla ”kulturellt förnuft” inte 

trovärdigt. Den kommunikativa rationalitet som, i varje fall vissa, moderna sociala rörelser 

försöker utveckla är ett rimligare perspektiv. Tyvärr verkar inte Melucci speciellt optimistisk 

angående möjligheterna till överenskommelser eller dialog i denna tid av symbolisk inflation. Jag 

skulle dock vilja hävda att konflikt och konsensus alltid råder samtidigt och att vi i kraft av 
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strukturer, eller regelbunden interaktion, kan sägas ha ett ”de facto konsensus” med varandra, en 

stabilitet. De rörelser som utmanar ”systemets gränser” som Melucci säger, försöker skapa ett 

nytt ”de facto konsensus” och ”de jure konsensus”. Det vill säga en legitimerad stabilitet, genom 

att skapa ökade konflikter och symbolisk kommunikation. Men för att kunna visa det behöver jag 

först diskutera den symboliska interaktionen och sedan strukturbegreppet. Interaktionen handlar 

om hur handlingar samverkar genom symbolik medan struktur är ett begrepp som beskriver 

reglerna för denna samverkan. 

 

 

Meningens interaktion 

 

Social interaktion, handlingar mellan aktörer, är det sätt eller den process som människor 

handlar genom och reagerar på varandra utifrån. Interaktionen kan studeras på makro eller 

mikronivå i ett samhälle. Teorierna kring social interaktion kan grovt delas in i bland annat 

utbytesteori där aktörerna handlar efter en cost-benefit analys och symbolisk interaktionism där 

aktörerna handlar gentemot varandra och objekt i tillvaron utifrån de förvärvade betydelser de 

gett dem. Vidare kan de delas in i dramateori där aktörerna försöker skapa och upprätthålla 

fördelaktiga impressioner i det sociala dramat, kommunikativt handlande där aktörerna 

kommunicerar genom interaktionen med varandra för att nå förståelse och konsensus och 

psykoanalys där aktörernas interaktion präglas starkt av konflikter och attityder från den tidiga 

barndomen.96  

Den ekonomiska och behaviouristiska utbytesteorin och den individorienterade psykoanlysen 

är i bästa fall specialteorier, i värsta fall exempel på reduktionism, vilka endast kan ge 

delförklaringar till den sociala interaktionen som fenomen. De kan rimligen inte ges en status 

såsom teorier om interaktionism. De kan nämligen inte ge någon rimlig förklaring till exempelvis 

politiska, lekfulla, ironiska, reflexmässiga eller ideologiska handlingar utan att reducera dem till 

något helt annat, vilket gör om begreppen till rena missförstånd. Social interaktion som helhet 

inbegriper en variation och komplexitet vilken inte låter sig reduceras till ekonomistiska 

transaktioner eller individuell djuppsykologi.97

 
96 Inspirerat av Smelser (1995), s 84 samt Habermas (1988). 
97 Se exempelvis Smelser (1995), sid 85. 
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Symbolisk interaktionism ser den sociala interaktionen som en social skapelse byggd på 

kommunikation. Mead skiljer på signifikanta och icke-signifikanta gester.98 Signifikansen anger en 

koppling till tolkning före handlandet medan andra gester sker automatiskt eller reflexmässigt. 

När vi tolkar ger vi idéer, handlingar eller objekt en mening eller betydelse, därmed blir de 

symboler och står alltså för eller uttrycker en annan idé, handling eller objekt.99  

Poängen är att vi handlar i enlighet med den mening eller symbol som kopplats till ett stimuli, 

inte i enlighet med stimulit ”i sig självt”. Man kan därmed säga att vi aldrig har en direkt och 

omedelbar kontakt med världen, allt är symboler och det är via symboliken vi handlar. Meningen 

är socialt skapad och därmed generell. Dock inte i någon absolut betydelse eftersom varje individ 

är en deltagare i den sociala tolkningsprocessen. 

Kommunikativt handlande betraktar interaktionen i talhandlandet som en kommunikation där 

sökandet efter förståelse och konsensus finns inbyggt i interaktionen. Inom teorin för 

kommunikativt handlande finns en beslutsteori som anger det utopiskt sanna som en 

överenskommelse vilken är resultatet av den ideala samtalssituationen, ett oändligt samtal utan 

makt, enligt Jürgen Habermas (1988/1990).  

Etnometodologin har visat att det finns en underliggande mening i interaktionssituationer, en 

mening vilken tas för given. Den som omdefinierar situationen skapar förvirring eller vrede bland 

de andra aktörerna. Problemet med etnometodologin är dock att den inte uppmärksammar 

omedvetna eller strukurella sammanhang, vilka påverkar interaktionen oavsett vilken mening 

aktörerna ger situationen.100  

Dramaansatsen, eller impression management, poängterar skapandet av intryck eller uppfattningar 

hos den andre, genom försök till kontroll av tolkningen av ens handlingar. När en aktör ”har 

förlorat ansiktet” i ett social sammanhang kan hon använda en rad tekniker för att återerövra det 

förlorade intrycket eller försöka få en ”andra chans”. De som inte klarar av att hantera sin 

föreställning på ett fördelaktigt sätt sägs bära på ett stigma. En stigmatiserad person betraktas inte 

enbart som en onormal person utan även som mindre önskvärd. 101  

Dramateorin kan ses som en specialteori vilken förklarar manipulativt beteende. Påverkan och 

handlingar vilka skall verka till vår fördel, måste vara ”som-om-handlingar”, där vi beter oss som 

om vi var eller kunde något vi inte var eller kunde. I annat fall vore det inte nödvändigt att 

påverka eller kontrollera andras uppfattningar om oss. Det är dock inte rimligt att anta att 

kommunikation är uppbyggd kring påverkans försök, eftersom lögn i så fall skulle vara sanning, 

 
98 Blumer (1969), sid 8. Kallas även ”konversation med gester” respektive ”användandet av signifikanta symboler”. 
99 Smelser (1995), s 86-88. 
100 Smelser (1995), s 89-90. 
101 Smelser (1995), s 90-91. 
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eller sanningen skulle vara omöjlig. Det är mer trovärdigt att anta att kommunikation förutsätter 

ärlighet och sanningsanspråk och att lögner, manipulation eller ironi är ett slags profiterande i 

kraft av denna förutsättning.102 En lögn skulle aldrig kunna lura någon om det inte var så att vi 

räknade med att de vi interagerar med menar det de säger eller gör. Hela teorin bygger på att 

handlandet inte upptäcks eller förstås för vad det är, en föreställning. Om lögnen var det normala 

och sanningen det onormala (eller rent av det omöjliga) skulle vi inte kunna föreställa något.  

Att sociala rörelser också spelar teater, förutom att kommunicera symboliska betydelser är en 

rimlig ståndpunkt.103 Vi kan se det exempelvis inom Gräsrotsrörelsen när aktivisterna regisserar 

sina aktioner genom ”rollspel” och repetitioner samt i vissa aktioner då aktivisterna till och med 

klär ut sig.104

Utifrån dramateorin skulle man kunna säga att sociala rörelser försöker presentera en 

gemensam identitet som de inte har - och som vi tidigare konstaterade inte kan ha - i syfte att 

påverka andra aktörer. Det är ett perspektiv som är rimligt för att förstå en aspekt av kollektiv 

handling men alltså inte för att förstå grunden för kollektiv handling, eftersom identiteten är en 

lögn, en teater föreställning. 

Vi skall därför istället studera vad symboliska interaktionism och kommunikativ handling kan 

lära oss om sociala rörelser. 

 

 

Symbolisk interaktionism - Meningens kommunikation 

 

Symbolisk interaktionism myntades som begrepp av Herbert Blumer på 1930-talet, till stor del 

utifrån George Herbert Mead´s teori. De tre centrala teserna i symbolisk interaktionism handlar 

om meningens, tolkningens och interaktionens roll för människors handlande. Handlandet beror av 

den mening (betydelse) vi ger fenomen (ej en omedelbar reaktion på andra handlingar), meningen 

beror av den sociala interaktionen och meningen modifieras av den tolkning vi alltid tvingas 

genomföra.105 Meningen är en central förklaring av handlandet i egen kraft, inte enbart en 

funktion eller resultat av andra faktorer. Meningen finns inte i objekten själva (såsom den 

realistiska psykologin menar), inte heller är meningen en ren subjektiv och psykologisk 

projektion, utan objektens betydelser är socialt skapade, genom den betydelse som ges i 

interaktionen. Det sätt varpå andra hanterar objekten bestämmer alltså deras mening. Men 

 
102 Se t ex Habermas (1990), sid 43-115 (speciellt 88-90). 
103 Benford och Hunt har visat denna aspekt av kollektiv handling på ett övertygande vis. Se Lyman (1995), sid 84-109, i kapitlet 
Dramaturgy and Social Movements: The Social Construction and Communication of Power. 
104 Se exempelvis deras träningshandbok Methodensammlung (1980), Graswurzelrevolution/FöGA, Köln, Tyskland. 
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meningen är inte enbart beroende av interaktionen - i så fall vore ju meningen återigen ett resultat 

av eller uttryck för något annat! Utan meningen modifieras av varje interagerande individs egen 

tolkning. Tolkningen är inte automatisk, utan sker genom en process av meningshantering, som 

inte skall förstås som en process mellan olika psykologiska element, utan som en ”interaktion 

med sig själv”, eller kommunikation med sig själv.106

Sociala grupper eller samhället existerar i handling, är handling, och måste förstås i 

handlingstermer.107 Strukturer, eller relationerna mellan handlingar, måste hela tiden upprätthållas 

eller omformas och skulle inte existera utan den pågående handlingsprocessen, utan handling. 

Även de situationer i vilka handlingar genomförs kräver sin egen tolkning eller definition för att 

spela en roll för handlandet. 

Den sociala interaktionen är inte orsakad eller producerad av något annat, det finns ingen 

förmedlande länk. Interaktionen är en interaktion mellan aktörer, inte mellan olika psykologiska 

element (t ex attityder) eller mellan sociala element (t ex roller). Varken social interaktion, mening 

eller tolkande är kausala eller producerade av bakomliggande faktorer. Interaktionen är en 

skapande process, inte enbart en arena för på förhand existerande faktorer, vare sig psykologiska 

eller strukturella. Interaktionen formar därmed sig själv, genom interaktion mellan subjekt. 

För den symboliska interaktionismen är allting ”objekt” som man kan hänvisa till, vare sig det 

är ett fysiskt objekt, ett socialt eller abstrakt objekt, som ett spöke eller en tanke. Ett objekts 

”natur” är den betydelse som givits av den person för vilken objektet existerar. För att förstå 

människors handlingar måste man förstå deras ”värld”. Men vår värld, våra objekt, är till den 

avgörande delen konstruerade av den sociala interaktionen108, och skall därför inte förstås som en 

subjektiv värld, snarare som en intersubjektiv värld. Enligt min mening har symbolisk 

interaktionism ofta felaktigt tolkats som en subjektivistisk teori. 

Effektiv kommunikation kräver att interaktionen ges samma betydelse av parterna, att man 

förstår varandra. Då meningen av en handling skapas gemensamt, måste man för att kunna 

kommunicera ta den andres roll, eller se ur dennes perspektiv, vilket även innebär att se sig själv 

genom den andre, att göra sig själv till ett objekt. Att göra sig själv till ett objekt innebär samtidigt 

att man skapar en bild av vem man är, man får ett ”jag”, vilket kontinuerligt ges en modifierad 

betydelse genom interaktionen.109 ”Jaget” ger samtidigt individen en möjlighet att interagera med 

sig själv, som subjekt och som objekt (vilket alltså är en kommunikation, ej en interaktion mellan 

 
105 Blumer (1969), sid 2. 
106 Blumer (1969), sid 5. 
107 Blumer (1969), sid 6-7 och 85. 
108 Blumer (1969), sid 11. Se även sid 22 för en kritik av idealismens syn på verkligheten såsom endast upplevelser eller ”images”, 
vilken skulle göra emperi omöjlig. 
109 Blumer (1969), sid 12. 
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psykologiska element hos personen i freudiansk betydelse). Denna ”själv-interaktion” uttrycks i 

begreppsparen ”jag” och ”mig”.110 Man kan inte bara ta rollen hos en annan person utan även 

hos en grupp, vilket Mead kallar ”den generaliserade andre”.111

Sociala grupper och institutioner kan förstås enligt samma principer som gäller för individer, 

”as a process of designation and interpretation”.112 Gemensamma handlingar skall förstås som 

skapade av en process av interaktiv tolkning. I interaktionen försöker individer få sina handlingar 

att passa ihop och behöver därmed tolka meningen gemensamt. Kontinuerligt upprepade 

gemensamma handlingar, vilket i andra teorier förklaras vara ”naturliga” eller ”självständiga”, 

skapas och omformas också kontinuerligt genom tillämpandet av relativt stabila tolkningar. ”It is 

the social process in group life that creates and upholds the rules, not the rules that create and 

uphold the group life”.113  

Vidare är det så att varje exempel på gemensamma handlingar föregås av tidigare 

gemensamma handlingar, vilket innebär att de tolkningsscheman, objektvärldar och meningar 

som tidigare etablerats förs vidare i skapandet av nya gemensamma handlingar, eller institutioner. 

Därmed är alltså den sociala interaktionen upphovet till och nödvändig både för social ordning 

och social förändring. 

Blumer intresserade sig även konkret för sociala rörelser och betonade, ovanligt nog för den 

tidens sociologi, just den kollektiva handlingens meningsfullhet.114 Han ser dock märkligt nog 

sociala rörelser som med nödvändighet instrumentellt agerande, känslomässigt manipulerande 

och dogmatiska. Jag menar att han i detta fall inte är konsekvent sitt kommunikativa perspektiv 

på den kollektiva meningen.  

 

 

Metodens mening eller mening som metod 

 

För att få en klarare bild av symbolisk interaktionism kan vi utifrån Blumer göra ett försök att 

förstå det speciella metodperspektivet för den symboliska interaktionismen. Symbolisk 

interaktionistisk metod är anti-standard, man skulle kunna säga antimetodisk, på grund av den 

sociala interaktionens varierande karaktär. Man måste studera sociala fenomen i deras sociala 

kontext för att kunna tolka dem korrekt och utifrån det studerades speciella natur utveckla 

 
110 Blumer (1969), sid 111. 
111 Blumer (1969), sid 82. 
112 Blumer (1969), sid 21. 
113 Blumer (1969), sid 19. 
114 Blumer, Herbert i Lyman (1995), i artikeln Social Movements, sid 60-83, en nytryckning av original publicerat 1951 i New Outline 
of the Principles of Sociology, 2nd edn, New York. 
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metoder och begrepp som respekterar det studerade. Det finns inga generella protokoll, 

upprepningsformer, test av hypoteser eller operationaliseringar som kan garantera validiteten av 

empiriska undersökningar. Vad som krävs är lyssnade på de ”svar” som den empiriska världen 

ger oss när vi undersöker om de tolkningar vi använder är meningsfulla och därmed korrekta. 

Det är genom den empiriska världens tröghet och motstånd som emperi berättigas och ges 

validitet. Även här krävs alltså en slags kommunikation med de studerade objekten.115  

Blumer menar att den traditionella polariseringen mellan vetenskap som begreppsfilosofi eller 

vetenskap som fakta-empiri eller realism skall upphävas genom att man studerar hur begreppen 

verkar. När vi upplever gör vi det på ett typiskt mänskligt sätt, genom begreppsbildning. 

”Conception is not merely a stop-gap to perception, but a fashioner of perception…it permits 

new orientation and new approach; it changes and guides perception”.116  

Den symboliska interaktionismens kärna, det som skiljer den från andra sociologiska eller 

psykologiska teorier är enligt Blumer att aktörernas jag, tolkningar och handlingar inte reduceras 

till ett medium för eller resultat av andra psykologiska eller sociala faktorer. Det är det omvända 

förhållandet som råder, social förändring konstrueras genom medierna tolkning och handling. 

Sociala ”strukturer”, ”kultur”, ”system” och ”roller” utgör villkor för handlandet men de 

determinerar dem inte. ”People - that is, acting units - do not act toward culture, social structure 

or the like; they act toward situations”.117 Den mest avgörande faktorn för handlande grupper är 

andra handlande grupper. 

Social psykologi skiljer sig från fysiologisk och individuell psykologi i att den inte betraktar 

människan som en autonom individ, utan som en med andra människor associerad individ.118 

Det finns fyra dominerande angreppsätt i socialpsykologi, enligt Blumer. Gruppen förstås som 

skapad av de ingående individernas psyken (ex interaktion av attityder). Gruppen förstås genom 

en analogi (t ex organism) eller spekulativt tänkande (t ex ”folkvilja”). Slutligen skapas teorier om 

gruppen ur empiriska studier (t ex kultur eller rollsystem).119  

Det enda hållbara och realistiska angreppssättet är att grunda teorier kring grupper på 

empiriska studier, ej på import från andra områden eller spekulationer. De empiriska bevisen för 

begreppen roll, struktur eller kultur är så starka att det inte är förvånande, menar Blumer, att de 

har utövat starkast inflytande på studenter inom socialpsykologi. Problemet är dock att dessa 

 
115 Blumer (1969), sid 32 och 60. 
116 Blumer (1969), sid 155-156. 
117 Blumer (1969), sid 82-89. Citat sid 88.  
118 Blumer (1969), sid 101-102. 
119 Blumer (1969), sid 102-106. 
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empiriska studier inte har studerat mänsklig association som en kontinuerlig process, utan som 

produkter (t ex levnadssätt, relationer eller positioner).120

 För att förstå mänsklig association måste man utgå från den mest fundamentala interaktionen, 

den mellan två människor. Även i större grupper sker interaktioner direkt mellan människor. Det 

avgörande är att människor i dessa interaktioner tar hänsyn till varandra, ”participants take each 

other into account”.121 Detta till synes enkla påstående innebär att aktörerna är medvetna om 

varandra, gör bedömningar, identifierar den andre och försöker räkna ut vad som händer i den 

andres medvetande och vad den andre tänker göra. Hänsynstagandet sker inte enbart i början av 

interaktionen, utan genom hela interaktions processen. Att båda aktörerna tar hänsyn medför att 

de sätter sig i en subjekt-subjekt relation, inte en objekt-objekt relation eller ens en subjekt-objekt 

relation. Denna responsförmåga hos aktörerna är fundamentalt annorlunda än den formella eller 

”reaktionära” responsivitet som skulle uppstå i en objekt-objekt relation. Varje person måste inte 

bara ta hänsyn till den andre och räkna med att den andre tar hänsyn, utan även att båda tar 

hänsyn till att den andre tar hänsyn!122 Här uppstår något mer än en simpel addering av handlingar, 

snarare en förening eller transaktion av handlingar, till att passa ihop, på det sätt som sker i ett 

samtal. Vidare gäller att denna transaktion sker genom en uppbyggnad i dess situation, 

konstrueras i en flytande process av utveckling. Stabiliteten i interaktionen uppkommer genom de 

målsättningar eller handlingsriktningar som aktörerna har, vilka skapar de sociala scheman för 

tolkningarna de genomför, en kontroll av det egna handlandet.123  

Detta innebär att attityder eller ”någon [annan] projicerad psykologisk karaktär hos den 

mänskliga individen”, inte är orsaker till människors beteende utan s k karaktärsdrag är 

kontrollerade av själva interaktionen och kan genom tolkning göras om i olika situationer.124 

Likaså är analogiförklaringar osannolika, då de inte tar hänsyn till den kontinuerliga 

konstruktionen av interaktionen. ”The human being is not swept along as a neutral and 

indifferent unit by the operation of a system. As an organism capable of self interaction he forges 

his action out a process of definition involving choice, appraisal and decision”.125 Spekulativa 

analyser är helt enkelt ointressanta på grund av deras bristande empiriska förankring. Blumer 

underkänner däremot inte kulturella normers, strukturers eller rollers inflytande på vårt 

handlande, då de är väl dokumenterade i empiri. Om man endast beskriver dess formella karaktär 

missar man det mest väsentliga i en interaktion, nämligen innehållet eller meningen. ”Human 

 
120 Blumer (1969), sid 107. 
121 Blumer (1969), sid 108. 
122 Blumer (1969), sid 109. 
123 Blumer (1969), sid 110. 
124 Blumer (1969), sid 113. 
125 Blumer (1969), sid 114. 
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group life is a process of formative transaction. Cultural norms, status positions and role 

relationships are only frameworks inside of which that process goes on”.126  

Begrepp är centrala för både social aktivitet och vetenskap. Ett problem inom socialpsykologi 

är begreppens vaghet. Den direkta perceptionen ger inte upphov till begreppen, det är den 

komplicerade och förvirrande erfarenheten som gör begreppen till nödvändiga konstruktioner. 

Begrepp skapas för att bringa ordning eller begriplighet i perceptioner eller erfarenheter, eller 

med andra ord, de överbryggar ett glapp i erfarenheten.127

 ”…I regard the concept as a way of conceiving and of having a content that is conceived”.128 

I annat fall vore erfarenhet konstant och möjligheten att reorganisera våra upplevelser skulle 

kollapsa. Betydelser av erfarenheter skulle inte heller kunna göras gemensamma eller till objekt 

för undersökningar. Verbaliseringen av ett begrepp gör det till en symbol, en identifierande 

markör. Orden är med andra ord mer än ord, de hänvisar till något utöver sig själva, de är 

symboler för meningsfylld erfarenhet. Skillnaden mellan vardagliga common-sense begrepp och 

vetenskapliga begrepp är att de vardagliga inte i samma utsträckning görs till objekt för 

granskande studier och att det inte heller finns ett krav på deras sammanhang. Begreppen skall 

behandlas som instrument och kräver lika stor noggrannhet som metoderna i vetenskapliga 

undersökningar, för att undvika att vi blir ”mere bookkeepers of facts or spinners of 

metaphysics”.129  

Separationen mellan begreppsanvändning och empiriska undersökningar utgör ett stort 

problem inom socialpsykologin. 

Observationer av socialt beteende, till skillnad mot rent fysiskt beteende, kräver att forskaren 

gör bedömningar av handlingarna och subjektens intentioner.130  

Därmed, på grund av det studerades natur som meningsfyllt handlande, kan inte 

socialpsykologiska observationer prestera någon tydlig validitet. Några scheman eller 

operationaliseringar kan inte råda bot på detta vetenskapliga problem. Social psykologiska 

observationer och förklaringar ”…will have to be assessed in terms of their reasonableness, their 

plausibility, and their illumination”.131

Alltså ser vi att den kollektiva handlingen, enligt symbolisk interaktionism, måste förstås som 

socialt eller intersubjektivt konstruerad, kommunikativ och meningsfull. Det avgörande i detta 

resonemang, menar jag, är att meningskonstruktionen inte har någon bakomliggande orsak. 

 
126 Blumer (1969), sid 116. 
127 Blumer (1969), sid 156 och 160. 
128 Blumer (1969), sid 157. 
129 Blumer (1969), sid 170. 
130 Blumer (1969), sid 177-181. 
131 Blumer (1969), sid 182. 
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Den demokratiska kommunikationens utopi 

 

Om vi tar den symboliska interaktionismens perspektiv på det sociala, framträder ett socialt liv 

där en oändlig kommunikation om symbolers mening förekommer.132 Allt är inte meningsfyllt 

eller symboliskt men för allt som är det förekommer en förståelsekamp, inte enbart inom 

vetenskapen utan i allt socialt liv, där man söker en korrekt förståelse av symbolerna. Om nu 

symbolernas mening bestäms socialt i interaktionen, ligger det nära till hands att föreslå meningens 

mening eller slutgiltiga förståelse på liknande sätt som Habermas ideala samtalssituation.  

Jürgen Habermas hävdar att det finns en rationalitet inbyggd i det talade språket och i den s k 

livsvärlden, vilken är kommunikativ. Talhandlingar bygger på att vi tror på vad vi säger - är ärliga, 

att vi pratar om något som berör oss gemensamt - är intersubjektivt, och att det är argumenten 

som avgör vad som gäller - är sant, rätt eller vackert.133 Lögner är med nödvändighet 

parasiterande genom att de enbart kan fungera som lögner om utgångspunkten eller normalfallet 

är att vi tror att människor menar ärligt det de säger. Den kommunikativa rationaliteten skiljer sig 

från den instrumentella rationaliteten, vilken utmärker den s k systemvärlden - stat, marknad, 

byråkrati, genom att den bygger på överenskommelser och övertygande av varandra, medan den 

instrumentella rationaliteten är manipulativ och teknisk -söker de rätta instrumenten till redan 

fastlagda mål - och därmed kopplad till makt och övertalning.  

Utifrån denna teori har Habermas och Apel utvecklat den s k diskursetiken134 vilken hävdar att 

det etiskt sanna är ett konsensus mellan alla människor efter ett oändligt samtal utan makt. Detta 

oändliga samtal är den s k ideala samtalssituationen, vilken måste förstås som en utopi. Denna 

kritiska teori leder till ett ständigt sökande efter sätt att minska maktinslag eller öka motstånd mot 

makt. 

Såsom en utopi kan vi inte nå den och såsom en utopi skall vi inte heller tro att vi kan nå den, 

då det är omöjligt. Önskan att nå den kan dock finnas och anger i så fall en strävan, en riktning 

för kommunikationen.  

Enligt min mening är ett av organisationen Gräsrotsrevolutions stora problem just att man 

både i sin ideologiska uppfattning av utopin och i sin praktik hävdar möjligheten att förverkliga 

 
132 Enligt symbolisk interaktionism är samhället ”ett nät av kommunikation”. Se Manstead, A.S.R & Hewstone, M. (ed) The 
Blackwell Encyclopedia of Social Psychology, Blackwell Publishers, Oxford, England, sid 648. 
133 Habermas (1988), sid 175-203. 
134 Habermas (1990), Moral Consciousness and Communicative Action, The MIT Press, Cambridge, USA sid 43 ff.. Se även Apel, Karl-
Otto (1990) Etik och kommunikation, Daidalos, Göteborg. 
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utopin. Det märks bland annat i hur man förnekar existerande ojämlikhet genom att skapa en 

kultur som motverkar erfarenhet och kompetens, en ”oerfarenhetens jämlikhet”.135

 

 

Den ideologiska meningens illusion och klarhet 

 

Den mening vi kan nå är alltså inte den absoluta och slutgiltiga meningen, då den är utopisk. 

Därmed kan vi konstatera att tolkningen av meningen i någon mån alltid är ideologisk eller 

begränsad. Rörelsens representanter uttrycker en tolkning av sig själv och sitt handlande, olika 

forskare uttrycker andra tolkningar och så vidare. Teorier om sociala rörelser har historiskt 

tenderat att tolka den mening som rörelsen anger som ”ideologisk” och sin egen tolkning som 

”vetenskaplig”. Problemet är dock omfattande. Melucci ser dock vetenskapens roll mer ödmjukt. 

Men trots det tenderar han att se rörelsers ideologi med nödvändighet som legitimeringar av den 

egna gruppen och ett totalt förnekande av opponentens identitet och positiva sociala relationer.136 

Dock motsägs Meluccis resonemang av organisationen Gräsrotsrevolution som trots eller tack 

vare sin kamp mot våld till och med erkänner massmördares mänsklighet och positiva sociala 

relationer.137

Återigen, inspirerade av Ricouer kan vi skaffa en förståelse av meningens ideologi, intresse eller, i 

enlighet med dramateorins perspektiv, föreställning.  

Vetenskapen kan ses som en kamp mot ideologin genom ideologier. Ricouer menar att 

ideologi är ett mer komplicerat fenomen än marxismen vill påskina genom att definiera ideologi 

som intressestyrd representation eller den dominerande klassens självrättfärdiggörande.138 

Ideologi är den sociala gruppens förenklade förståelse av sig själv och sin roll, en social 

motivation, det som håller gruppen samman, inget den har utan något den lever igenom, något den 

är.139 Därmed står ideologi i motsättning till kritisk förståelse. När den sociala gruppen har en hög 

placering i hierarkin blir ideologin även en fråga om rättfärdiggörande av dominans. Därmed är 

 
135 Se Vinthagen (1996:a), sid 30-35 och 42-45. Resonemanget bygger framförallt på intervjuer av personer som varit medlemmar 
under flera år och som hoppat av organisationen eller som motarbetats, exempelvis i intervju 930426 och 920122, samt på egna 
observationer i en lokalgrupp. 
136 Melucci (1996:a), sid 348-352. 
137 Det är centrala principer i deras ideologi att alla människor har rätt att leva, rätt att slippa utsättas för hämnd eller förtryck och 
att man skall skilja på människa och roll - exempelvis människan vilken såsom soldat deltagit i massmord och avrättningar av 
civila. Denna ideologi tar sig även praktiska uttryck genom deras öppenhet och dialog gentemot militärerna i samband med 
aktioner mot militarism. Därmed vill jag inte ha sagt att dessa gräsrotsaktivister inte också uttrycker förakt eller känner 
hämndbegär, för så är det faktiskt också. Deras ideologi utgör på detta sätt ett hinder för ett förnekande av opponenten! 
138 Ricouer, Paul (1981) Sicence and Ideology, ur Hermenautics and the Human Sciences, Cambridge University Press, Cambridge, sid 222-
246. 
139 Ricouer (1981), sid 225-228. 
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ideologi inget som andra grupper, utan något som alla grupper, lever genom. Det finns inget 

ideologi-befriat område eller socialt sammanhang.140

Vetenskapen kan endast berättigas såsom kritisk ideologi men måste då befrias från makt, 

auktoritet och ortodoxi.141 Här ser vi alltså en likhet med den ideala samtalssituation som enligt 

Habermas behöver befrias från makt för att konsensus om det sanna skall bli möjligt. Men någon 

total reflektion existerar inte, ingen för-symbolisk socialitet, och därmed ingen verklig frihet från 

ideologi. Lösningen ligger i att acceptera dialektiken mellan vetenskap och ideologi, mellan 

dåtidsorienterad ideologi och framtidsorienterad utopi, en dialektik där en total syntes är omöjlig, 

då ingen kan distansiera sig från sitt sociala sammanhang. Med andra ord är vetenskap en utopisk 

process, präglad av dialog och kritik.  

Ricouer hävdar sammanfattningsvis att ”…the critique of ideology is a task which must always 

be begun, but which in principle can never be completed. Knowledge is always in the process of 

tearing itself away from ideology, but ideology always remains the grid, the code of 

interpretation…”142

Därmed är vetenskapen inte ”ideologisk”, utan ”ideologiskt ideologikritisk”, med hjälp av en 

distansiering från ideologi genom att alltid tillhöra ideologin och använda dess aspekter i en reflexiv 

omtolkningsprocess. Med andra ord skulle man alltså kunna definiera vetenskap som reflexiv 

ideologi, vilket alltså inte är det samma som ideologi. Det medför att den ideologiska grupp som 

sätter ett värde i att ifrågasätta sig själv, är vetenskaplig, eller mer korrekt, genomför ett 

vetenskaplig process i riktning mot den vetenskapliga sanningens utopi. 

Alltså kan inte en social rörelse som tillämpar självreflexivitet bortförklaras som ”ideologisk” 

eller upptagen av sig själv, sin egen identitet. Jag hävdar att rörelseorganisationen 

Gräsrotsrevolution visar prov på en omfattande självreflexivitet.143 Man diskuterar ofta kritiskt sig 

själv och den egna ideologin i både den interna medlemstidningen och den offentliga tidskriften. 

Man välkomnar icke-medlemmar att delta i organisationens möten och diskussioner bland annat 

för att erhålla andras perspektiv. Man genomför mängder av s k ickevåldsträning där metoder för 

förbättrad kommunikation lärs ut och där man reflekterar över sociala roller i s k rollspel.  

Sammanfattningsvis kan man säga att vi har sett den kollektiva meningen i flera uppenbarelser. 

Meningen har visat sig som identitet eller identifiering, i kollektivets självdefinition eller snarare 

längtan efter helhet och tillhörighet. Meningen har visat sig som fixerad mening, i text, och som 

rörlig mening, i kommunikationen. Meningen har visat sig som utopi, i den ideala 

 
140 Ricouer (1981), sid 228, 230-235. 
141 Ricouer (1981), sid 235-239. 
142 Ricouer (1981), sid 245. 
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samtalssituationen, samt som ideologi, i gruppens förenklade bild av sig själv. Vi har sett att 

meningen inte har något annat upphov än sig själv och att den konstrueras socialt. Frågan är dock 

hur meningen såsom kommunikation förhåller sig till meningen som struktur, det vill säga hur 

olika meningar är relaterade till varandra. Man kan tillspetsat säga att frågan är om inte meningen 

bestäms av dess strukturella plats eller strukturens regler. Det har avgörande betydelse för vår 

förståelse av kollektiv handling eftersom om strukturen är determinerande och bestämmer 

meningen, så uttrycker den kollektiva handlingens mening egentligen enbart den kollektiva 

strukturens inneboende mening. 

 

 

Struktur och Handling  

 

Någon genomför en handling när det han eller hon gör kan beskrivas som intentionellt. 

Handlingar är praktiska slutsatser som dragits ur intentioner och trosuppfattningar, därmed hänger 

”aktion” och ”rationalitet” samman. När exempelvis gräsrotsaktivisterna ockuperade en bilväg i 

Köln, hade de en intention, de ville protestera mot förstörelsen av ozonlagret. I samtal efter 

aktionen förklarade de på ett rationellt sätt för mig hur deras handling kunde vara en liten del av 

förhindrandet av miljöförstöringen i världen. 

Av olika typer av sociala handlingar förordade Weber den målrationella (eller instrumentellt 

rationella) handlingen framför den värderationella, då den är den enda som kan fullt ut 

rationaliseras.144 Vad som är vad är ibland svårt att avgöra. Vägockupationen i Köln kan tolkas 

som målrationell eftersom den syftade till att skapa uppmärksamhet kring miljöförstöringen via 

en dramatisk aktion och den uppföljande massmediabevakningen. Men då den inte gav mycket 

mediauppmärksamhet och trots det upprepades, skulle den kunna tolkas som en värderationell 

handling, eftersom miljön ansågs ha ett värde som måste skyddas oavsett om handlingen leder till 

de mål man satt upp eller inte. Enligt Habermas har moderniseringsprocessen i samhället lett till 

det instrumentella förnuftets allt större utbredning, på bekostnad av vad han kallar det 

kommunikativt rationella, det gemensamma förnuftet som verkar i dialogen. Om vi återigen tar 

vägockupationen i Köln så skulle den såsom en kommunikativt rationell handling genomföras 

 
143 Se exempelvis rörelsens träningshandbok Methodensammlung (1980), Graswurzelrevolution/FöGA, Köln, Tyskland. Se även 
medlemstidningen Info och Rundbrief från Graswurzelwerkstatt, Köln samt tidskriften Graswurzelrevolution från samma adress. 
144 Dock skall det noteras att tolkningen av på vilket sätt Weber kan sägas ”förorda” det målrationella eller den byråkratiska 
organisationsformen är kontroversiell. Weber poängterade och varnade även för det problematiska i rationaliseringen av 
samhället. The Blackwell Dictionary of Twentieth - Century Social Thought (1995), Outhwaite, William & Bottomore, Tom (ed), Blackwell 
Publishers Ltd, sid. 1-3 
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som ett inlägg i ett samtal. Ett samtal där varken bilisterna eller aktivisterna i förväg bestämt sig 

för vad som är det rationella. Där samtalet och de ingående argumenten får avgöra vad som är 

rätt att göra. 

Sociala aktioner är alltid en del av ett större omgivande system och processer av 

intersubjektiva tolkningar. Därmed väcks frågan om vilken plats aktioner har i det sociala 

sammanhang de görs. 

Struktur kan förstås som ett mönster, en regel eller en relation. Olika typer av strukturer kan 

urskiljas. Dels finns dels observerbara strukturer, dels s k ”djupstrukturer”, vilka genererar och är 

bakomliggande de observerbara fenomenen.145 Vanligen skiljer man på materiella strukturer, t ex 

biologiska, och sociala strukturer. Men jag skulle vilja hävda att de alltid är kombinationer av flera 

strukturer. Ett exempel är könsstrukturer, vilka kombinerar biologiska och sociala förhållanden, 

vilka skulle kunna kallas sociomateriella. Strukturer kan därmed förstås som stigar vi går på, vilka vi 

ibland lägger märke till och ibland tar så självklara att de helt undgår vår uppmärksamhet - eller 

vilka ligger bakom vår uppmärksamhetsförmåga.  

Rollbegreppet, ett centralt begrepp inom interaktionism, kan ses som ett sätt att förbinda 

aktörers interaktion med sociala strukturer. En roll är en handlingsorientering eller handlingslinje. Roll 

ses då som det förväntade beteendet som förknippas med en viss social position och dess 

rättigheter och skyldigheter. En roll kan vara formellt definierad eller informellt. I och med att 

förväntningen tolkas av aktörer är rolltagandet aldrig mekaniskt eller deterministiskt. Institutioner 

ses i detta sammanhang som ett sammanhängande mönster av roller och positioner, skapade för 

att möta ett speciellt behov.146  

 

 

Den symboliska interaktionens struktur - Meningens etablering 

 

Den symboliska interaktionismen har länge och befogat kritiserats för att inte kunna hantera 

strukturer i sitt teoretiska perspektiv. Problemet är både sociologiskt och politiskt. 

Strukturalismen har visat oss att det inte är möjligt att förstå samhället om vi enbart ser till 

faktiska individer, handlingar och ting, de sociala fenomenen i sig. Vi måste även se till relationerna 

mellan sociala fenomen. Problemet är även politiskt eftersom en sociologisk teori som enbart ser 

till aktiviteten i sig och inte hur den är strukturerad över tid, tenderar att dölja och därmed 

försvara rådande maktförhållanden, status quo.  

 
145The Blackwell Dictionary of Twentieth - Century Social Thought (1995), Outhwaite, William & Bottomore, Tom (ed), Blackwell 
Publishers Ltd, sid. 648 
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Blumer ger det omedvetna, strukturella eller biologiska på intet sätt någon egen status i 

handlandet,147 annat än möjligen som icke-determinerande villkor. De ses helt enkelt som 

underordnade interaktionen eller tolkningsprocessen. Enligt min mening är detta ett misstag som 

sker genom ett underskattande av interaktionens historia. Varje gemensam handling erkänns 

visserligen föra vidare tidigare gemensamma handlingar men vad det innebär för de nu 

existerande handlingarna utvecklas inte. Varje handling, varje tolkning av objekten - betydelsefulla 

liksom ”betydelselösa” sådana - konstateras visserligen utgöra en del av formandet av jaget.  Men 

vad denna enorma tolkningsprocess innebär för skapandet av (semi-) automatik eller (semi-) 

mekanik utvecklas inte heller.  

Rimligen innebär den enorma förhistorien av interaktion, tolkning och jag-konstruktion, att 

det handlande subjektet fångas i sin egen värld av handlingar, tolkningar och jag-uppfattningar. 

Därmed kan man tänka sig att en lika rimlig slutsats av den symboliska interaktionismens teser 

skulle vara, inte att vi är medvetna och fria aktörer, utan, att vi är förkroppsligade, strukturerade och 

psykologiskt präglade genom vår egen historiska konstruktionsprocess.  

Slutsatsen skulle vara att varje steg av frihet som tas, innebär att friheten begränsas. Varje 

konstruktion bygger vidare på tidigare konstruktioner, egna och gemensamma. Vad som kvarstår 

är att vi har ”friheten” att omkonstruera konstruktionen utifrån det vi redan konstruerat. Det är 

genom vår historia vi skapar historia, genom vår tolkning vi tolkar om inom de tolkningar tidigare 

tolkningar möjliggör. Vi är så att säga fångade av vår egen frihet… 

Sheldon Stryker (1980) menar att den symboliska interaktionens struktur är stabila interaktioner 

eller regelbundna handlingsmönster.148 Poängen med strukturbegreppet är att det visar på samhället 

som en enhet av skillnader. Strukturen drar gränser, ger möjligheter och begränsningar.149 Vissa 

personer interagerar endast med varandra och vissa interaktioner sker bara på bestämda sätt i 

speciella situationer eller sammanhang. Det innebär att om jaget skapas av interaktion så är det 

strukturen som formar interaktionsmöjligheterna och om jaget ändrar interaktionsmönstret är det 

strukturen som ändras. Det är villkoren för den senare möjligheten som bör vara sociologins 

främsta fråga, enligt Stryker. Struktur skiljer sig från system genom att i ett system är varje del på 

något sätt beroende av de andra delarna. Förekomsten av sociala system måste empiriskt visas 

genom en demonstration av interdependence, då det inte kan förutsättas existera ett beroende. 

 
146 Smelser (1995), p. 43 -47 samt 58-59. 
147 Se exempelvis Blumer (1969), sid 80-81. 
148 Stryker (1980), sid 65-67. 
149 Manstead, A.S.R & Hewstone, M. (ed) The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology, Blackwell Publishers, Oxford, England, sid 
651. 
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Senare forskning inom symbolisk interaktionism har uppmärksammat strukturproblemet och 

det har föreslagits att ”förhandlad ordning”150 eller ”nätverk”151 skulle kunna utgöra begrepp för 

strukturella förhållanden. ”Negotiated order” teorin betonar maktrelationer inom den informella 

strukturen, inte som traditionell symbolisk interaktionism vilken betonar perception och 

meningsutbyte som bas för interaktionen. Negotiated order ger därmed en förståelse av social 

organisation. Man hävdar att den situationella responsen baseras på ett urval och försvar utifrån 

”…the current culturally acceptable stock of meanings..”.152 Kulturen ger alltså (begränsade) 

resurser till meningsskapandet. Strukturalismen kritiseras för att inte kunna förklara hur 

strukturer blir bindande, något som kan lösas via förhandlingsteorins syn på ”giftermålet” mellan 

struktur och interaktion.153 Nätverk förstås som uppsättningar av relationer som sociala aktörer 

ger mening och använder för personliga eller kollektiva ändamål. Ordningsförhandlingen inom 

nätverks band, den mening som ges varje relation och bandens ”svaghet”, indikerar subjektiv 

mening enligt teorin. 

Sett ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv skulle alltså sociala rörelsers stabila 

interaktion eller förhandlade ordning vara det som skapar strukturens regler och form. När en 

stabilitet eller en regel väl etablerats så utövar den en formande inverkan på kommande 

interaktion, handling, tolkning och meningskonstruktion. Det låter rimligt men för att få en 

klarare bild av denna ömsesidighet mellan struktur och handling skall vi se vad Pierre Bourdieu 

och Anthony Giddens har att säga. 

 

 

Habitus -Strukturens kroppsliga konstruktion via handling 

 

Bourdieu ägnar sig åt kultursociologi eller kunskapssociologi med hjälp av etnografiska och 

antropologiska studier.154 Centrala begrepp för Bourdieu är fält - socialt område, kapital - resurser, 

exempelvis kulturellt kapital och habitus - sedvanor och tankesätt, vilka gemensamt interagerar på 

en slags marknad. I denna text kommer jag att koncentrera mig på habitusbegreppets teoretiska 

och sociala betydelse för kollektiv handling utifrån Bourdieu (1995). 

 
150 Maines,-David-R. (1982) In Search of Mesostructure: Studies in the Negotiated Order, Sociological Abstracts, Inc., Urban-Life; 1982, 
11, 3, Oct, 267-279. 
151 Fine,-Gary-Alan; Kleinman,-Sherryl (1983) Network and Meaning: An Interactionist Approach to Structure, Sociological Abstracts, 
Inc., Symbolic-Interaction; 1983, 6, 1, spring, 97-110. 
152 Parrillo,-Vincent-N.; Stimson,-John; Stimson,-Ardyth (1985) Rationalization and Ritualism in Committee Decision Making, 
Sociological Abstracts, Inc., Small-Group-Behavior; 1985, 16, 3, Aug, 355-371. 
153 Maines,-David-R.; Benson,-J.-Kenneth; Day,-Robert;Day,-Jo-Anne-V.(1978) Structural Parameters and Negotiated Orders: Comment 
on Benson, and Day and Day, Sociological Abstracts, Inc., Sociological-Quarterly; 1978, 19, 3, summer, 491-496. 
154 När det gäller diskussionerna om teorier från Bourdieu och Giddens, se även min text: Om Habitus från Pierre Bourdieu  
och Strukturering från Anthony Giddens, D-kursen i sociologi, vt 97, Göteborgs universitet 
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Bourdieus strävan efter att skapa nya synteser i, den enligt hans mening onödiga, 

polariseringen mellan objektivism/strukturalism respektive subjektivism/konstruktivism, är 

central för vår förståelse av den kollektiva meningens struktur och kommunikation. Strukturer 

har en objektivitet av första och andra ordningen, dels som distribution av materiella resurser och dels 

som klassifikationssystem. Det medför att vetenskap kräver en ”dubbel läsning”, av både 

maktrelationer och meningsrelationer. Strukturalismen kan hjälpa oss att underminera illusionen 

om den sociala världens transparens, men är missledande genom sin behandling av strukturer 

som autonoma enheter med en förmåga att ”handla”. Subjektivismen visar på det sociala livets 

”contingent ongoing accomplishment”, men kan inte förklara strukturernas stabilitet över tid.155  

Habitus kan förstås som en form av ”socialiserad subjektivitet” - ett förkroppsligande av sociala 

dominansförhållanden som förändras trögt - och därmed blir habitus ett begrepp som placerar 

sig ”i bindestrecket” mellan subjekt och struktur eller ”praktiker” och struktur. Habitus är alltså 

ett av Bourdieus försök att skapa synteser i den sociologiska konflikten mellan aktörs- och 

strukturteorier.  

En ”praktiks mening” eller en kollektiv handling förstås och skapas i sitt praktiserande 

sammanhang. Sociala praktiker är ”kännetecken” och kan inte tolkas isolerade, då deras betydelse 

i det närmaste är oändlig om de inte förstås i sin relation till andra tecken. Kännetecken är helt enkelt 

”en skillnad i ett system av skillnader”.156 Därmed behöver man tolka symboler, inte som symboler 

utan som symboliska praktiker. Praktikers principer är inte medvetna och konstanta regler, utan 

implicita ”praktiska scheman”.157 Därmed är praktikers procedurer sällan helt koherenta eller 

inkoherenta, de omkonstrueras kontinuerligt och är historiska. Symboliska praktiker kan begripa 

samma objekt på skilda sätt eller definiera skilda objekt identiskt. Grundläggande symboler och 

regelbundna praktiker kan inte sammanfogas till ett enhetligt system, men till ett fåtal principer, 

vilka avgör aktörernas perceptioner, handlingar och ritualiserade sekvenser. Denna ”practical 

sense” är inte annorlunda än den som gör att en viss person skapar en enhetlig stil kring val i 

olika sammanhang, men därmed är den svårkopierad och i det närmaste att förstå som en 

konstart vilken bara kan läras genom praktik.158 Praktiken ger oss tillgång till den speciella ”pre-

 
155 Bourdieu, P. & Wacquant, L.J.D (1992), An Invitation to Reflexive Sociology, University of Chicago Press, sid 7-9. 
156 Bourdieu (1995), sid 6-7.  
157 Bourdieu (1995), sid 12.  
158 Bourdieu (1995), sid 13-14. Den ”praktiska känslan” är liknande den som en fotbollsspelare har för sitt spel. Han ”vet” med 
kroppen vad som skall göras men kan inte förklara för andra hur man skall göra så att de också vet. Spelet, handlingens 
interaktionsmönster eller praktiken, lärs genom sin tillämpning. 
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logiska praktikens logik”, vilken orienteras kring motsatskategorier och ekonomisk logik - 

maximering av materiell eller symbolisk profit.159

Habitus och praktikens logik är nära sammankopplade. Habitus produceras av ”The 

conditionings associated with a particular class of conditions of existance” och är ”systems of 

durable, transportable dispositions, structured structures predisposed to function as structuring 

structures, that is, as principles which generate and organize practices and representations…”.160 

Habitus kontrolleras inte av aktörers medvetna målsättningar, utan kan behärskas av personer utan 

någon persons bakomliggande organisering eller syften. Det är dock möjligt att habitus sammanfaller med 

kollektiva aktörers strategiska kalkyleringar.  

Alltså kan vi anta att kollektiv handling är en social praktik vilken har en symbolik och kräver 

en praktisk kompetens som inlärs just via sin specifika praktik. Kollektiv handling kräver alltså 

föregående kollektiv handlingspraktik för att kunna genomföras. Eller annorlunda uttryckt, den 

kollektiva handling vi genomför uttrycker principer och en handlingskompetens som vi inte är 

medvetna om utan som sitter i kroppen. 

Habitus strukturerar inte enbart vårt handlande utan även vårt tänkande. Den tidiga 

erfarenheten av ekonomisk och social nödvändighet samt det sätt som denna nödvändighet tar 

sig form i familjen, präglar starkt det habitus personen lever med. Habitus strukturerar 

perceptionen och uppfattningen av de efterföljande erfarenheterna i enlighet med de tidiga 

erfarenheterna. De tankar som ligger utanför strukturen, blir helt enkelt ”otänkbara”. Habitus, 

vilken är en produkt av historien, producerar historia genom de scheman som historien genererat. 

Denna internalisering av det externa vilken skapar dispositioner, vilka i sin tur formar personens 

vilja och motivation, sker på ett icke-mekaniskt sätt. Alla tankar, perceptioner och handlingar kan 

skapas fritt, tack vare habitus inverkan, men bara de vilka är inom de förutsättningar som ingår i 

habitus.161 Därmed är individen med om att konstruera sitt habitus, där konstruktionen görs med hjälp av det 

material som habitus består av. Habitus, den förkroppsligade historien162, skall inte förstås som gamla 

förhållandens ensidiga inverkan på nya, utan som en dialektisk relation mellan det som var och 

det som är. Hur denna förmedling mellan dåtid och nutid sker, är det vetenskapsmannens uppgift 

att undersöka. Genom förkroppsligandet av historien görs historien till en andra natur och 

 
159 Bourdieu (1995), sid 19-20 och 122. Denna ”logik i sig själv” skiljer sig principiellt från vetenskapens ”logiska logik” eller 
”teoretiska logik”, genom att tid och rum hela tiden är närvarande. Generaliseringar, ”lagar” med mera gör den praktiska logiken 
ologisk. Se kap 5 och 6, speciellt sid 91-92. Teorier om ekonomiska praktiker är endast en variant av teorin om praktikers 
ekonomi, enligt Bourdieu. 
160 Bourdieu (1995), sid 53. 
161 Bourdieu (1995), sid 54-55. 
162 Förkroppsligandet är kopplat till den undermedvetna process där vi införlivar de strukturer eller objektiva förhållanden som råder. 
Se Bourdieu (1995), sid 72-73. 
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därmed till glömd historia. Det s k undermedvetna är helt enkelt inget annat än glömd historia, 

något som historien själv producerar.163

Med andra ord är den kollektiva handlingens praktik fångad i sin historia. Tidigare kollektiva 

handlingar avgör vilka som är möjliga och tänkbara idag. Tidigare dominansförhållanden som vi 

växt upp med fortsätter alltså att påverka vilka kollektiva handlingar som vi förmår oss att 

genomföra idag. 

En grupp eller klass i en social rörelse utvecklar ett gemensamt habitus, där varje individs 

dispositionssystem är en strukturell variant av andras. Detta skapar en speciell förståelse mellan 

människor av samma grupp. "´Communication of consciousness´ presupposes community of  

´unconsciousness´”.164 Men det innebär också att kommunikationen blir svår mellan personer 

från vitt skilda grupper och vitt skild historia. Därmed är det inte bara makt utan även historia 

som hindrar det ideala samtalet och den kollektiva handlingen i en social rörelser. 

Jag förstår habitus som ”införlivade strukturer”, det sätt varpå strukturer ”får liv” och verkar 

genom våra kroppar och vårt medvetande, och därmed även som ”aktörers strukturering av 

strukturer”, det sätt varpå aktörer upprätthåller och modifierar eller ger strukturer åt sin 

”existens”. Då vi föds in i ett redan existerande system av strukturer, föregår strukturerna 

individen. Därmed formas vi, omedvetet och kontinuerligt, av strukturernas inverkan. Vi blir 

strukturerna, eller mer korrekt, strukturerna blir vi! Vi har inte någon medveten kontroll över 

strukturerna men genom att de verkar genom oss, så att säga existerar enbart i och via oss, har vi 

dock en principiell möjlighet på lång sikt att förändra dem, att transformera strukturerna med 

hjälp av strukturerna.  

Men enligt Bourdieu är det inte aktörer som skapar förändringen, som gör ”relativ autonomi” 

inom nuvarande strukturer möjlig, utan habitus, närmare bestämt ”den aktiva närvaron av allt 

förflutet”, via aktören i nutiden. Aktören blir ”en värld inom världen”. Förändringen tar sin form 

genom ”intentionless invention of regulated improvisation”.165 Det är t o m så att aktörens vilja 

avgörs av habitus, ”den ej valda principen för alla ´val´”.166 En aktörs förmåga att handla beror på 

aktörens habitus och dess relation till de objektiva förhållanden som råder, vad som är möjligt 

eller med andra ord, till makten. Habitus tar formen av ett selektivt seende, vilken tenderar att 

snarare bekräfta eller förstärka sig själv än att transformera sig. Habitus är helt enkelt grunden till 

varför människor som är förtryckta inte gör uppror i lägen då de objektiva förhållanden gjorde 

det tänkbart - för en utomstående observatör - eller till varför människor ”cut their coats 

 
163 Bourdieu (1995), sid 56. 
164 Bourdieu (1995), sid 58-60. 
165 Bourdieu (1995), sid 56. 
166 Bourdieu (1995), sid 61. 
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according to their cloth”. Habitus tenderar att göra det sannolika till verklighet, men på ett icke-

mekaniskt vis.167 Utan en kroppslig omkonstruktion eller en förändrad social praktik blir alltså 

inte kollektiv handling eller befrielse möjlig. 

Därmed skulle man kunna förstå strukturell förändring såsom enbart en fråga om konflikten, 

vilken tar sin plats i aktören, mellan gamla och nuvarande strukturer, dåtid och nutid. En annan, 

lika rimlig förståelse av Bourdieu, är att aktören är fri att välja inom den struktur eller de objektiva 

förhållanden som skapade aktören och därmed att använda dåtiden till att konstruera handlingar 

vilka transformerar nutidens strukturella förhållanden. Även om största delen av modifieringen 

av habitus inte sker medvetet så är modifieringen möjlig. På samma sätt som en fotbollsspelare 

eller hantverkare inte kan förklara sin praktiska färdighet men ändå har möjlighet att förbättra 

eller omforma den med tiden, genom praktiken. 

Med hjälp av Bourdieu kan vi alltså förstå att det inte räcker med att studera sociala rörelsers 

medvetna handlingar utan att även aktörernas halvt omedvetna kroppsliga internalisering av 

strukturer spelar roll för bildandet av vanor och uppfattningar om ”självklarheter”. Sett i detta 

ljus blir det genast ännu mer intressant med den sociala reflexivitet som kommer i uttryck i 

organisationen Gräsrotsrevolution och dess ickevåldsträning. Genom att diskutera och prova 

sociala roller i övningar och rollspel inövas nya vanor samtidigt som habitus görs till föremål för 

medveten granskning. Ambitionen att förena mål och medel blir i detta perspektiv än mer 

begriplig. Att leva i organisationen innebär att tillämpa medlen och därmed att praktisera målet. 

Aktivisternas praktiska erfarenhet och övning i organisationen blir alltså ett sätt att modifiera sitt 

habitus. Konflikten mellan mål och medel inom organisationen blir därmed en konflikt mellan 

det habitus aktivisterna har förvärvat i det nuvarande samhället och det habitus organisationen 

strävar efter att förverkliga som en del av det framtida samhället. Med andra ord är den 

radikaldemokratiska organisationen en form av habitusmodifiering i riktning mot en demokratisk 

praktikförmåga. 

 

 

Strukturering - handlingens konstruktion av och med strukturen 

 

Även Giddens strävar efter en syntetisering av polariseringen mellan subjekt och objekt, aktör 

och struktur. Han vill ersätta funktionalismen med struktureringsteorin, en hermeneutisk social 

teori som förbinder meningsfull aktion och oväntade villkor och oavsiktliga konsekvenser.168 

 
167 Bourdieu (1995), sid 64-65. 
168 Giddens (1982), sid 8. 
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Funktionalismens styrka ligger i dess erkännande av de, för aktörerna, omedvetna aspekterna av 

socialt beteende, dess svaghet ligger i givandet av ”behov” åt strukturer.  

Struktureringsteorin ger varken den mänskliga aktören (subjektet) eller sociala institutioner 

(objektet) företräde. ”Båda är konstitutionerade i och genom återkommande praktiker”.169 

Aktörskapet förutsätter institutionen, och omvänt.  

Därmed blir handling central för Giddens. Regelbunden kollektiv handling skapar både det kollektiva 

subjektet och strukturen, trots att subjektet är den handlande aktören och strukturen utövar ett formande tvång på 

handlingen. Handlingens centrala betydelse kommer ur att den utgör materialet för subjektets och 

objektets existens. Giddens skiljer på diskursivt medvetande eller vad vi kan uttrycka språkligt och ge 

förnuftiga skäl för och praktiskt medvetande, ett underförstått sätt av vetande om hur man gör i 

sociala kontexter, vilken ej kan formuleras.170 I min tolkning är praktiskt medvetande i det 

närmaste att förstå som habitus. Det diskursiva medvetandet blir en form av rationalisering av det 

praktiska medvetandet. Om vi skall studera kollektiv handling kan vi inte enbart fråga aktörerna 

vilka deras intentioner är genom intervjuer eller dialog. Själva handlingen i sig måste tolkas för att 

vi skall få en förståelse av det praktiska medvetandet. Här ser vi alltså ytterligare ett skäl till att 

objektifiera handlingen i våra studier av sociala rörelser. 

Giddens skiljer på struktur och system på ett ovanligt sätt. Struktur hänvisar till återkommande 

organiserade regler och resurser i sociala system, vilken enbart har en ”virtuell existens” och skall förstås som 

ett generativt begrepp vilket ”styr transformationer”.171 Resurser är strukturerade egenskaper i 

sociala system som endast existerar i aktörernas förmåga att handla annorlunda. Denna förmåga 

tar sig formen av rutinartat vardagsbeteende och är endast ibland frågan om fattande av beslut.. 

Resurser är därmed relaterade till maktförhållanden, vilka alltid är präglade av interdependens.172  

Sociala system vilka till skillnad mot biologiska upphör att existera om det sociala livet upphör, 

innebär reproducerade mönster i sociala relationer mellan aktörer eller kollektiv, organiserade 

som regelbundna sociala praktiker. System har strukturer, eller ”exhibit structural properies” men 

är inga strukturer och är de enda som har strukturer. Subjektens situationsaktiviteter har, rent 

logiskt, inga strukturer. ”Social systems only exist in and through structuration, as the outcome of 

the contingent acts of a multiplicity of human beings”.173 Ett socialt system blir därmed en 

 
169 Giddens (1982), sid 9. Från och med här, när svensk text sätts i citationstecken, är det mina egna översättningar. Engelsk text 
anges endast då det är nödvändigt (centrala uttalanden eller ej självklar översättning). 
170 Giddens (1982), sid 9. 
171 Giddens (1982), sid 9 och 35. 
172 Giddens (1982), sid 10 och 38-39. Giddens tar avstånd från subjektivistiska definitioner och förståelser av makt, som t ex 
Webers, där det handlar om förmågan hos ett handlande subjekt, eller kollektivistiska definitioner, som t ex hos Parson.  
173 Giddens (1982), sid 35. 
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”´strukturerad totalitet´ vilken ´består´ av reproducerade praktiker”.174 Aktörens praktiker föregår 

aktörens subjektiva tolkning av sin praktik.175 Tolkningen kommer alltså efter handlandet. 

En central tes i struktureringsteorin är att struktur både är mediet och resultatet av de praktiker som 

det återkommande organiserar.176 Social reproduktion, vilken inom funktionalismen ses om ett 

”behov” eller motsvarande hos strukturen, har inom struktureringsteorin inget i sig förklarande 

värde. Reproduktion måste i sin tur förklaras i termer av bunden och villkorligt tillämpad 

kunskapsmöjlighet hos sociala aktörer. Kunskapsmöjlighet innefattar allt det medlemmarna i ett 

samhälle vet om samhället och villkoren kring deras aktivitet i samhället. Kunskapsmöjligheten är 

alltid historiskt bunden genom ej erkända villkor för handling och genom oavsiktliga 

konsekvenser. När oavsiktliga konsekvenser av handlingar systematiskt inkorporeras i 

reproduktionen av institutioner blir de även villkor för handlandet.177

Därmed ses en struktur inom struktureringsteorin som både möjliggörande och begränsande, där 

strukturering förekommer både i de mest revolutionära formerna av social förändring och i de 

mest fixerade formerna av social reproduktion.178

Handling är logiskt kopplad till makt. Makt ses i struktureringsteorin som en speciellt variant 

av social relation, kopplade till resurser. ”Resources are drawn upon by actors in the production 

of interaction, but are constituted as structures of domination”.179 Då sociala system är 

regulariserade praktiker, blir makt ”reproducerade relationer av autonomi och beroende i social 

interaktion”. I makt förekommer vad Giddens kallar ”kontrollens dialektik”, där de starka och de 

svaga aktörerna är interdependenta och där de svaga kan ”vända sin svaghet” mot de starka. Den 

aktör som inte deltar i interaktionen, ens i en minimal betydelse, på grund av total kontroll, 

upphör även att vara aktör. Oavsett hur stor asymmetrin i relationen än är, uttrycker relationen 

autonomi och beroende i ”båda riktningarna”.180 Det innebär att maktförhållanden inte kan 

bortförklara den kollektiva aktörens avsikter, vilja eller ansvar för sina handlingar. Aktören är hela 

tiden med om att konstruera sina handlingar, även under maktförhållanden. 

 

 

 
174 Giddens (1982), sid 36. 
175 The Blackwell Dictionary of Twentieth - Century Social Thought (1995), Outhwaite, William & Bottomore, Tom (ed), Blackwell 
Publishers Ltd, sid. 649-650. 
176 Giddens (1982), sid 10. 
177 Giddens (1982), sid 32. 
178 ”[T]he ´differences´ that constitute structures, and are constituted structurally, relate ´part´to ´whole´ in the sense in which the 
utterance of a grammatical sentence presuppose an absent corpus of syntactical rules that constitute the language as a 
totality”.Giddens (1982), sid 37. 
179 Giddens (1982), sid 38. 
180 Giddens (1982), sid 39. 
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Meningens habitus och strukturering 

 

Det finns intressanta skillnader och likheter mellan Giddens och Bourdieu enligt min mening. 

Genom att separera aktör och avsikt och göra aktörens praktik eller handlande till något i sig, 

delvis beroende181 och delvis oberoende182 av aktörens avsikter, upphäver Giddens dikotomin 

subjekt-objekt. Praktiken, eller mer exakt: den regelbundna praktiken, agerar via strukturen och är 

den som skapar strukturen. Vi har en relation till vår ”egen” praktik, men det är ingen omedelbar 

relation. Däremellan står det vi inte känner till eller inte kan göra något åt - det omedvetna och 

villkoren för vårt tänkande och perception. Och däremellan står även det som händer 

oavsiktligen efter att vi handlat - vilket avgörs av andra aktörers praktiker, av interaktionen.  

Schematiskt skulle man kunna uttrycka likheten mellan teorierna på följande sätt: 

Giddens:  Aktör – Praktik – Struktur  

Bourdieu: Aktör – Habitus – Struktur  

Skillnaden dem emellan är kanske att Giddens, trots allt, har ett mer subjektivistiskt perspektiv 

och Bourdieu, trots allt, har ett mer objektivistiskt perspektiv. För Giddens utgör aktörens avsikt 

en grund för handlandet, dock inskränkt av förmåga och kunskapsmöjligheter. Medan för 

Bourdieu verkar avsikten vara tämligen irrelevant, förutom då han nämner att aktörens strategier 

kan sammanfalla med habitus. Detta märks även i några av deras centrala begrepp; Strukturering 

respektive förkroppsligande, regelbunden praktik respektive objektiva villkor, 

förmåga/kunskapsmöjlighet respektive halvt omedveten konstruktion. Dock poängterar båda 

aktörens del i konstruktionen av praktiken eller habitus samt strukturens relativa självständighet.  

Ytterligare en skillnad, vilken även belyser den övergripande skillnaden ovan, är att Bourdieu 

främst pratar om handling i termer av habitus, halvt omedvetet förkroppsligad historia, vilket 

motsvaras av Giddens begrepp praktiskt medvetande. För Giddens finns dock även diskursivt 

medvetande, rationalisering av handlandet. Allt är inte, så att säga, kropp, utan även förnuft spelar 

roll för praktiskt handlande enligt Giddens. 

Återigen, schematiskt, skulle man kunna uttrycka skillnaden mellan teorierna på följande sätt: 

Giddens:  Aktör ←→ Praktik  ⎯→  Struktur  

Bourdieu: Aktör ←⎯  Habitus ←→ Struktur  

Jag tolkar Giddens struktureringsbegrepp och Bourdieus habitusbegrepp som att det finns ett 

klart samband mellan aktör och struktur. Våra handlingar är de som skapar strukturen. Och 

stabiliteten i vårt handlande eller strukturen har en formande inverkan på oss själva som aktörer. 

 
181 Giddens (1982), sid 29 och 31. Intentionen ses ej som en ”diskret form” som är bakomliggande handlingen, utan som en 
vardaglig process, där reflexiviteten genom en ständig övervakning av praktiken medför korrigeringar. 
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Om vi ändrar vårt handlingsmönster så kan vi också ändra strukturen, även om förändringen är 

belastad med en tröghet i tid och rum. Dock finns det en gräns för vår möjlighet att ändra 

strukturen efter vår medvetna vilja, den gränsen sätts av vårt omedvetna eller historien. Med 

andra ord råder en dialektisk spänning mellan struktur och aktör.183 Spänningen kan i grunden 

inte upplösas men den förenas ständigt i en rad tillfälliga synteser.  

För vår förståelse av kollektiv handling och dess mening innebär detta att den mening vi 

kommunicerar beror av den struktur av betydelser som vi lever i och genom. Men meningens 

struktur förändras så snart vi etablerar nya förståelser av symbolernas mening i vår 

kommunikation. Det finns en möjlighet till meningsfull befrielse från strukturens tvång men 

befrielsen kan aldrig bli total. 

 

 

 

Meningens dialektik 

 

Om vi sammanför de olika tolkningarna av den kollektiva meningens struktur och 

kommunikation som hittills diskuterats kan ett tänkbart helhetsperspektiv beskrivas. Då jag inte 

har funnit en tillräckligt tilltalande sammanfogning av denna meningens dialektik kommer det 

med nödvändighet att bli ett försök till egen teorikonstruktion. 

Vi har konstaterat en oupplöslig spänning mellan handling och struktur. Handling är ett beslut 

grundat på tolkning och mening. Struktur är ett stabilt interaktionsmönster eller en stabil relation, 

vilken ytterst sett är virtuell, i sig icke-observerbar eller icke-empirisk. Strukturen kan inte 

manifestera sig som interaktion, eftersom interaktion är handlingar där beslut fattas, vilka vi med 

hjälp av Laclau har visat inte kan grunda sig i strukturella determinationer, för då vore de ej 

beslut, handlingar eller interaktion, utan rena effekter i ett automatiskt spel.  

Med hjälp av Giddens har vi visat att denna strukturens ”stabilitet” inte är absolut, utan en 

ständig konstruktionsprocess. Men konstruktionsprocessen är dock så pass stabil att den även 

införlivas i kroppen såsom habitus. Då varje tolkning och varje interaktion har en historia av 

tidigare tolkningar och interaktioner är denna stabilitet, även om den ej är absolut, en avgörande 

begränsning av aktörens möjligheter. 

 
182 Giddens (1982), sid 22. 
183 Här använder jag begreppet dialektik i dess generella betydelse, se The Blackwell Dictionary of Twentieth - Century Social Thought 
(1995), Outhwaite, William & Bottomore, Tom (ed), Blackwell Publishers Ltd, sid 154-157. 
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Vidare har vi konstaterat en oupplöslig spänning mellan beslut och dialog. Beslut eller 

överenskommelser, är ett avslutande av dialogen, en fixering vilken är nödvändig för att få den 

sociala interaktionen att ske på gemensamma villkor. De gemensamma besluten ger 

interaktionens spelregler en legitimitet genom sin gemensamma frivillighet. Därmed är demokrati 

en form av beslutsordning vilken ger interaktionens regler status såsom tvingande. Men återigen, 

reglerna kan inte vara totalt tvingande för i så fall är de ej beslutsgrundande, valbara, utan 

mekaniska effekter. Med hjälp av Melucci har vi sett att ett sätt att legitimera handlingar kan vara 

att definiera sig själv och sin plats i samhället, genom identitet. 

Via Habermas, Ricouer och Blumer har vi lärt oss att dialogen med nödvändighet är oändlig 

och att den inte kan avslutas om en kommunikativ rationalitet och förståelse skall bli möjlig. 

Symbolernas mening, vilka kommuniceras i interaktionen, ändrar sin sociala betydelse i takt med 

att situationer förändras. Och vi har sett att den slutgilitiga förståelsen är en utopi som inte är 

nåbar. Här har vi även sett att Meluccis identitetsbegrepp snarare bör förstås som en oändlig 

process, en identifiering och längtan. 

Därmed når vi vår sista oupplösliga spänning, den vi konstaterat råder mellan emancipation och 

förståelse. Emancipationen eller befrielsen som ett möjligt tillstånd, är ett avslutande av förståelsen. 

Emancipationen är en kritik av rådande förhållanden, snarare än en förståelse av dem, den är en 

kamp mot den makt och den struktur som den rådande interaktionen har antagit. Samtidigt har 

Habermas poängterat att befrielsen kräver en förståelse, vilken med nödvändighet är oändlig, ett 

resultat av ett oändligt samtal utan makt. Melucci har visat att befrielsen kan anta en form av 

autonomi, vilket ju innebär ett visst avbrytande av kommunikation och samarbete, ett avbrytande 

av förståelseprocessen. Motsättningen mellan befrielsen och mellan förståelsen är oupplöslig och 

båda är utopier i den betydelsen att det bara är genom en förening, vilken alltså är omöjlig, som 

en verklig befrielse och förståelse kan uppnås.  

Spänningen mellan interaktion och struktur är som sagt oupplöslig men antar ändå tillfälliga 

synteser, vilka jag här väljer att kalla de facto konsensus. I takt med tiden utifrån det gemensamma 

rummet antar den sociala interaktionen, tack vare kommunikationen men utan antagande av 

gemensamma beslut, relativt stabila former. Genom informella processer anpassar sig 

handlingarna och tolkningarna till varandra, delvis omedvetet och i form av vanor, delvis 

medvetet i form av ett accepterande av det tröga i socialt samspel.  



SYMBOLER I RÖRELSE   AV STELLAN VINTHAGEN 

 57

                                                

Spänningen mellan beslut och dialog är likaså oupplöslig men antar ändå tillfälliga legitimerade 

synteser, vilka jag här väljer att kalla de jure konsensus.184 Ovilliga att vara offer för rådande stabil 

interaktions okontrollerbara förändringsprocess försöker människor ta makten över sina liv och 

medvetet och gemensamt besluta vilka regler som skall råda. Representanter utses, organisationer 

formas, överenskommelser tas och formaliseras.  

Spänningen mellan befrielse och förståelse har slutligen även den konstaterats vara oupplöslig, 

vilka till skillnad av de övriga nivåerna inte kan anta några syntesformer då de i grunden är 

utopier. Men såsom utopier tjänar de syftet att ange riktningen för de jure konsensus och att 

utgöra motpolen till de facto konsensus. Därför skall jag kalla denna spänning för utopiskt 

konsensus. 

Slutligen kan vi konstatera att det råder en oupplöslig spänning mellan de olika 

spänningsparen, eftersom inget av dem helt kan avskaffas. Inom varje par och mellan dem råder 

en konflikt samtidigt som en tillfällig anpassning eller överenskommelse hela tiden tar form och 

ger oss ett konsensus. 

 

 

Den kollektiva meningens dialektik 

 

Struktur/Relation ←De facto konsensus→ Handling/Interaktion  

   ↑ 

   ↓ 

Beslut/Demokrati ←De jure konsensus→ Dialog/Kommunikation 

   ↑ 

   ↓ 

Emancipation/Befrielse ←Utopiskt konsensus→ Förståelse/Kunskap 

 

 

Denna dialektiska modell skall inte inramas av någon fyrkant eftersom det skulle innebära att 

man slöt eller angav dess mening, en mening vilken är öppen och rörlig fastän den antar stabila 

former hela tiden. Även vid de tillfällen meningens betydelse antar en fixerad form, såsom 

exempelvis ett beslut, så befinner den sig i konflikt med andra nivåer av meningen – den 

 
184 Att lagar, såsom en stats legitimerade regler, är en form av juridiskt implicit konsensus, så länge befolkningen stannar i landet, 
deltar i det rättsligt bestämda samhällslivet och förväntar sig att andra gör detsamma, menar även Peczenik, Aleksander (19??) Vad 
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kommunicerade meningen, handlingens mening, den utopiska meningen, meningens relation till 

andra meningar, meningens befrielse och meningens mening.  

Modellen kan dock sammanfattas i orden; meningen är i en ständig spänning mellan konflikt och 

konsensus. 

Därmed är det dags att sammanfatta diskussionen om på vilket sätt studien kan sägas hjälpa 

oss att förstå meningens struktur och kommunikation i förhållande till kollektiv handling. 

 

 

 

Meningens rörelse och fixering - Slutdiskussion 

 

”Konstrueringsteorin” - en syntes av strukturering och habitus 

 

Utifrån symbolisk interaktionism skulle vi kunna säga att vi konstruerar vår upplevelse, vårt jag, 

våra tolkningar och våra handlingar. Det sker kontinuerligt med hjälp av tidigare konstrueringar.  

Konstrueringen är en del av den intersubjektiva tillvaron, det vill säga en interaktion mellan 

subjekt. Konstruktionen sker aldrig i ett socialt tomrum. Till och med när vi agerar och tänker 

ensamma är det genom en kommunikation med oss själva, jag och mig, eller med andra ord 

mellan jag och det socialt införlivade och objektifierade jaget, ”mig”, vilket skapats genom 

tidigare interaktion. Det sociala och den sociala konstruktionen är alltså alltid närvarande. Vi kan 

inte komma bortom den sociala bundenheten. 

Vi är både fångade i vår historia av tidigare konstruktioner, genom att vi inte kan gå utanför eller 

”hoppa ut” från våra tidigare handlingar, och befriade av dem genom vår möjlighet att hela tiden 

tolka om vår historia och transcendera den. En transcendering sker genom att man överskrider sina 

tidigare konstruktioner och lämnar deras begränsning genom dem. Därmed kan man i strikt mening 

aldrig lämna dem, utan enbart använda dem på ett nytt sätt, ge dem en ny betydelse eller 

omkonstruera dem. Konstruktioner bygger alltså vidare på historien och är därmed delvis 

begränsande och delvis möjliggörande genom historia.  

Det innebär att vi enbart kan befria oss genom att på ett nytt sätt, i en ny konstruktion, 

använda det tvång vi utsatts för. Frihet möjliggörs alltså genom tvånget. I varje konstruktion är 

byggmaterialet tidigare konstruktioner. I varje ögonblick har vi en möjlighet att transcendera vår 

 
är rätt? – Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Fritzes, sid 533. Dock poängterar han att tesen om samtycke står 
under debatt och inte är entydigt. 
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verklighet men endast genom att använda den verklighet vi hittills konstruerat. Då ingen struktur 

är total är vi strukturellt tvingade till frihet. Vi måste välja. Vi måste fatta beslut, strukturen gör 

det inte åt oss. 

Konstruktionen är den praktik som Giddens diskuterar, talhandlingar, diskurs, likväl som 

andra handlingar, den praktik vilken strukturerar vår verklighet. Då en stor del av vår 

konstruerings historia övergår till att vara omedvetna praktiker, vanor och semiautomatiker, 

förkroppsligas konstruktionerna eller strukturerna i oss, blir till habitus.  

Konstruering är alltså en tänkbar syntes mellan Giddens strukturering och Bourdieus habitus. 

Betoningen ligger dock mer på vårt sociala skapande av betydelser. Konstruktionen kan vara 

regelbunden och strukturerande eller oregelbunden och nyskapande. Konstruktionen är inte med 

nödvändighet bunden av strukturen. Strukturen kan inte fatta beslut, det kan endast subjekten 

göra. I varje ögonblick finns en frihet att bryta strukturens regler, men den friheten är social, ej 

individuell. En individ kan inte handla eller tolka hur som helst, eftersom individen existerar 

genom det sociala, men den intersubjektiva gruppen kan, eftersom de är strukturen i kraft av sitt 

handlande och tolkande. Gruppen är naturligtvis begränsad av historien men den historien är 

gruppens egen konstruktion. 

Individen är inte bara begränsad av sin egen historia, tidigare konstruering och strukturering, 

utan även av andras historia, vilket tar sig uttryck i yttre strukturer, andras strukturerade och 

konstruerade handlande, och införlivade strukturer (habitus). Men åter igen, denna begränsning 

är samtidigt en befrielse, den möjliggör transcendensen, överskridandet. I varje ögonblick kan 

konstrueringen och därmed struktureringen och till sist - med tiden - även habitus, omtolkas med 

hjälp av sig själv, sina egna produkter, konstruktionerna eller strukturerna.  

Utgånspunkten för all denna kontinuerliga verksamhet, vare sig vi pratar om stabilt och 

regelbundet handlande eller om social förändring, är intersubjektiviteten, det gemensamma 

konstruerandet. Intersubjektiviteten är inte något medium för något annat, någon orsakad 

verksamhet, utan en orsak i sig själv, en kommunikation med sig själv, vilken utgör samhället, i dess 

stabilitet och i dess förändring.  

Jag ställer mig dock kritisk till radikal social konstruktivism.185 För det första menar jag liksom 

Melucci att radikal konstruktivism tenderar att upphäva relationerna i den sociala konstruktionen 

 
185 Jämför Social Constructivism i Manstead, A.S.R & Hewstone, M. (ed) The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology, Blackwell 
Publishers, Oxford, England, sid 544-546. Jämför även Ethical Constructivism i Audi, R. (ed) The Cambridge Dictionary of Philosophy, 
Cambridge University Press, USA, sid 243. I uppslagsverken presenteras konstruktivism som tämligen extremt enligt min mening. 
Mer nyanserad konstruktivism existerar dock. 
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och därmed ge ett allt för voluntaristiskt perspektiv på konstruktionen.186 Konstruktionen är 

social, inte kontrollerad av vår enskilda och fria vilja. 

Dessutom antar jag att det existerar en objektiv verklighet bortom vår sociala konstruktion. 

Om människan försvann skulle solen fortsätta att existera. Däremot menar jag att vi människor 

aldrig har någon direkt eller objektiv erfarenhet av denna bakomliggande verklighet. Vår 

upplevelse är alltid socialt konstruerad, eller snarare sociomateriellt konstruerad. Vår verklighet är 

symbolisk. Den objektiva materiella strukturen existerar utanför och oberoende av vår upplevelse 

av den men den enda struktur vi kan nå är den ”sociomateriella”. Det som vi uppfattar som den 

”materiella strukturen”, formaliserad i naturvetenskap och ekonomi, är egentligen språkliga 

strukturer vilka behandlar den materia vi inte har direkt tillgång till. Det som vi uppfattar som 

symboliska och kulturella strukturer, som exempelvis midsommar och konversation, är samtidigt 

materiella strukturer, bestående av bland annat majstång, salt sill och ljudvågor. I en rockkonsert 

blir till och med de lägre ljudvågorna, vilka kan kännas i magen, en viktig del av symboliken. 

Någon dualism mellan materiell och andlig eller social struktur är alltså inte rimlig.  

För det tredje menar jag att existensen av det utopiska konsensus som jag tidigare 

argumenterat för, avgör det sanna och rätta i en absolut mening. Det sanna och rätta existerar 

men endast som ouppnåelig utopi. Därmed är den form av social konstruktivism jag 

argumenterar för inte en etisk relativism. På samma sätt som den objektiva materiella verkligheten 

finns men inte går att uppfatta, finns det etiskt objektivt rätta men bortom vår räckvidd. Det enda 

etiskt rätta vi känner är den utopiska riktningen och de jure konsensus eller det demokratiska 

beslutet. 

 

 

Idealismen menar att tankar förändrar världen, vilket de till viss del gör, såsom nya tankar. Det 

finns däremot inget automatiskt samband mellan tankar och handling eller mellan handling och 

struktur. Varje handling eller tanke skapar dock genom minnet hos människor en ny möjlighet. 

Varje tidigare existerande struktur eller handling försvinner inte förrän den glömts bort av alla, på 

samma sätt som det tar en lång tid innan en gammal och övergiven väg växer igen.  

 

 

 

”Konsensusteorin” - strukturer såsom de facto eller de jure överenskommelser 

 

 
186 Se Melucci (1996:a), sid 393. 
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En aktörs handling beror av aktörens medvetna och omedvetna avsikter samt kända och 

okända villkor för handlandet, såsom perception, struktur med mera. En interaktion beror till en 

avgörande del av de inblandades intentioner.  

Interaktionsmönstret eller strukturen i ett socialt sammanhang har visserligen inte primärt med 

avsikter att göra, så länge besluten inte är gemensamma. Men mönstret är dock skapat genom 

gemensamma handlingar, övervakade av varje individs reflexivitet. Handlingarna korrigeras 

ständigt i ett gemensamt spel, ett interaktionsmönster, oavsett om aktörernas avsikter leder till 

önskat resultat eller inte. En ständig anpassning och ett accepterande av varandras handlingar gör 

att en stabilitet etableras. Därmed är strukturen ett ”de facto konsensus”, i kraft av sitt faktiska 

mönster eller regelbundenhet. Regelbundenheten kan sägas uttrycka en regel eller princip, som 

aktörerna varken valt eller önskat, men ändå skapat gemensamt. En stig som uppstår genom att 

människor regelbundet går på den är en stig oavsett om någon ursprungligen har valt och 

bestämt var den skall dras. Regeln har etablerats genom interaktionen i en historisk materiell 

syntes, där dikotomin mellan aktör-struktur förenats utan inblandning av uttrycklig intention. 

När beslut om handlingar tas gemensamt, i ett samtal där tolkningar utbyts och förstås, det vill 

säga konsensus explicit och formellt tillämpas, är den gemensamma avsikten, uttryckt i beslutet, 

relevant för interaktionen, genom beslutshandlingen. Då interaktionsmönstret ändras efter den i 

formellt konsensus antagna principen, har ett ”de jure konsensus” skapats. Strukturens regel har 

sanktionerats av aktörerna gemensamt och dikotomin aktör-struktur har upphävts genom en 

legitimerad syntes.  

Förenandet av aktörernas intention med strukturernas regler förutsätter alltså konsensus, 

dialog och beslutshandling, samt kunskap om handlandets villkor.  

Socialt beteende tillhör antingen kategorin oregelbundet beteende eller regelbundet beteende. 

Det regelbundna beteendet uttrycker en viss struktur, som antingen är ett de facto konsensus 

eller ett de facto och de jure konsensus. Det är nämligen så att så snart ett de jure konsensus 

etablerats påverkas det av ett de facto konsensus.  

Varje struktur, oavsett om det är en avsiktligt skapad struktur eller oavsiktligt skapad struktur, 

utövar en formande kraft på det sociala livet, vilken därmed tenderar att vara reproducerande. Så 

snart strukturen existerar påverkas all kommande handling av dess villkor. En struktur har både 

avsiktliga konsekvenser liksom oavsiktliga. En struktur utgör endast en del av den helhet av 

strukturer som reglerar handlingar i en social verklighet. I denna totalitet finns alltid en grad av 

inverkan från strukturer vilka har sin grund i omedvetna och okända sammanhang. Skapandet av 

ett de jure konsensus upphäver alltså inte i någon fullständig mening konflikten mellan struktur 

och aktör. 
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När organisationen Gräsrotsrevolution, efter en lång tids diskussion, beslutade att tillåta betalt 

arbete på kontoret var det för att göra det nödvändiga rutinarbetet möjligt på en regelbunden 

basis. Beslutet innebar dock även att en professionalism infördes i organisationen, där nya 

anställda hade nya krav och förslag på vilket arbete som skulle vara avlönat. Informella processer 

med bland annat anställdas manipulativa agerande uppstod. Konflikter mellan organisationen 

som arbetsgivare och medlemmen som arbetstagare förekom. En rad konflikter uppstod alltså 

som inte var avsedda genom det de jure konsensus som antogs, konflikter vilka möjliggjordes 

tack vare att den nya strukturen etablerades. 

De jure konsensus utgör ett försök från aktörer att ta initiativet och kontrollen över sina liv 

och låta förnuftet och det moderna projektet att utvecklas. Bakom ligger en utopi om oändlig 

förståelse och enighet. En strävan vilken är legitim såsom strävan men inte som förverkligande, 

eftersom den vore totalitär om den faktiskt förverkligades. Varje de jure konsensus utgör ett 

kvalitativt språng i riktning mot utopin, men då förståelsen är oändlig så har man inte kommit 

närmare, horisonten har enbart vidgats. De jure praktiken är ett försök att bekämpa inflytandet 

från de facto, där de facto strukturen hela tiden tränger sig på och stör. 

Samtidigt utgör de facto strukturen eller den faktiska stabiliteten i interaktionen det material 

med vilket de jure konsensus kan skapas. Det tvångssystem som vi växer upp i, ger oss de 

redskap med vilka vi genom en ny konstruktion av materialet, kan transformera eller överskrida 

systemets struktur. De facto strukturen införlivas i vår kropps vanor och vårt medvetandes 

struktur genom en halvt (o)medveten konstruktionsprocess. Därmed kan man säga att 

strukturerna finns både inom och utanför aktören. Inom oss, eftersom våra tidigare tolknings- 

och handlingskonstruktioner formar vår kropps och vårt medvetandes struktur. Utanför oss, 

eftersom andra människors interaktionsstruktur formar villkoren för våra möjligheter till 

tolkningar och handlingar. 

I organisationen Gräsrotsrevolution används egna begrepp och egna roller för interaktionen. 

Dessa tvingas delvis på medlemmarna och bildar basen för meningsdefinitionerna i interaktionen 

inom organisationen. Men begreppen och rollerna utgör sedan genom kombinationer eller 

modifieringar grunden för medlemmarnas förändringar eller överskridanden av begreppens och 

rollernas begränsningar. Den avgörande rollen är organisationens s k idealmänniska, 

Gräsrotsmänniskan där ett centralt drag är arbete mot militarism. Denna roll har modifierats 

bland annat genom att personer vilka tidigare engagerat sig kraftfullt i den antimilitaristiska 

kampen, senare har kunnat lämna sitt engagemang, och inriktat sig på andra frågor, utan att för 

den skull bli kritiserade. Begreppet ”gräsrotsrevolution” har förskjutits från att tidigare beteckna 

en slags statskritiskhet, till att idag beteckna statsfrihet. Det har haft avgörande konsekvenser 
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för olika medlemmars position och aktivitet i organisationen, liksom för organisationens 

relationer till andra organisationer och rörelser. Båda exemplen, med rollen Gräsrotsmänniskan 

och begreppet gräsrotsrevolution, kan genom en tolkningsprocess konstateras såsom faktiskt 

existerande delar av meningsstrukturen inom organisationen, delar av de facto konsensus. Men 

dock inte såsom delar av något formellt fattat konsensusbeslut, som delar av de jure konsensus. 

Det har aldrig beslutats om vad rollen och begreppet innebär. Trots det etableras betydelserna i 

interaktionen. Dessa betydelser används sedan som material för omtolkningar och dialog. 

Reform handlande, vilket kan ske de facto eller de jure, sker när förändringen är en smärre 

justering som inte förändrar strukturens huvudsakliga principer, och är därmed intrastrukturell. 

Revolutionärt handlande, vilket kan ske de facto eller de jure, sker när strukturers huvudsakliga 

principer förändras. En demokratisk revolution skulle alltså med nödvändighet vara en de jure 

förändring av strukturella förhållanden. Det är enligt min mening en sådant de jure konsensus 

som den radikaldemokratiska Gräsrotsrörelsen bidrar till. 

Förutom i en tänkt total struktur, där mekanisk kausalitet styr robotarna vi kallar människor, 

finns det alltid inom strukturen flera möjligheter. När en enskild aktör väljer att gå till höger eller 

vänster vid en vägkorsning, är det strukturen som sätter begränsningen - i valmöjligheter - och ger 

möjligheten - till ett val.  Men det är aktören som väljer sitt handlande, vilket inte är styrt av orsak 

och verkan. Varje valsituation kan i sin tur påverkas av andra strukturer, vilka ytterligare 

inskränker och möjliggör handlingarna.  

Kunskaps- och konsensusprocessen är oändlig och reflexiviteten ständigt nödvändig för att 

självkorrigeringen skall bli möjlig och för att nya kvalitativt högre synteser eller föreningar mellan 

aktör och struktur skall bli möjliga. 

 

 

Sociala rörelser i dialektiken mellan aktör-struktur och mening-handling 

 

Det socialpsykologiska och konstruktivistiska perspektivet öppnar alltså upp för en förståelse 

av sociala rörelser som strukturförändrande, strukturerande och konstruerande, genom nya 

meningstolkningar och nya handlingsmönster, utifrån omtolkningar av historien. Sociala rörelser 

är sett ur detta perspektiv inte med nödvändighet eller enbart reaktionära eller narcissistiska 

(identitetsupptagna), irriterade (frustrerade) eller reformistiska (maktstrategiska).  

Däremot kan de vara det, också, eller något annat. Sociala rörelser är ett allt för brett begrepp 

för att det skall vara möjligt att reducera till ett bestämt teoretiskt perspektiv på den kollektiva 

meningens betydelse. En nödvändig uteslutning eller förminskning av rörelserna krävs för att 
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hålla teorierna intakta. Det är en utdefinieringsprocess som dränerar handlingen på 

meningsinnehåll.  

Kollektiv handling är ingen funktion av aktörernas frustration, intresse eller identitet. Den 

kollektiva handlingen kommer ur och uttrycker en kollektiv mening vilken är sitt eget ursprung. 

Bakom subjektets eller jagets val finns ingen förklaring eller orsak. I bästa fall kan vi bara förstå 

det aktuella valet. Det är istället så att det omvända förhållandet råder. Frustration, intresse och 

identitet är en funktion av en speciell variant av meningskonstruktion. 

Sociala rörelser kan, beroende av sättet och innehållet på vilket den intersubjektiva 

meningsformen tillämpas, i princip vara allt möjligt. Meningen kan vara allt inom de tolkningar 

som historien för tillfället gör möjlig. Men meningskonstruktionen är alltid närvarande, då 

människor inte kan upphöra att vara sociala meningskonstruerande subjekt. Den intersubjektiva 

meningsdefinitionens konstruktionsprocess är det enda gemensamma för olika sociala rörelser 

men det är inget som särskiljer rörelser från social stabilitet eller ordning, särskilt som även 

ordning kräver sin kontinuerliga konstruktion…  

Mina huvudsakliga slutsatser, vilka utgör endast en av flera möjliga tolkningar, angående social 

rörelse eller kollektiv handling är att en social rörelse uttrycker en meningsfullhet som inte kan 

bortförklaras och där den kollektiva handlingens mening är en del av en kommunikationsprocess 

vilken är strukturerad men ändå öppen. Denna kommunikation befinner sig ständigt i ett tillstånd 

av både konflikt och konsensus. 

Man kan säga att sociala rörelser inte bara uttalar sig, de tilltalar oss. Det är på tiden att vi 

lyssnar. 
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