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F6RORD

Håsten 1987 fick jag i upPdrag att bidra tilI utvecklingen av

en ny Prograrnidd vid FA-rådet med arbetsnamnet rrKunskapens

rollrr, underf6rstått i foretag, organisationer och sanhålle '

Egentligen skulle jag ha varit fårdig till vintern 1988' men

arbetet har varit svårare ån jaq hade fdrestållt nig'
Jag har fors6kt att undvika att tramPa vidare på redan

notta stigar. Ett nlrtt f orskningsprogram ska tigga vid

fronten, inte fem år efter' Jag har studerat litteraturen och

talat med f6retrådare f6r forskningsområdet; . Jag reste oclså

två veckor till Californien i januari 19a8' Efter många '

dvervåganden har jag konrnit fran till få1j andq fårslag till

forskningsPrograrnl .

En varning. Det hår forslaqet ser rått teoretiskt ut'

Avslutningsvis har jag ernellertid skissat på ett fårs1ag

titJ. enpiriska unders6kningar ' For att utveckla dem kråvs

farnyad eftertanke.

Købenltavn den 15 augusti 1988

thornas Sdderqvist

1. ursprungligen var det nening att Lorentz Lyttkens och jag

slnrlLe samarbeta "t tåi=riq"i' -u"tt Lorentz enåaserade sig på

ett tidigt stadiun :.-iånagånentgruppen, och jåg-står dårfor
ått=ut "ttåtturig 

f6r den hår rapporten' -
Dessforinnatt n"""-lti'-åå"r-iåa 9l +eI vårdefulla diskus-

sioner on forskning=piågiåt"ttii altnånna inriktning' Jag-har
också haft stor qraå5å-å;-Etkii nx=t"at= konnentarar tirl
ett tidigare utkast.

Slutligen har jag fått en del id6er crenon diskussioner med

forskare vid rena rårii"ir.itiå"-r"=p.-råknik och social
;;;ilili";;-li"iapi"il-""1'åi=it"t, rrånst svante Becloan' Bo

Dahlbom, r,ars tngetså;t;"ifi;;;r Lind' Birgitta Qvarselr 'och

Roger så1j6.



INI,EDNING

Kunskapen och informationen har fått en ny roII i sanhålls-
debatten.

Nu sågs det allnånt, på f6retagskonferenser, i debatt-
b6ckerna och i regeringsdeklarationerna, att den våstliga
vårlden håller på att lårnna industrisanhåIlet bakom sig' Man

j ånf6r situationen med det skede i historien då det agrara

sanhåIlet gav vika f6r industrialisnen. Infbrnations- och

kunskapshantering sågs idag spela sanma roll f6r sanhålls-
utveckl ingen son den industriella produktionen gj orde f6r 75

år sedan.
Nåringslivet har fotjt de nya signalerna ' Kunskapsfore-

taget h6r frantiden titI. lfan ska satsa på utbildning och

kompetens, på rrhunankapitaletrr och på export av know-how ' Det

f6refaller nåstan som om t'kunskaprr, rtinformationlr och trdatatr

blivit den noderna versionen av den traditionella industria-
lisnens honn6rsbegrepp: r'kapitalrr, rrprofittr och rrPengarrr '

Infomations- oclr kunskapssanlråIlet
Det år ingen 6verdrift att påstå att sarnhållsdebatten har

skiftat karaktår under 1980-ta1et. Borta år socialismens
visioner. Iståtlet har ord som Idatorsanhålle,t2, trinfor-

2. rtDatorsanhållerr syftar på den spektakulåra framvåxten av
åatoiiseraa infornationsbelandting under efterkrigstiden'
iioatårsannålletrr blev synligt når Pc:n hamnade på kontoret
eller på lagret.



mationssanhålletr3 och rrkunskapssanhålJ.err4 ulivit de nycklar
som ger tilltråde till debattens centrum5.

Den som vitl forstå dagens och norgondagens organisationer
och f6retag b6r inte begrånsa siq tiU sjålva datoriserings-
fenomenet. Då fastnar man i de tekniska sidorna av utveck-
lingen på bekostnad av de nånskliga aspekterna. Begreppet
Itkunskapssanhålleri år mer precist, ner rikt på konnotationer
och tillika vetenskapligt accepterad (B6hne och Stehr 1986).
lKunskapssamhållerr ska såIedes f6rstås tillsarnmans med

begrepp som

- fårvetenskapl igande ( rrscientizationrr) ,

- professionalisering,
- vetenskapen som omedelbar prodr,r]€ivkraft,
- rational isering,
- teknokrati, etc,
fenomen som också såtter in informationsbehandling och dator-
isering i ett vidare saurhåIleligt och historiskt perspektiv.

Att studera rrkunskapens rollrt i dagens och morgondagens

svenska sanhåIle kråver alltså att perspektivet vidgas. Från
datoriseringsfenomenet tilI sanhåIlets samlade kunskaps- och

infonnationsprocesser, inklusive de kunskaps- och inforna-
tionsinstitutioner i vilka b1 .a. datorerna ingår.

f praktiken år det svårt att dra en gråns mellan kunskap
och information. Sjålv år jaq vetenskaPsteoretiker, och vår
profession strider konstant orn definitionerna. Jag konrner

3. rrlnfornationssarnhållerr syftar på ett sanhåIle som pråglas
av informationsbehandling. Ternen framhåver både den tekniska
utvecklingen (telekonnunikation, rnedier, såvål elektronisk
son traditionell infornationsbehandling) , och de sociala
f6rhåIlanden under vilka infornationsbehandlingen foregår.
rrlnfornationssanhållerr år det mest anvånda begreppet i debat-
ten, Den har den nackdelen att det år mycket oprecist. Med
litet god vilja kan det omfatta hela den nånskliga kulturen.
4. Med begreppet ttkunskapssanhålJ.ert, son nyligen introdu-
cerats i den svenska politiska debatten (se t.ex. L9a6/a7 ers
budgetproposition) menas ett sanhålle i vilket franstållandet
och anvåndandet av systernatisk, teoretisk kunskap år insti-
tutionaliserat och av våsentlig betydelse for sanhåIlets
struktur och dynarnik (Bohne och stehr 1985).
5. Se Tengstr6n 1987 f6r en god personlig sanrnanfattning av
debatten.
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dårf6r fortsåttningsvis att tala om ett informations- och

kunskaPssamlrålle.

Tre forskningsouråden
Jag fåreslår att det planerade forskninqsprogranmet tar
utgångspunkt i inforroations- och kunskapssamhåIlet' Men bara

utgångspunkt - De allmånna proklamationernas tid år f6rbi6' vi

beh6ver inte fler entusiatiska framtidsvisioner eller pessi-

rnistiska varningsord. Tiden år ruogen att satsa forskninqs-

resurserna på rner djuplodande problernståIlningar'
Jag har genom flera års arbete kring inforrnations- och

kunslGpssanhåIlet (se litteraturlistan under Soderqvist)

konrnit att fokusera på frågor sorq rdr kunskaPs- och informa-

tionskonflikter, makt, inflytande och auktoritet ' Jag har'

håvdat att diskussionen on inforrnations- och kunskapssarn-

hållet, kunskapsorganisationer och s'k' rrkunskapsforetagrl

blir naiv och verklighetsfrårnmande såIånge nan inte tar

hånsyn till dessa frågor ' ltan borde vara litet mer ltachia-

vellisk, ja kanske tiIl och ned cynisk' i diskussionen'

UndernittarbeteneddennaraPportharf6ljandetre
forskningsområdenkristalliseratsutsoml|sPjutspets|l-
onråden:

1) F6r det forsta nenar jag att rnan bår satsa på studier av

maktens och inflytandets f6råndrade karaktår i det s'k'
infornations-ochkunskapssanhållet,ikunskapsorganisa-
tionerna och i trkunskapsforetagenrt ' Jag tånker hår på frågor

som:

Kan kunskap och infornation forstås som intresseneutrala

storheter?
Eller ska kunskap och infornration f6rstås son en inte-

grerad de1 av maktProcesserna i samhåIle och orqTanisationer?

D.v.s. ska Dan se på kunskap octt infornation analogt ned

hur politiska och institutionella el<onomer ser på sarnbandet

mellan ekonomi och politiska institutioner?

5.T.ex.Grånholn(1984)'Dranbo(1985)'vedin(1985)'Båck
(1986) och Tengstron (1987) '
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2) For det andra bår man studera hur uppkomsten av kunskaps-

organisationer och ttkunskapsf6retagrr sorn maktinstitutioner
ska f6rstås. Hår tånker jag på f rågestållninqar son:

Ska kunskap forstås som en representation av verkligheten?
Handlar kunskapen och infornation on någottt som kan lagras
i huvudena på enskilda eller kollektiva kunskapsbårare?

Eller år det onvånt så att att rrnåqotrr existerar over-
huvudtaget tack vare kunskaps- och infornationsprocesser?

ska vi son f6ljd hårav forstå kunskap son en aktiv process

variqenorn den rrkunskapanderr skapar verklLgheten ( Itworld-

nakingrr) och dårned 6var inflytande?

3) och f6r det tredj e vill jag betona behovet av att studera
enotionalitetens i kunskaps- och inforrnationsorganisa-
tionerna, och den enotionella konponenten i orqanisations-
ledning och beslutsfattande. Frågor som:

Kan kunskap och inforroation f6rstås enbart som rationella
f6reteelser?

Etablerar kunskapsnakthavarna vid universitet, skolor,
organisationer och fdretag sin inflytelsedomån endast med

rationella medel? Eller spelar emotionella processer en

avg6rande ro11 f6r kunskapsbårarnas inflytande?
År kursledaren, infornationssekreteraren eller foredrags-

hållaren uer enotionellt ån rationeltt arbetande rrworld-

nakersrr?

Fråqor soD dessa kunde var f6r sig bli f6renåI fdr bela
forskningsprogram. l{en de hånger sanman, och jag har dårfor
valt att utveckla dem i forn av ett fortl6pande argument '

via detta argnlment konmer jag fran tiU ett utkast till
enpiriskt forskningsprogram -- en etnografisk studie av

f6rhållandet mellan tanke och kåns1a i några utvalda
kunskaps- och infonnationsorganisationer i dagens sverige.



1. SåilNII.I.SI{AKT.EIIS åNDRADB KARåKTÅR

Informations- och kunskapssarnhållet reser en rad nya frågor
rorande makt och inflytande i arbetslivet och i det politiska
livet.

Datoriseringen av sarnhållet gor det allt svårare att
håI1a fast vid en traditionell sanhållsuppfattning, d.v.s. en
som håvdar att ekonorniskt handlande eller hantering av mate-
riella resurser skulle vara grundvalen for sanhåItets
struktur och funktion. Datoriseringen aktualiserar iståIlet
en sanhållssyn som konsekvent betonar sanhåIlets kurskaps-
och inf ormationsstruktur.

Den internationella diskussion om infornations- och

kunskapssanhållet har i stor utstråckning inspirerats av
Bells (1975) tes orn det post-industriella sanhåIlet. Poången
i BeIIs frarnstållning år i och for sig inte att han franhåver
kunskapens betydelse i sanhållet (vilket många har gjort, se
t.ex. Machlup 1980), utan att han gor den teoretiska kun-
skapen till nyckelfaktorn. Han kalLar den teoretiska
kunskapen en'laxial principle'r for sanhållsutvecklingen.

Bells och liknande teser har f61jts av en livlig interna-
tionell diskussionT. I rnin egen forskning har jag tidigare
utgått från att analysen av infornations- och kunskapssan-
hå1let skall ske på rent kognitiva grunder, en s.k. sui <rene-

4lg-analys (S6derqvist 1.988a,b) . Discipliner som vetenskaps-
historia och vetenskapsteori blir hårvid centrala f6r
sarahåIlsf6rståelsen. rnspiration kan också hårotas från den
s.k. Itcognitive turnrr som skett inorn sarnhållsvetenskaperna
under 1950- och 70-ta1en inon riktningar soro kognitiv antro-
pologi och kognitiv sociologi

Den tkognitiva malctenn
Mot denna bakgrund år det rinligt att håvda att naktstruk-
turen i infonnations- och kunskapssanhållet och i kunskaps-

7. Vid en saNBanfattande internationell konferens i Darnstadt
1984 diskuterade vi frågor r6rande den teoretiska grundvalen
f6r studier av saDhållets kunskaps- och inforrnationsstruktur
(se Båhne och stehr 1985r Sodergvist 1985, 1988).



organisationerna och rkunskapsforetagenrr ska forstås i rent
kognitiva termer. I den hittillsvarande diskussionen av
informations- och kunskapssanhå1let, av rrkunskapsforetagetr
etc., har frågan om makt och inflytande emellertid negli-
gerats. Den pågående Maktutredningen ågnar, såvitt jag
forstått, inte någon sårskild uppnårksanhet åt infornations-
och kunskapssanhå1let.

Det finns eurellertid all antedning att beakta makt- och
inflytandeaspekterna i detta sarnmanhang. Den overvågande
mångden infornationsteknologi anvånds for att styra och
kontrollera sociala processer. Adrninistrativ databehandling
har mer och ner konrnit att ingå i ekononiskt och politiskt
besl.utsfattande, t.o.m. i råttsskipningen. Datoriserad
infornationsbehandling blir hårigenom en integrerad del av
sanhå1lets, organisationernas och f6retagens makt- och aukto-
ritetsstruktur.

Ilten det år inte frågan on vilken som helst nakt (ekononisk
nakt, politisk rnakt, etc.). Det kognitionsvetenskapliga
analytiska perspektiv jag antydde ovan fordrar att nan
fokuserar på det son i Litteraturen har kallats den
trkognitiva maktenrr .

Frågan om den rrkognitiva naktenr har av tradition rests inon
den s.k. nyklass-traditionen. (Någon rninns kanske Milovan
Djilas bok Den nya klassen 195G). Diskussionen var delvis
inspirerad av marxistisk teori. Ett klassiskt verk år Theodor
Geigers (].972) historiska studier av sanhållsintelligensen.
Nonad (1951) delade upp sarnhå11et i rde kunnigar och de
rf okunnigar'. Bland nutida bidrag nårks Alvin Gouldner (:-g7g),
son påstår att de inteltektuella och den s.k. kritiska
santalskulturen ersåtter kapitalnakten, och Gy6rgy Konråds
och Ivån szelenyis (L979, tes om intelligentsian sorn fran-
våxande ny sanhållsklass. Helnut Schelsky (Lg77,t har disku-
terat framvåxten av en kunskapselit utifrån en kulturkon-
servativ ståndpunkt. Flera andla bidrag kunde nånnas8.

8. Den internationella forskningen på området har samman-fattats av Eyeman, Svensson och Sodergvist (1987).



llikrostudier av rkognitiv nalctr
En av brånnpunkterna i diskussion on intelligentsian som ny
klass år hur kunskapsnakten egentligen ska forstås. Inom
nyklasstraditionen har man ofta .uppfattat den rkognitiva
maktenrr som en av de två grundformerna f6r nakt/doninans vid
sidan av fysiskt våld. (Och uan har iurplicit håvdat att alla
andra maktforner, ekonomisk nakt, politisk nakt etc., i prin-
cip kan hårledas ur dessa. )

Diskussionen har bI .a. forts i anslutning tilt den
aktuella sociologiska diskussionen on fdrhåIlandet mellan
s.k. makro- och mikrobeskrivningar. Makroperspektivet innebår
att se infornations- och kunskapssamhållets utveckling: som
framvåxten av en sanhållsintelligentsia. ltikroperspektivet
fokuserar på hur enskilda akt6rer genoro sina intentionella
bandlingar etablerar auktoritetsforhåtlanden i kunskaps-
organisationerna. Det finns en deL rnakrostudier av kunskaps-
makt, nen som Martin och Szeldnyi (1987 påpekar beh6ver de
kompletteras av studier på den interpersonella nivån. De

anger också några nojliga studieobjekt:
rrstudies of the relationships between the psychoanalyst

. and the patient, the priest and the beleiver, and so on
could be used alnost as laboratory experiments to com-
prehend the dynanics of the poner of knowledge monopo-
listsrr (s.  7).

Det har också utforts en de1 nikrostudier av rrkognitiv makt'r
utanfor nyklass-traditionen. Bland etnonetodologer och
konversationsanalytiker har nan rned frangång b6rjat studera
s.k. rrdiskursmaktrr, d.v.s. studier av makt och inftytande i
vardagliga santalssituationer -- i anstållningsintervjuer, i
domstolar, i Iåkannottagningen, i klassrunrnet etc. (Kedar
I987r. Resultatet av sådana diskurstudier borde rått lått
kunna 6verforas till en fdrståelse av den 'rkognitiva makten[
i inforrnations- och kunskapssamhållets organisationer, t.ex.
i kunskapsfåretaget.

Ett annat forskningsonråde som också har borjat ta upp
frågan on den rrkognitiva naktentr år kognitionsforskningen
( Itcognitive sciencerr), d.v.s. forskningen kring artificielt



intelligens och kognitiv psykologi9. Cicourel (1981) har ar_
giumenterat for att forsatta konversationsanalytiska studier
av sanhåIlsorganisationer ska rotas i kognitionsforskningen.
Collins (1987) har varit inne på 1iknande tankar, och antytt
att också frågor orn nakt och inflytande i organisationer ned
fordel kunde studeras i kognitionsforskningens terner. Den
norske kognitive psykologen Stein Bråten (1983) har f.å.
utvecklat en preliminår kognitionsteoretisk nodell for
Itkognitiv maktr..

Hela detta problenonråde, d.v.s att utveckLa en f6rståelse av
den rrkognitiva maktenrt, och dårmed av makt och inflytande i
inforrnations- och kunskapssanhållet och dess organisationer,
vore i sig sjålvt vårt ett onfattande studiun. IrIen det pågår
redan en de1 internationel.l forskning, inte roinst ett våxande
antal enpiriska undersokningarlo. Dårf6r tror jag att det
forskningspolitiskt sett år mer f6rnuftigt att begrånsa sig
tiLl att tillgodog6ra sig resuJ_taten av denna forskning.

rståLlet vi1l jag foreslå att lran satsar på två nindre vå1
utvecklade problenonråden.

2. EII KONSTRI'KTN':TSTTSK UAKTFdRSTÅEISE

Det ena av dessa roindre våIutvecklade forskningsonråden
omfattar studier av den r.kognitiva naktenr från en s.k.
konstruktivistisk kunskapsteorisk utgångspunkt.

Begreppet konstruktivisrn har något olikartad innebdrd
inon orika discipliner. Forenkrat kan den enerlertid karaktå-
riseras som antagandet att vårlden rrdårutel år konstruerad i
interaktionen nellan tånkande och tolkande subjekgll, och ner

9. F6r en åversikt, se t.ex. cardner 1985.10..Per.Linel1, Karin Aronsson och Roger SåIjo vid Tema Kom_rnunikation, Link6pings universitet h6; tiU åe i.nteinaii.o--nellt ledande på detta onråde (se t.ex. Adelswård n.fl.1987).
11. Den konstruktivistiska traditionen i sanhållsvetenska_perna år av gannalt datun, Den utgår från Husserl, och harvia Schiitz utvecklats vidare av t]ex. Becker, eotinan, a-"g""
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radikalt att sjålva distinktionene rnellan vårlden rdåruterl
och det tolkande r.subj ektettr i sig sjålv år en social
konstruktion,

I avsnitt I håvdade jag provisoriskt att vi skulle få en
båttre forståeIse av inforrnations- och kunskapssanhållet och
dess organisationer orn vi stodde oss på kognitionsforsk-
ningen. Kognit j.onsforskningen år enellertid i flera avseenden
problenatisk. Det har hojts en hel deL kritiska roster mot
dess forroent kunskapsteoretiska naivitet. Så t.ex. har
Coulter (1983), ned hånvisning tiI1 den sene Wittgenstein och
tilL etnonetodologin, och Winograd och Ftores (198G), ned
hånvisning till Heidegger, kritiserat kognitionsforskningens
rrrepresentationaL theory of nind.rr, d.'v.s. att den utgår från
att medvetandet representerar en vårLd rrdåruteir.

Från flera håLl har nan dårfor håvdat att någon form for
konstruktivistisk kunskapsteori vore en båttre utgångspunkt
f6r att f6rstå kunskaps- och inforroationsbehandling. Terry
Vinograd och Fernando Flores har frarofort sådana tankar.
Deras bok ltnderstanding Computers and Cognition (1986) har
varit skolbildande f6r de skandinaviska systernvetare son
fors6ker f6rstå datoriseringen av organisations- och
sarohåIlslivet (Ehn 1988).

Den nkunskapandesn konstruJction av vårlden
En konstruktivistisk kunskapsteori skull.e rnedf6ra en radikalt
annorLunda syn på inforrnations- och kunskapssanhåUet. Enligt
en traditionell realistisk kunskapsteori ser nan de sanhål-
leliga infonnations- och kunskapsprocesserna sorn medel (elIer
kanaler) f6r dverforing av inforrnation om en robjektiv verk-
Iighetrr. Enligt en konstruktivistisk kunskapsteori skulle
nan istållet kunna se dem sorn de processer varigenom

och Luclmann,
stora intryck
Heritage 1984 )

Cicourel , GarfinkeL rn.fl . SjåIv har jag tagit
av den etnornetodologska riktningen (se t.ex.
och av Pollner (1987).



11

sanhål,lsaktcirerna
verkligtl2.

( trkunskaparnarr ) konstruerar sanhåIlet son

12. Några ytterligare kommentarar till detta:
Eftersom sanhå1let inte existerar trdåruterr, innan vibårjar sanla in rdatar om det, via frågeformulår, intervjuer,

marknadsunders6kningar n.m., så blir infomations- och kånnu-
nikationsteknologierna (elektroniska, skriftliga eller rnunt-liga) de Tedel varigenon samhållet konstrueras som verkligt.
Inte på så sått att vi medvetet och uttalat definierar den
sociala vårlden varje gång vi tråffas, men genon de outsagda,
tagna-for-givna bakgrundsforestållningarna on hur den sociala
vårlden rinligen måste vara beskaffad for att samtalet ska ha
nå1 och nening. Sagt på annat vis: De sanhå1leliga inforna-
tions- och kunskapsprocesserna f6rnedlar inte inforrnation om
sarnhåIlet, de skapar sarnhålIet.

Det sågs att vi nbehåverr information for att hantera en
f6rånderlig omvårld. Men om den sociala vårlden år konstru-
erad, så år också denna foråndeliga ornvårld socialt konstru-
erad. Dvs forånderligheten år inte rrdåruterr, men konstrueras.trlnformationsbehovetr. år således något son de social-t konst-
ruerande aktorerna ytterst sjålva genererar.

For varje medlem av ett sanhåIle finns det ett olikartat
sanhålle rdårutex, och vart och ett av dessa sanrhållen årgiltigt. Varje sanhållsroedlern agerar i forhåIlande titl det
system han franbringar i sin beskrivelse. Begrepp son rr funk-
tionrt, trmåIrr etc. år observatorens bidrag, och finns interrdåruterr.

De olika sanhå1len olika sarohållsmedlennar bebor år inte
olika perspektiv/versioner av samna sanhålle, nen olika
sanhållen. Det finns alLtså inte ett sanhålle som obser-
vatdren kan observera, politikern styra, adninistratorn
administrera. Adninistratorns adrninistrerande definierar ett
sanhålle (de nånniskor han interagerar med), observatorens
observerande definierar ett annat samhåLle (de nånniskor han
interagerar ned under observationen) . Foljaktligen inter-
agerar observat6ren (forskaren), politikern eller administra-
toren heller inte ned rrsannarr sarnlråILe, men med tre olika
sanhålIen.

Sanhållelig kunskap handlar alltså inte orn något (t.ex.
ett sanhålle). sarnhåI1elig kunskap år adekvat handlande i en
existensdomån. Den beskrivning av ett sanhåIle son en fors-
kare/inteltektuell 9or år inte rner obj ektiv ån de beskriv-
ningar av sanhållet son andra sanhållsnedlennar gor. och
eftersom sociala problem sågs av någon; till någon, år det
f6ljaktligen bara den person som uttalar problent son har
problenet. Det finns således inga it sarnhållsproblernrr, ingarrorganisationsproblemrr, bara problen for de personer som
yttrar sig.
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Enligt en konstruktivistisk kunskapsteori fornedtar kunskaps_
och infornationsprocesserna således inte inforroation xonr

sanhållet. fvårtom rkonstruerar.r d.e sanhåIlet13.
Den konstruktivistiska kunskapsteorin ger nojligheter for

en mer radikal tolkning av den rkognitiva naktenr. Jag nenar
att det vore vårdefurlt att forsoka att forena de hår nåmnda
traditionerna, d.v.s kognitionsforskningens och konstrukti-
visnens, ti1l en kunskapsteoretiskt båttre vålbegrundad
teori oro |tkoqnitiv naktr. Konstruktivisnens styrka år dess
klara uppfattning av forhållandet ne1lan subj ekt och objekt,
santidigt som dess foretrådare år naktkritiskt naiva. omvånt
har kunskapsmaktsteorin en svag kunskapsteoretisk bas14.

En sådan traditionsforening kan ta utgångspunkt i frågan
hur man 'rvånder nan tillbakat' från nikrostudier (å la
konversationsanarytiska studier) til1 den sociara nakronivån,
d.v.s. till sanhållet och organisationerna. Hår vore coodmans
arbeten (1978, 1984) en central inspirationskåI1a. Inforna-

13. En konstruktivistisk omtolkning av datoriseringsprocessenkan i sin tur goras på två våsenskiljaa sått: dets-fiån en-system-teoretisk (cybernetisk) utgångspunkt, dels med en
rr I ivsvårldsrt -utgångspunkt .
. Den systemteoretiska konstruktivisru, som har varit huvud_temat vid en rad av Gordon Research conferences in Cyber-netics under 1980-talet, har varit starkt inspir-iaa- åv-Itlaturanas och Varelas sk autopoiesis-teori (1i80). I,faturanaoch varela awisar på neurofysiologisk grundval id6n on
Kunsj<ap som representation av en objektiv vårld, och forståristållet kunslapsbildning son det tåvande systenets 

"F;iii-cering av en interaktionådornån (se Ravn och s6derqvisi fgeif6r en introduktion). Niklas Luhmann (1984) har geinerariserat
Maturanas tankar i en infornationsteoretisi syst6mteori, s-ni ty:l.-sociologisk.debatt redan borjat uppfattas .". åiå "Vttsanhåll.svetenskapligt paradigrn ( Biitrl 1987; Lipp 1982)Konstruktivisnen kan enellertid, son nårant-s-, också fornu_leras utifrån den filosofiska tradition soro utveckrats frånHusserl_ och Heidegger, och som inorn sociologin tagit fornenav en r'livsvårldsr-sociologi, mest konsekveit utvåctdad inouetnometodologin (Garfinkel 1984, Heritage 19g4).Det vore också intressant att kontraltera aå två fornernafor konstruktivistisk tolkning av det datoriserad" 

".rrråii"t,analogt till det sått son Habårmas (1981) i sin teori onkonmunikativt handlande har sokt att sanmanfora uesiiivttittq=-nivåerna system och livsvårld.
14. I ett bidrag till The cordon Research Conference inCybernetics, januari 1988 skisserade jag inledningsvis ensådan forening av de två traditionernå (saaerqvi.s€ riaei.
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tions- och kunskapssanrhåll-et skulle, i coodmans efterfoljd,
kunna ses som resurtatet av de rkunskapandesrr konstruktion av
den sociala vårIden. Denna konstruktionsprocess, rworld,_
nakingrr i Goodnans rnening, kunde vidare tolkas som det kon_
tinuerliga naktutovande varigenon .kunskaparnar konstitueras
son sanhåIlselit, son en intelligentsia.

nrnFiriska mikrostudier av 'rkognitiv nakt'r riskerar att
begrånsas tilr insikt i den 1okala raaktsituationen. corrins
(1987) påpekar polerniskt att de etnometodologiska och
konversationsanalytiska traditionerna genom sin r.ernphasis on
local production and indexicalityr har lett til]:

Itthat its follorrers can only turn out descriptions ofwhat happened in one place,-and then another- descripiionof something else, and anotherrr (s. 183-4).
Det finns en rad forslag på hur nan skulle kunna f6rena
makrobeskrivningar av organisationer nred mikrobeskrivningar
av rtface-to-face-rninute-to-ninute-interactionrr (t. ex. Knorr_
Cetina och cicoureL 1981t Giddens 19g4). Det vore dårfor inte
onåj igt att kunna f6rena en <iverord.nad maktf6rståelse av
inforrnations- och kunskapssamhåIJ.et, t.ex. av det slag jag
skisserade i avsnitt l-, rued en forståel.se av d.e maktprocesser
som forsiggår i santalen donstolen, vid anstållningsinter_
vjun, i kurslokalen etc.

lten det år också nojligt att hela problemet orn relationen
nellan nikro- och nakrobeskrivningar år felaktigt fornulerat.
Det påstår i a1la fall f6retrådare for den s.k. nya kunskaps_
sociologin: Latour (199C), CaLlon (1986) och Law (1986)15.

Den nya kunskapssociologin
Enligt denna nya kunskapssociologi år skillnaden mellan
makronivå (sanhålle, organisationer etc. ) och nikronivå
(santalet) inte given på f6rhand. skillnaden merlan nivåerna
år något som etableras, ett resultat av kunskapsmaktrela_
tioner. lrlan utgår hårviil från, att nakt år en aktdrs f6må9a

15. Jag tog deras
for den historiska
(Sådergvist 198G).

s.k. 
_ 

rr inrulleringsteorir son utgångspunktfal.Istudien i rnin doktorsavhanå1iig-
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att f6råndra sociala rutiner: ,A por^rer directs a routine, and
directs it with discretj.on'. (Barnes 19g6,s.1g2).

Den nya kunskapssociologin awisar således tanken on att
sanhåIlsstrukturer (klasstruktur, ekononisk struktur,
politisk struktur etc.) skulle kunna bestånrna
naktf århåIlanden. Sanhållsstrukturen ('rverklighetsbeskriv_
ningen'r) ska snalare ses som en retorisk resurs. En nakro-
beskrivning av sanhållet år, enligt detta synsått, ett led i
en naktstrategi, ett sått att overtala andra.

Kunskapsmaktens teknik utgors enligt Callon (1986) av fyra
stadier: 1) r.problenatiseringr, genon vilken en akt6r
f6rs6ker definiera andra aktorers problent 2) rtintresseringrr,
genon vilken akt6ren forsoker skapa rolLer for de andra
aktorerna t 3) ir inrulLeringr,, genon vilken aktdren soker att
skapa reLationer rnellan de definierade rollerna, ocb 4)
rrnobiliseringtr, varigenon aktoren rrlånarr. de inrullerade
aktorernas styrka och talar på deras vågnar.
Sanhållsforskaren år naturligtvis inget undantag:

lEverytime they write sociologists grow... become macro_actors. . . expandr

Men rrl{}rat makes then gro!r?r, Jo, nenar f6retrådarna for denny kunskapssociologin :
The other actors whose interests, desires and forcesthey translate nore or less successfullyri (Ca11on o-hIatour 1991rs.298).

F6rhå1landet mellan nakro- och nikrobeskrivning, nellan
beskrivning av sanhåIlsf6rhållanden och beskrivning av
santalsskeenden, år således, enligt den s.k. nya kunskaps_
sociologin, i siq siålv en effekt av kunskapsmakten. Det år
alltså i den sociaLa konstruktionen av beskrivningskate_
gorierna (t.ex. rrsanhålletrr, xSAFr, rfackforeningsrorelsenl,
trfåretagettr, rrfamiljen,,, rtjagtr) som nyckeln till den
rrkognitiva maktenr ska sokas.

Den nya kunskapssociologin, ned dess f6rening av en
(inpJ'icit) konstruktivistisk kunskapsteori och nedvetenhet om
kunskapsmakts-problenet år således ett stort steg fram mot en
ner djupgående forståelse av sanhållets kunskaps- och
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infornationsprocesser qua rnakt- och inflytand.eprocesser.
Visserligen pågår det en del forskning på detta område
(franfår a1lt gruppen kring Latour, Callon och La!r), men
problenområdet år, trots den internationella upprnårksanhet
det har fått16 ånnu inte sårskilt utvecklat. Hår finns en
stor potentiaL f6r fruktbara undersokningar av nakt- och
inf lytandeforhållanden i inf ornations- och kunskapssarnhålret
och dess institutioner.

3. IIKOGNTTIV UAKTN ÅR OCKSÅ E!,IOTIONEI,L UART

rrNescis, rni fili, quantilla ratione
nundus regaturrr (Axe1 oxenstierna 1G48)

Hittills har jag valt att ta en (genom konstruktivisnen
nodifierad) kognitionsvetenskaplig utgångspunkt f6r
forståelsen av den rkognitiva naktenr och dårned av makt- och
auktoritetsforhållanden i inforrnations- och kunskapssanhålret
och dess organisationer.

Irten håmed år inte alla problenr losta. On nan ned
kognition menar rationellt tånkande, kan man på goda grunder
håvda att det inte år rinligt att betrakta månniskan som en
renodlad llouo cogitans.

llånniskan som emotionsvarelse
Från antropologisk sida har rnan påpekat att till synes
logiska och rationella val bygger ner på intuition, på
estetiska håJ.lningar och enotionella faktorer ån på neutral
logisk kalkyt (Rosaldo l9gor parkin 1982). Folk fors6ker
kanske att leva upp till kravet om rationalitet, aren vare sig
de år nedvetna on det eller ej styrs deras val och handlingar

15. Jardine (1987) fårutser i sin recension av Bruno Latour, ssenaste bok, Science in Action (1987), att [it will have ani,npact comparable to that of Thomas i<uhnts". Den kommande
ilt:I""!i:le1-Ia.kongressen rstudies of scien"å 

""a t"cfrnofogyin the 1990rstr i Ansterdan november 1988 har avsatt en helsession titl diskussioner av Latours bok.



15

av estetiska hållningar och emotionella tillstånd (jfr AxeI
Oxenstierna).

Denna kritik not att ensidigt betrakta månniskan och
sarnhållei i rationalistiska termer har också franforts av
foretrådare for kognitionsvetenskapen. Dreyfus och Dreyfus
(1986) har t.ex. påpekat att det sociala livet inte bara
består av rationerla kalkyter och kunskaps- och informations-
processer. De Denar att den nuvarande AI-forskningen pråglas
av rnekaniskt tånkande. Datorer år visserligen mer precisa och
ner fårutsågbara ån rnånniskor, nen precision och forutsåg_
barhet år inte prinårt det sorn det rnånsktiga handlar om i sin
helhet. Vi har också kånsIor, vi år enotionella. och det
gå1ler kanske i ån h69re grad de anstållda på lågre nivåer i
organisationerna .

I datorerna kan vi representera de kognitiva sjålsakterna,
rnen inte de emotionella. Detta har visserligen också andra
foretrådare fdr det kognitiva paradigmet insett, t.ex.
cardner (1985rs.387-89). skillnaden nellan broderna Dreyfus
och Gardner år att den senare roenar att framhåvandet av
månniskans rationalitet år analytiskt fordelaktigt på det
stadium kognitionsforskningen befinner sig.

Andra har enellertid håvdat betydelsen av att' red.an nu
analytiskt franhåva ernotional iteten. Collins (1986) har i en
uppnårksantnad progranartikel om sociologins problern under
198O-talet påpekat att den kognitivistisk-rationalistiska
str6nningen, inklusive etnometodologin, har kornmit in i en
återvåndsgrånd. F6retrådare for den kognitiva våndningen inorn
sociologin har forbisett att nånniskans kognitiva kapacitet
år begrånsad (Hannond t98E). Vi klarar inte ner ån några få
begrånsade tankeoperationer åt gången.

Nu håvdar carfinkel (1984) och andra etnometodologer i och
f6r sig att vi klarar' konplicerade sociala situationer genorn
rutinmåssigt handlande. Vi tar vårlden for given, rrgår det så
går detrr. Men Collins (!9A4,s.226) har påpekat att etno-
netodologin stillatigande utgår från en rx-faktorr sorn f6rut-
såttning for den ti1lit son i sin tur år forutsåttningen f6r
vårt rutinnåssiga f6rhåtlningssått till vårlden. Etnometo-
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dologerna undersoker enellertid inte vari rrx-faktornr, kunde
tånkas bestå.

collins sjårv menar att denna 'x-faktor'r år de enotionerr.a
relationer rnellan rnånniskor soru oundviklingen uppstår når
nånskliga kroppar mdts, och att det år dessa relationer som
gor att vi kan handla rutinmåssigt. Enotionerna skulle
således vara det kitt varned organisationer och foretag
ytterst hålls sarrrnan. l,!an skuLle t.o.n. kunna påstå att
sanhållet inte prinårt år en kognitiv ordning, utan en emo_
tionell ordning, att sanhåIlet och dess organisationer kunde
beskrivas i terrner av en renotionell ekonomirr (Clark 1987).

hotionsforskningens renåssans
Emotionerna var en viktig aspekt av den klassiska sanhålls_
f6rståe1sen. sanhålr.sfilosofin var rnorarisk -- den opererade
ned dygder och laster, ured kategorier son lusta, ond,ska,
låttja, forsiktighet och vånskap (se Descartes, Spinoza,
Hobbes, Locke och Hune). HUme menade, som bekant, att rrreason
is and ought only to be the slave of the passionsr.

Når filosofin under loppet av l800-talet blev till
beteende- och sanhållsvetenskap forbisåg rnan enellertid i
stigande grad emotionariteten, under 19oo-taret har emotions-
forskningen varit underordnad behaviourisDen, och under 1960_
och 7o-talen den kognitiva psykologin.

Studier av enotionaliteten har enellertict fått en
renåssans under de allra senaste åren. Bara under de senaste
fyra-fem åren har ett tio-tal våsentliga bocker och
konferens-voI]rmer kornrnit son vittnesbord on forsknings_
onrådets utveckling (t.ex. Aylwin 1985, Buck 1984,. Harr6
1986t lzard, Kagan och zajonc 1984t plutchik och Kelleman
1980; Scherer och Eknan 1984i Scherer 1985, Franks 1985,
Unger 1984). Forskningsonrådet år inte stort men teoretiskt
lockande:

rthe variety of theoretical foci in the study of enotionis algost_as great as the nunber of researchårs repor- -

ting findingsr' (cantor 1985).

Ett centralt tena i denna ernotionsforskning år studiet av
forhållandet nellan rationalitet och emotion, rnellan tanke
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och kånsla. Den klassiska uppfattningen var att kånslorna harett fysiologiskt korrelat, och att rationellt tånkande och
enotion var klart åtskiljda sjålsakter. En vanlig nodern upp_fattning, inspirerad av den kognitiva psykologin, år dåremot
att

tllearnS.ng, nenory, perception, and thought _ in short,cognitive activily -- are- always key causaL aspects ofthe enotional response patterirr (Lazarus n.fI .L98O,s.192).

Från konstruktivistiskt håll har man naturligtvis nenat att
emotioner år socialt (synboliskt) konstruerade (Harr€ 198G).ltot denna uppfattning har b1 .a. Zajonc (L}BA,s.23g) håvdat
att rrcognition and affect are separable, parallel, and
partially independent systemsr, och att denna uppfattning,
till skillnad från den notsatta, vilar på enpirisk evidens,
coLlins (1985) ovan referade forsvar f6r studiet av
emotionerna år likaledes baserat på en naturalistisk
forståeLse av enotioner sorn skiljda från kognitj.va processer.

Poången år naturligtvis inte att enotionellt baserad
social interaktion skulle ske utan informationsoverf6ring,
perception e1ler infornationsbearbetning, men att dessa
processer kan f6rstås utan hånvisning till hogre
hj årnfunktioner och slmbolbearbetning (kognition) _ tiLt
gengåld kan de inte f6rstås utan hånvisning til1 extra_Iing_
vistiska (extra-slmboliska) karaktåristika, t.ex. fysio_
Iogiska och anatomiska till.stånd.

Vare sig emotioner ska fdrstås naturalistiskt el1er som
socialt konstruerade kan nan inte bortse från att de flesta
rnånniskor i naturliga situationer inte tvekar att beteckna
ett visst beteende som enotionellt.

hotionsforskningen i sarnhåIlsvetenskaperna
fnom sanhåLlsvetenskaperna hade man under lång tid också
negligerat studiet av ernotional iteten. Max weber bortdefi_
nierade ernotional iteten, d.en passade inte in i modellen aw
nånniskan som rationellt handlande aktor. Det gåller i lika
hog grad for den ekononiska vetenskapen som utgår från en
rationellt kalkylerande Homo economicus. statskunskapen och
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organisationsforskningen opererar ned teorier on rationerla
val och beslut. Detsanma gåller både parsons sociologiska
funktionalism och marxisroen, ja t.o.m. de idag forhårskande
mikrosociologiska riktningarna, t.ex. rrrational choicer_
skolan, den av Mead inspirerade slmrboriska interaktionisnen
och etnonetodologin.

Den allmånna renåssansen for emotionsstudier har
emellertid också nedfort ett 6kat intresse bland sanhålls_
forskare f6r ernotional itetens betydelse i social interaktion
och i organisationers funktion. B1and sociologer son intres_
serat sig for enotioner i social interaktion hor bI.a. Hochs_
child 1979, Gordon 19g5, Collins l-981 , Ls84, LgB6i Scheff
1986 och Denzin 1984.

Den euotionella konponenten i nkognitiv ualctn
Både kognitiva sociologer och kognitiva psykologer har alltså
borjat inse att kognitionsforskningens syn på nånniskan nåste
konpletteras av en forståelse av emotionalitetens roll i det
nånskliga livet. på notsvarande sått kan en teori ornItkognitiv naktrr beh6va kompretteras ned en forståerse av den
emotionella aspekten av rnaktfull kornnunikation.

Konversationsanarytiska studier av naktfull kornrnunikation
utgår från att overtalningen år, om inte explicit, så dock
inplicit rationell. Definitionen av situationen, ett av
huvudbegreppen i etnonetodologin, forsiggår f6rnuftsnåssigt
(Heritage 1984). Man sysslar inte gårna ned den andra fornen
f6r dvertaLning, nåroligen att direkt vådja till kånsIorna. I
vår, av rationella vårdeomdonen genonsyrade, kultur år den
renodlade rationella overtalningen den enda legitina fornen
f6r naktutovning och beslutsfattande. Den kånsloroåssiga
komponenten år något de flesta av oss vet on, accepterar och
handlar efter. lten vi erkånner det sållan offentligt,
Passionerna h6r teatern och sk6nlitteraturen till.

En sådan f6rståelse av emotionalitens betydelse finns
enellertid utveckl.ad, åt:ninstone irnplicit, i den retoriska
traditionen, dår nan skiljer rneLlan fornuftsnåssig (ratio_
nell) och kånsr.onåssig overtalning. Den retoriska traditionen
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har långe sysslat med denna typ av 6vertalning (Burke 1950,
Duncan L952).

Den enotionella konponenten i naktfull kornmunikation år
våIkånt i den psykodynamiska och gruppterapeutiska tradi_
tionen. Fanilj eterapin handlar ju i h6g gtrad on att bryta
dolda ernotionella naktstrategierlT. f vardagsspråket har vi
också en rad uttryck sorn skiljer nelLan rationellt respektive
enotionellt inflytande. Vi vet att vi kan påverka en situa_
tion genon att definiera den i rationella terner, att rfor_
mulera dagordningenr, men också att detta lika gårna kan ske
emotionellt. Att 'rsprida en god stårnningn i ett sållskap,
att |tjagta skråck" i sina medarbetare, att upptråda ,rdistan_
serat e}ler iravmåttr, att trsprida oro onkring sigr., etc., år
exempel på hur vi i vardagsspråket år medvetna on vilken
roll kånslorna spelar i den sociala sarnvaronlS.

Sarnrnanfattningsvis kan man fråga sig i hur h6g grad sanhållet
och dess organisationer år rationellt organiserade.

År det verkligen befogat att beskriva sarnhållet son ett
informations- och kunskapssanhåIle? År inte de emotionell_a
konponenterna så betydelsefulla att nan lika gårna kunde tala
om ett rrkånslosarnhåI leti ?

År |tkunskapsf6retagettr bara en nyt? År det inte snarare
ett rrpassions f6retagtt ?

Kan konflikter, nakt- och inflytande i rrkunskapsorganisa_
tioner och trkunskapsf6retagrr forstås i rent rationella
terner? Tas besluten i organisationer i f6retag på rationella
grunder? Eller på kånslonåssiga?

UppråtthåUer f6retagsledningens sin auktoritet genom
ratj.onella metoder? Eller genon att den spelar på nedarbe_
tarnas kånslor, fruktan och långtan?

17' se artikr-ar i de senaste årgångarna av tidskriften FamityEocess.
18. Detta inflvtande kan_ ske ned språkliga nedel , nen pråglasi h69_srad av åxtra-språkrif k;il;il;;ion (via nusketronus,fysiorogiska och kerniska sriuuli, ;a;t.-oftå år .";te;;;----ouedvetna om dessa netoder, perceptionen sker ."if i.ri.riiteller intuitivt.
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llåste vi, son slutsats hårav, utveckla en ny syn på san_

spelet me].lan rationalitet och enotion, mellan tanke och
kånsla, f6r att forstå frantidens f6retagslednings_ och
arbetsl ivsfrågor?

4. EI{PIRISKA STODIER AV FoREÅIIÅNDET I.IEITÅI{
TåNKE OCA f,IISLA T ORGANISATIONSLTVET

I ovanstående argrument har jag lagt vikten vid de grund_
låggande teoretiska frågorna. I detta avsnitt vill jag
enellertid avgrånsa och operationalisera det analytiska
perspektivet. Efter vilka riktningslinj er skulle ett
enpiliskt forskningsprojekt kunna genomforas?

Onfattningen och betydelsen av begreppet r.kognitiv maktn
skulle kunna utvecklas genon undersokningar av f6rhållandet
mellan rationalitet och enotionalitet i organisationslivet
och i foretagsvårlden. Den bakornLiggande tanken år f6ljande.

Collins (1981) har diskuterat emotionernas betydelse for
uppråtthållande av auktoritets- och doninansfdrhållanden i
organisationsrutiner. Organisationer och foretag år typifie_
rade (i schiitz nening) sociala rutiner. Hur uppråtthåIls
dessa rutiner? }fedarbetare behover inte veta allt son foregår
i f6retaget. Det råcker att man kontinuerligt rrkollar in,r hurgrupplojaliteterna ser ut. Vern kan nan lita på? Ven bestånner
hår? F6retaget kan liknas vid ett jåttelikt nåtverk av
tillits- och f6rtroende-forhandlingar.

Sådana kontinuerliga tillitsforhandlingrar skulle stå1la
alltfor h6ga krav på vår rationeLla formåga (on den verkligen
var rationeU t jfr Hanmond (198G) om vår begrånsade kognitiva
kapacitet). Collins nenar enellertid att f6rhandlingarna
f6regår på en icke-rationell nivå.

Irtedarbetarna kolLar varandras attityder och kånslor, t.ex.
de andras stod eller awisning av forslag till foråndrade
organisationsrutiner. År arbetskamraterna entusiastiska ti1]
en ny åtgård? F6raktar de en ny oerfaren chef? Dessarrenotionella energierr, som Collins ka1lar dem, sprider sig
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som en lopeld genom f6retaget. Uppråtthållandet av auktori-
tets- och dorninansf6rhårlandena skulle alrtså prinårt ske med
emotionella medel .

overf6rt tiII nakttenat skulle rnaktfullt handlande och
beslutsfattande såIedes innebåra att utnyttj a såvål ratio_
nella son emotionella resurser. D.v.s. rkognitiv maktr kan
ses som en konbination av rationelLa och erootionella elernent.

Etnogra fiska studier
Frågan om den lernotionella naktenn år inte helt forbisedd i
Iitteraturen. Bailey har t.ex. i en rad bocker (sårskilt
1983) utvecklat tesen att fornuftet endast ger oss begrånsade
n6j ligheter att hantera vårlden onkring oss. Han bygger denna
tes på en serie etnografiska studier av arbetet i universite-
tens beslutsfattande organ (rationalitetens kårninstitu-
tioner!?) och i parlamentariska fårsanlingar. Resultaten ger
vid handen att santidLgt som rationaliteten upph6j s tilJ.
allnån norrn for handlandet, så dvertrunfas den i faktiska
beslutssituationer nåstan alltid av ernotioneLla utspel.
Enotioner år retoriska verktyg, och spelar ofta en st6rre
roll ån fdrnuftet når det gåIler att genomdriva beslut.

I Bailey's efterfoljd skulle vi kunna utveckla en serie
etnograf iska undersokningar.

F6r at få j ånf6relsenaterial kan raan vålja ut ett antal
organisationer Ded avseende på graden av
rrkunskapsorganisationi, (jfr Eskil Ekstedts studier).

Irtan kan stålla frågor sorn:
Får onfattningen av informations- och kunskapsbehandling i

organisationen/f6retaget någon betydelse for f6rhållandet
mellan rationella och emotionella komponenter i f6retagets
organisation och beslutsrutiner?

Uppvisar olika typer av organisationer olika grader av
ernotionalitet resp. rationalitet i beslutsfattandet?

År f6retaget ( rkunskapsforetagetrr ) ner rationellt ån den
politiska organisationen? År fackforeningen ner enotionellt
organiserad ån forskningsinstitutet?
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Två arbetshypoteser
Å ena sidan kan nan f6restå1la sig att de nya inforrnations_
teknologierna i rkunskapsfdretagetr och rkunskapsorganisa_
tionenrr medf6r att den rationella aspekten av rkognitiva
maktstrategierrr forstårks, och att rlkunskapsfdretagetrr konmer
att uppleva en av-enotionalisering av organisationen.

Av-emotionalisering har oftast uppfattats sorn något nega_
tivt. Man har t.ex. lppat farhågor for att det vanemåssiga
bruket av datorer, Iogiska progranspråk och expertsysten i
adninistrativa rutiner ytterligare skulle f6rdjupa denr'rationari.seringr av vårlden som t.ex. Frankfurterskorans
filosofer (Adorno, Horkheioner, Marcuse) har varnat f6r.
Andra har sett av-ernotionaliseringen som något principiellt
positivt. Så t.ex. har deltagare i elektroniska post_ och
konferenssystem ofta rapporterat att den av-emotionaliserade
situationen 96r konnunikationen låttare.

Å andra sidan skulle man kunna tro att den 6kande rrrutin_
iseringentt av kunskaps- och infonnationsbehandlingen, omvånt
skulle betyda att rkunskapsf6retagetr utvecklade mer
emotionellt laddade rkognitiva naktstrategierr. Man kunde
f6restå11a sig att nånniskor r).ågger från sigrr rationaliteten
på kunskaps- och infornationssystenen, och således frig6r de
estetiska och enotionella dinensionerna i beslutsfattandet.
Bruket av nya informations- och kunskapsteknologier skulle
så1edes kunna nedfora att det enotionella elenentet i
organisationsledning och beslutsfattande paradoxalt nog fick
6kad betydelse.

Detta kan återigen uppfattas sorn antingen positivt eller
negativt. Sherry Turkle har ned den s.k. rdissociations_
hypotesentt (1994,s.56-57) antytt att datoriseringren nedf6r en
fara f6r att irrationell.a str6nningar får 6kat inflytande.

SAUITAIrFATI1IING

ilag inledde (avsnitt 1) ned att håvda att en allsidig
f6rståelse av inforrnations- och kunskapssanhållet kråver att
man tar hånsyn ti1l nakt- och inflytande, och att studier av
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kunskaporganisationer och kunskapsf6retagr ned fårdel kan
bedrivas i terner av rrkognitiv naktr.

Vidare hå.ra"a" jag (avsnitt 2) att en s.k. konstrukti-
vistisk f6rståelse av kunskap och information år f6rutsått_
nj.ngen f6r en analys av den rkognitiva naktenr i kunskapens
organisationer.

Jeg nenade vidare (avsnitt 3) att en rationalistisk
tolkning av den 'rkognitiva naktenrr endast ger en begrånsad
f6rståelse av kunskapsnaktens karaktår. F6r att f6rstå
beslutsfattandet, infrytande och auktoritetsforhålranden i
kunskapsorganisationer och rkunskapsforetagr nåste vi studera
den r.emotionella ekononinr.

Iltitt arbetet rned denna rapport har huvudsakligen bestått i
att utveckla detta teoretiska argument. Men via detta har jag
också kornmit fran till ett utkast ti1l enpiriskt forsknings_
program. Jag f6resrår en etnografisk studie av f6rhårr.andet
melLan tanke och kånsla i ledningsfunktioner och besluts_
fattande i några utvalda kunskaps- och infornationsorgani_
sationer i dagens Sverige (avsnitt 4).
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