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PERSPEKTIVETS SOCIALPSYKOLOGISKA GRUND 
EN UPPSATS OM PERSPEKTIVETS FRAMTRÄDANDE, GRÄNSER OCH VARIATION I EN SOCIAL 

KONTEXT 
 

Peter Redving 
 

 
Uppsatsens utgångspunkt är att perspektivet utgör en psykosocial länk mellan 
individ och omvärld. Med grund i Henry Montgomerys perspektivmodell, som bland 
annat framhåller hur fakta och värderingar är intimt förbundna i social perception, 
förs ett resonemang kring perspektivets socialpsykologiska förankring i 
mellanmänskliga sammanhang. Modellens element subjekt, objekt och mental 
position diskuteras systematiskt utifrån George Herbert Meads perspektivteoretiska 
ansats samt Alan Page Fiskes socialitetsteori. Syftet är främst att visa på 
perspektivets deskriptiva och evaluativa konstitution, dess sociala grund och 
kontextberoende. Tanken är att Meads resonemang fungerar som en formell 
teoretisk grund för subjektet och dennes kommunikativt grundade intersubjektivitet, 
genom perspektivtagandet via symbolbruk och den generaliserade andra, emedan 
Fiskes ansats tar fasta på en bestämd social differentiering genom socialitetsformer 
vilket i sig utgör fundamentet för värderingars sociala förankring samt människors 
socialitet i en mer substantiell mening. Teorierna ses som komplementära genom 
sina universella anspråk och diskussionen mynnar slutligen ut i begreppet 
socialitetsperspektiv utifrån en social differentiering av den generaliserade andra. 
Tyngdpunkten ligger här på subjektet som aktör och tanken är att var gång ett socialt 
perspektiv intas inom ramen för den generaliserade andra så görs det alltid utifrån 
någon av socialitetsformerna som var och en dessutom antas utgöra perspektivets 
gräns och variation. Inom ramen för en mellanmänsklig kontext antas därför alltid 
subjektet uppfatta ett objekt utifrån en bestämd mental social position, ett bestämt 
socialitetsperspektiv, i social handling och att individens sociala jag fyller en 
avgörande funktion i en sådan kontextbunden perception. Perspektivframträdandet 
diskuteras slutligen med grund i Montgomerys perspektivansats och Joop van der 
Pligts tre attributionsteoretiska slutsatser om hur interna och externa orsaksfaktorer 
kan korrelera med deskriptiva och evaluativa aspekter i en social kontext. 
Resonemanget pekar på så vis ut specifika tendenser till att ett visst perspektiv intas 
till förmån för ett annat beroende på interna och externa orsaker i ett 
mellanmänskligt sammanhang.  

 
 

 
Perspektivet som social länk mellan människa och omvärld 
Ett perspektiv innebär med nödvändighet en viss infallsvinkel på något och innefattar 
samtidigt både en förutsättning, möjlighet och begränsning för betraktaren. Överallt i 
mellanmänskliga sammanhang där exempelvis beslut fattas, bedömningar görs och där 
konflikter eller konsensus uppstår mellan individer finns det en grund för att perspektivera 
tillvaron. Människan kan sägas leva i en perspektiverad värld och i vardagligt tal likställs 
ordet perspektiv med aspekt, betraktelsesätt eller synvinkel och att språket på så vis innefattar 
flera uttryck som egentligen är perceptuella analogier; att se på en fråga, fokusera på ett 
problem, belysa ett förhållande etc. (Lindström, 2001, s. 139). Som term härrör ordet ytterst 
från latinets per, igenom, och spectare, betrakta, vilket i sin överförda och bildliga form 
hänvisar till just ett visst sätt, av flera möjliga, att uppfatta ett objekt eller en företeelse på. 
(Filosofilexikonet, 1993). 
 
Med tanke på den grundläggande betydelse som perspektivet har i det mänskliga 
handlingslivet är det närmast oundvikligt att perspektivet också inverkar på det sätt som vi 
strävar efter att närma oss och beskriva verkligheten på. Vanligtvis är konsekvenserna av 
detta kanske inte så uppenbara men att de kan vara det i vissa sammanhang. Exempelvis inom 
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vetenskapliga discipliner är det av största vikt att man strävar efter att skilja ut sakliga 
påståenden och fakta (objektivitet) från värdeladdade och emotionellt laddade tyckanden 
(subjektivitet). Men en sådan åtskillnad är dock inte alltid lätt att upprätthålla eftersom det 
intagna perspektivet tenderar till att inverka på hur vi väljer att skapa denna åtskillnad genom 
valet av vetenskaplig metod, teoretisk ansats, tolkning av resultat etc. Perspektiv är inte 
isolerade företeelser utan existerar i en värld full av olika ideologiskt präglade kulturer som är 
sammanvävda med personliga intressen, maktrelationer, psykologiska motiv, sociala 
strukturer etc. Konsekvensen blir att de perspektiv som intas beskriver en och samma 
verklighet men på gradvis eller artvis skilda sätt samt i mer eller mindre korrekta och 
värdeladdade termer. 
 
Överfört till mer informella sammanhang kan detta innebära att ett och samma objekt, 
exempelvis en individ och dennes beteende, kan värderas och bedömmas på olika sätt av 
människor i en viss social situation; allt utifrån de specifika motiv och orsaker som anförs till 
de enskilda tolkningarna av situationen. Perspektiv kan innefatta allt från saklighet och empati 
till rena fördomar och missbedömningar. Inte alltför sällan är det till och med svårt för 
individen själv att inse att vederbörande betraktar verkligheten utifrån ett visst värdeladdat 
perspektiv. Men samtidigt så innebär den komplexa verklighet vi lever i inte nödvändigtvis att 
en fullständig relativism råder med ett oändligt antal godtyckliga perspektiv till följd utan att 
det trots allt existerar en mer eller mindre perspektivoberoende (objektiv) verklighet som 
perspektiven är relaterade till och som människor vanligtvis är någorlunda överens om och 
uppfattar på ett likartat sätt. Om så inte vore fallet så skulle ju perspektivtanken förlora sin 
bärande mening. 
 
Perspektivet fyller en viktig psykosocial funktion i människans sociala handlingsliv eftersom 
individen alltid kan sägas förhålla sig till omvärlden via ett intaget perspektiv. ”The 
perspective is the world in its relationship to the individual and the individual in his 
relationsship to the world” som en av uppsatsens perspektivteoretiker George Herbert Mead 
(1938, s. 115) uttrycker det. Relationen mellan människa och omvärld är fundamental och 
innebär ytterst att vi aldrig kan kliva ur och ställa oss vid sidan av en perspektivbunden social 
verklighet eftersom ett perspektiv alltid finns där i någon form för betraktaren. Ett försök att 
”kliva åt sidan” från ett nyss intaget perspektiv innebär därför endast att subjektet skiftar och 
intar ett annat perspektiv, en ny mental position, och det vare sig objektet i fokus utgörs av ett 
ting, en annan person eller sig själv i en självreflexiv bemärkelse. 
 
Perspektivet i sig är aldrig en isolerad och helt och hållet privat företeelse vilket också är det 
som Mead syftar på ovan. I sammanhang där människor möts, interagerar och förhåller sig 
socialt till varandra och sig själva existerar alltid ett perspektiv i relation till andra människor, 
andra perspektiv, i omvärlden varför det därmed kan sägas vara relationellt förankrat. Ett 
perspektiv är i en sådan socialpsykologisk mening sammantaget ett uttryck för något som har 
sin grund både mellan och inom individer och som därmed inte låter sig reduceras till och 
förklaras enbart genom en individs partikulära medvetandetillstånd.1 Relationen mellan 
subjekt och objektsvärld innefattar dessutom en fortlöpande och ömsesidig inverkan på 
varandra perspektivistiskt sett. I sociala sammanhang förändras och anpassas perspektiven 
därför ständigt med hänsyn till hur människor omtolkar och uppfattar sig själva och 
omvärlden på nya sätt. 
 

                                                           
1 Teoretiskt kan detta ställas mot en mer fenomenologisk och individualpsykologisk tolkning av perspektivbegreppet där det snarare är det 

enskilda i form av ett individs subjektiva upplevelse av ett objekt som ställs i fokus. 
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En teoretisk hörnsten i uppsatsen är att ett perspektiv alltid är mer eller mindre knutet till det 
betraktande subjektet, det vill säga individens sociala position, själv och identitet.  Det är 
alltid någon som betraktar något utifrån en viss infallsvinkel. Perspektivet utgör på så vis 
indirekt ett uttryck för individens självuppfattning och position i en social kontext. Det 
innebär som sagt att individen ständigt anpassar de perspektiv som intas till förändringar som 
äger rum i den sociala omvärlden och att individens sociala roller och identitet således också 
anpassas och förändras över tid. Perspektivet är i denna mening mer än att enbart vara ett 
uttryck för perception, individuella intressen och psykologiska motiv eftersom det även 
återspeglar en social process där perspektivet som sagt var fyller en psykosocial funktion för 
individen i dennes relation till en social omvärld. 
 
Sammantaget finns det all anledning till att närma sig perspektivet och dess psykosociala 
beskaffenhet för att ge en klarare bild av perspektivets funktion och betydelse för individen i 
en social kontext, inte minst i syfte att utröna relationen mellan subjekt och objekt (andra 
subjekt) samt hur deskriptiva fakta förhåller sig till värderingar i ett perspektivteoretiskt 
sammanhang. Ett område där man har tagit fasta på detta är inom den sociala 
kognitionspsykologin där perspektivets betydelse har studerats i samband med konfliktlösning 
och beslutsfattande (t.ex. Montgomery, 1994; Kemdal, 2000). Det är också inom detta fält 
som ett av uppsatsens perspektivteoretiska avstamp återfinns; nämligen i de idéer som Henry 
Montgomery har utvecklat och som sedermera mynnat ut i en specifik perspektivmodell. En 
modell som ingående beskriver perspektivets betydelse för hur ett objekt eller en företeelse 
kan uppfattas på olika sätt och samtidigt också ofta värderas i positiva eller negativa termer 
(Montgomery, 2001). Montgomery utvecklar här ett övergripande teoretiskt resonemang kring 
perspektivets socialkognitiva grund och redogör för den inflätade relationen mellan 
deskriptiva fakta och värderingar i mentala objekt, det vill säga den mentala objektsvärld som 
framträder genom vår sociala perception, samt hur värderingar i sin tur är kopplade till 
specifika intressen hos subjektet. 
 
I Montgomerys resonemang framgår med all tydlighet vikten av sociala faktorer, som 
exempelvis subjektidentifikation och identitet, i perspektivrelaterad perception då objektet i 
fokus utgörs av en annan människa. Men med anledning av perspektivmodellens övervägande 
kognitionsteoretiska prägel förblir emellertid i mångt och mycket av perspektivbegreppets 
socialpsykologiska grund, dess relationella och kontextbundna förutsättningar, obelysta. Min 
målsättning är därför att försöka lyfta fram dessa i ljuset och peka på betydelsen av det 
mellanmänskligt sociala i ett perspektivteoretiskt sammanhang där fokus ligger på social 
perception och på perspektivet som en psykosocial länk mellan människa och omvärld. En 
mellanmänsklig dimension som en annan av uppsatsens teoretiker Alan Page Fiske tar fasta 
på i sin teori om bestämda socialitetsformer: 
 

”People observe objects and persons, categorize and remember them, make inferences 
and plans about them. […] But people do more than cognize each other, they 
coordinate. They create relationships that are intrinsically motivating, that evoke 
emotions, and that they constantly evaluate with respect to shared models of how people 
should coordinate with each other.” (2005, s. 267) 

 
Det finns således aspekter utöver de rent perceptuella, kognitiva, deskriptiva och evaluativa 
som bör tas i beaktande i en perspektivteoretisk ansats enligt min mening och bakgrunden till 
uppsatsen är därför följande: För det första tror jag att det är nödvändigt att koppla samman 
perspektivbegreppet med socialpsykologisk teori som mer explicit tar fasta på sociala och 
kontextuella förutsättningar för att kunna förstå perspektivets innebörd fullt ut i ett 
mellanmänskligt handlingsliv. Detta eftersom perspektivet till stor del återspeglar subjektets 
sociala kontextbundenhet genom dess funktion som ”länk” mellan individ och omvärld. Vem 
vi uppfattar och hur vi uppfattar någon hänger därför nära samman med en rad 
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socialpsykologiska förutsättningar hos subjektet, exempelvis identitetsmässiga och 
relationella aspekter, och att dessa ytterst också ligger till grund för varför ett visst 
(värdeladdat) perspektiv intas i ett visst mellanmänskligt sammanhang. En socialpsykologisk 
ansats, åtminstone så som den presenteras i föreliggande uppsats, torde därmed vara 
behjälplig i syfte att bringa klarhet i hur vi som mellanmänskliga subjekt uppfattar 
verkligheten på ett socialt differentierat och tydligt avgränsat vis i en annars 
multiperspektivistisk värld. För det andra torde det vara en klar fördel att ha en teoretisk 
uppfattning om perspektivets socialpsykologiska förankring eftersom en sådan också kan 
kasta ljus på värderingars sociala grund. Värderingar som enligt Montgomery alltså har en 
inverkan på själva perspektivframträdandet i den mening att en person intar ett visst 
perspektiv till förmån för ett annat i en social situation beroende på vissa bakomliggande 
orsaksfaktorer som antingen återfinns hos individen själv eller i den kontext som individen 
befinner sig i. Min förhoppning är på så vis att uppsatsen skall bidra till en mer mångbottnad 
teoretisk bild av perspektivet som fenomen och begrepp genom att dess socialpsykologiska 
konstitution lyfts fram i ljuset. 
 
Men trots att perspektivbegreppet förekommer frekvent inom skilda akademiska discipliner, 
t.ex. psykologi, socialpsykologi, filosofi, sociologi, pedagogik etc., så finns det förvånansvärt 
få arbeten, i såväl artikel- som bokform, som tydligt fokuserar på perspektivet som teoretiskt 
begrepp och fenomen (se exempel i litteraturlistan). Boken ”Perspektiv och förståelse: Att 
kunna se från olika håll” (2001), från vilken Montgomerys perspektivmodell är hämtad, är 
dock ett undantag från denna ”avsaknad” av forskning; inte minst utifrån svenska 
förhållanden sett. Min önskan är därför också att föreliggande arbete skall fungera som ett 
bidrag till den forskningskontext som boken representerar. Som fenomen och begrepp finner 
jag perspektivet intressant och utmanande då det tvingar tänkandet bort från den enklaste 
vägen och manar till en komplex och mångfasetterad förståelse av verkligheten. Mig 
veterligen har ingen närmat sig perspektivbegreppet teoretiskt på som det sätt som presenteras 
i denna uppsats. 
 
 
Syfte och tillvägagångssätt 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att presentera ett övergripande teoretiskt ramverk 
för perspektivbegreppets socialpsykologiska grund med utgångspunkt i Montgomerys 
perspektivmodell och Meads och Fiskes teoretiska ansatser. I centrum står sålunda 
perspektivbegreppet och ett antal av de socialpsykologiska förutsättningar som såväl 
konstituerar som inverkar på subjektets sociala perception och perspektivtagande i en 
interpersonell kontext. Och mer precist innefattar syftet vidare två stegvis relaterade 
utgångspunkter: 
 
● Ett första centralt delmål är att ge en teoretisk bild av perspektivtagandets formella 
psykosociala funktion och förutsättningar i en social kontext samt presentera ett förslag på 
teoretisk grund för perspektivtagandet och perspektivets substantiella deskriptiva-evalutativa 
konstitution samt differentiering i interpersonella sammanhang. Intentionen är att, med 
utgångspunkt i perspektivmodellen samt socialpsykologisk teori, belysa perspektivtagandets 
och perspektivets socialpsykologiska grund i en mellanmänsklig kontext där ett subjekt 
uppfattar ett objekt, i sammanhanget en annan individ och dennes beteende, utifrån en viss 
mental och socialt förankrad position. Målsättningen är ytterst att den sammantagna 
socialpsykologiska inramningen av perspektivmodellen skall leda fram till en generell 
teoretisk grund för perspektivets sociala konstitution, gränser och variation i en interpersonell 
kontext. 
 
Uppsatsens socialpsykologiska ramverk utgörs som sagt var av Meads och Fiskes idébyggen 
och där den förstnämndes tankar bland annat berör perspektivtagandet och så kallad 
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signifikant kommunikation samt dess betydelse för socialiseringsprocessen och hur individen 
utvecklar ett socialt själv på en intersubjektiv grund. I detta ligger att socialiseringsprocessen 
är avhängig den sociokulturella kontext som individen växer in i och slutligen utgör en 
integrerad del av genom att, i sin mest abstrakta form, ta den generaliserade andras perspektiv. 
Meads begrepp den generaliserade andra fyller en central funktion i sammanhanget eftersom 
det på ett övergripande plan ger en teoretisk och formell beskrivning av den sociala 
människans interpersonella och kommunikativa grund i en samhällelig och 
multiperspektivistisk omvärld.  
 
Fiskes teori omfattar antagandet om en given differentierad socialitet som är begränsad till 
fyra elementära så kallade socialitetsformer. Med socialitetsformer menas en bestämd 
differentierad social benägenhet hos människor som sedan ligger till grund för alla tänkbara 
sociala relationer och specifika koordinationsmönter och som inte enbart går att återföra till 
rent subjektiva egenskaper hos enskilda individer. Allt det som kan betecknas som mänsklig 
social aktivitet eller handling går på så vis ytterst att hänföra till fyra, deskriptivt och 
evaluativt strukturerade, ursprungsformer enligt Fiske. Betoningen av den sociokulturella 
kontextens betydelse för subjektet utgör en viktig del i de två ansatserna och kan därför ses 
som en viktig gemensam nämnare dem emellan liksom teoriernas universella anspråk. 
Ambitionen är ytterst att Meads och Fiskes ansatser fortlöpande skall vävas samman med 
varandra i uppsatsens avslutande del och att ansatserna tillsammans skall ringa in 
perspektivtagandets och perspektivets formella respektive substantiella grund i en social 
kontext. 
 
● Ett andra underordnat delmål är sedan att ta fasta på Montgomerys attributionsteoretiska 
resonemang i perspektivmodellen och sedan lyfta in detta i uppsatsens socialpsykologiska 
ramverk. Fokus faller här på att framhålla värderingars sociala förankring och hur 
värderingar sedan på olika sätt kan inverka på subjektets mer eller mindre spontana 
orsaksbedömning till att ett visst perspektiv intas i en interpersonell situation. 
 
Den attributionsteoretiska ansats som presenteras bygger delvis på Montgomerys antaganden 
om interna och externa orsaksfaktorer i perspektivmodellen men också på komplementär 
attributionsteori utifrån socialpsykologen Joop van der Pligt. Van der Pligt tar än mer fasta på 
personperceptionens och attributionens sociala sida och menar att det inte går att bortse från 
sociala faktorer i ett attributionsteoretiskt sammanhang. Med detta antagande som 
utgångspunkt för han sedan en diskussion som sedermera mynnar ut i tre sammanfattande och 
generella attributionsteoretiska tendenser till när ett subjekt intar ett visst neutralt eller 
värdeladdat perspektiv till förmån för ett annat samt hur deskriptiva och evaluativa faktorer 
samvarierar med varandra i en social kontext. 
 
Uppsatsens samlade syfte har delvis sin grund i att den perspektivteoretiska ansats som 
Montgomery presenterar saknar ett övergripande socialpsykologiskt resonemang kring den 
sociala kontextens betydelse för perspektivmodellen och dess grundläggande element objekt, 
subjekt och position. Det betyder i sin tur att perspektivmodellens element inte heller sätts i 
relation till faktorer som exempelvis det sociala självet och dess intersubjektiva förankring 
samt socialitetens kommunikativa dimension, specifika uttryck och betydelse för människor i 
en social kontext. Faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att kunna förstå 
perspektivbegreppet fullt ut i mellanmänskliga sammanhang enligt min mening. Relationen 
mellan objekt, subjekt och position är inte given på förhand och uppsatsens teoretiska ansats 
syftar därför sammantaget till en kompletterande bild och kontextualiserad modell som 
innebär att perspektivbegreppets sociala förutsättningar tydliggörs och lyfts fram i ljuset. En 
viktig avgränsning i uppsatsen är att perspektivbegreppets sociala aspekter står i fokus vilket i 
sin tur betyder att exempelvis mer renodlat kognitiva, perceptuella, psykologiska eller 
sociologiska infallsvinklar hamnar i bakgrunden. Perspektivbegreppet ringas därmed in 
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genom att ta fasta på dess socialpsykologiska förutsättningar som gäller när en individs 
intention är att agera socialt, om än inom ramen för en fiktiv interpersonell situation.  
 
Uppsatsen kan beskrivas som en deskriptiv litteraturstudie med en hypotesgenererande 
ambition och dispositionsmässigt är arbetet indelat i tre större block. Efter en allmänt hållen 
presentation av perspektivbegreppet så kommer huvuddragen i Montgomerys 
perspektivmodell samt dess teoretiska grund att tecknas i det inledande avsnittet. Materialet 
till detta utgörs i huvudsak av texter hämtade från det psykologiska fältet med inriktning på 
social kognition och attributionsteori. Avsnittet innefattar även en utvidgad redogörelse om 
social attribution med en mer socialpsykologisk anknytning utifrån van der Pligts ansats. 
Därefter i nästkommande avsnitt presenteras vidare huvuddelen av uppsatsens 
socialpsykologiska ramverk med utgångspunkt i texter av Mead och Fiske samt litteratur som 
knyter an till dessa. Och slutligen, i det tredje avsnittet analyseras sedan perspektivmodellen 
stegvis genom att dess element belyses utifrån den socialpsykologiska ansatsen. 
 
Grundkriterier i valet av teoribildning har utöver en socialpsykologisk förankring varit kravet 
på generaliserbarhet och universalitet hos de teoretiska verktygen samt att dessa i någon 
mening är komplementära. Uppsatsen skall ytterst ses som ett försök att ge en sammanhållen 
socialpsykologisk beskrivning av perspektivbegreppet och därmed skapa en utvidgad 
perspektivmodell som tar hänsyn till såväl perspektivets psykosociala funktion som subjektet 
som ett uttryck för en interpersonell kontext. Det handlar inte om en alternativ tolkning där 
modellens kognitionsteoretiska grund ställs mot ett socialpsykologiskt resonemang utan 
snarare alltså om en teoretisk komplettering och utvidgning av perspektivmodellen som på så 
vis också fyller en strukturerande och avgränsande funktion för själva studien som sådan. 
 
 
Perspektivbegreppet och Montgomerys perspektivmodell 
 

Perspektivbegreppet 
Som framkommit hittills så hänvisar termen perspektiv till just ett visst sätt, av flera möjliga, 
att uppfatta ett objekt eller en företeelse på. Inom det socialpsykologiska fältet kan ett 
perspektiv, ontologiskt sett, sägas representera en slags ordning för individen genom att det 
strukturerar verkligheten i rummet och tiden vilket i sin tur inger en känsla av ”här”, ”där”, 
”nu”, ”då” och ”sedan” (jfr. Mead, 1926/1932). Perspektivet placerar därmed en observatör i 
en bestämd position till ett visst skeende eller objekt och skapar en konstans för denne 
eftersom ”[c]haracters and the things in which they are embodied endure only in perspectives” 
(Mead, 1938, s. 112). Perspektivet innefattar sålunda specifika egenskaper och karaktäristika 
som har en mer eller mindre determinerande effekt för individens perception, i förlängningen 
såväl kognitivt och visuellt som emotionellt och socialt sett. 
 
Av detta följer därför att ett perspektiv också är ett uttryck för en relativism. Det innebär att 
verkligheten uppfattas pluralistisk av människor med följden att olika individer inte 
nödvändigtvis ser samma sak samtidigt. Att inta ett perspektiv betyder därför att man i en 
slags tolkningsprocess väljer att rikta uppmärksamheten mot vissa fenomen samtidigt som 
detta onekligen leder till att andra aspekter och fenomen förbises (von Wright, 2000, s. 36). 
Konsekvensen blir att perspektivet erbjuder såväl möjligheter som begränsningar för 
observatören att uppfatta och förstå verkligheten på. Det är mot bakgrund av detta som 
socialpsykologen Joel M. Charon skriver följande: 
 

”[T]hey [perspectives] sensitize the individual to parts of physical reality, they 
desensitize the individual to other parts, and they help the individual make sense of the 
physical reality to which there is sensitization. Seen in this light, a perspective is 
absolutely basic to the human being´s everyday existence, since it is needed to make 
sense out of what is seen.” (1989, s. 3; mitt tillägg) 
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De skillnader som uppstår tack vare perspektivens relativitet är emellertid inte väsensskilda 
utan bakom perspektivens olikhet döljer sig olika människors likartade förutsättningar och 
intressen vilket är det som gör perspektivbegreppet meningsfullt och användbart (Lindström, 
2001, s. 139). Perspektivets relativa status innefattar dessutom att individens 
perspektivbundna känslighet är någonting som mer eller mindre förändras i takt med att 
individen själv eller kontexten förändras. Perspektivet är med detta ett komplext fenomen 
eftersom det samtidigt måste vara både konstant och formbart över tid. Det mänskliga 
perspektivet är därför aldrig statiskt i sig självt utan att det är av en flexibel och föränderlig 
natur. Perspektiv kan på så vis skapas och omformas av individen alltmedan andra kanske blir 
irrelevanta, överges eller undertrycks av skilda anledningar (jfr. Hodges and Wegner, 1997, s. 
324-27). Ett perspektiv innebär därför alltid möjligheter samtidigt som det också begränsar 
dem för individen.2 
 
Ett perspektiv innefattar vidare också distinktionen mellan subjektivitet och objektivitet. 
Kemdal (2000, s. 3) menar att distinktionen mellan ett perspektivs subjektiva och objektiva 
status dels är knuten till själva personligheten (jfr. unika särdrag i förhållande till identiteter 
och roller; förf. anm.) och motivet bakom perspektivet, dels till om perspektivet är 
intersubjektivt delat människor emellan. Det sistnämnda innebär, i linje med Meads 
ståndpunkt som kommer att framgå nedan, att perspektivets objektivitet formellt sett uppstår 
då perspektivet sammanfaller med socialt och kommunikativt grundade handlingsmönster 
som delas mellan människor såväl psykosocialt som sociokulturellt sett. Ett intersubjektivt 
eller objektivt perspektiv är i en sådan mening förankrat i en social kontext och är aldrig helt 
och hållet inneslutet och låst vid en enskild person. En individ anses därför tillhöra eller 
befinna sig i ett perspektiv och ofta talar man ju i termer av att inta ett perspektiv precis som 
om det vore ett slags externt element. I detta ligger bland annat att perspektiv kan förmedlas 
kommunikativt i social handling och på så vis alltså delas intersubjektivt mellan inblandade 
parter (Mead, 1926/1932). 
 
Det bör också understrykas att ett perspektiv inte skall förstås som en enskild individs 
”passiva” perceptioner utan att perspektivet är ett uttryck för en fortlöpande socialkognitiv 
process hos ett aktivt subjekt. Ty perspektivet är inte enbart en vägledare av dessa 
perceptioner utan influerar samtidigt också observatören på olika sätt i handlingslivet 
eftersom perspektivet onekligen bistår oss, på gott och ont, i vår ständiga strävan efter att 
förstå och slutligen hantera en komplex verklighet. Ett perspektiv är sålunda intimt förbundet 
med specifika intressen och föreställningar hos det enskilda subjektet. Enligt pedagogen Ulf 
Jansson (2001, s. 240), och som antytts redan, är nämligen ett perspektiv sammankopplat med 
en mängd olika individuella egenskaper och aspekter som exempelvis erfarenhet, 
förväntningar, motivation, situationsbunden perception etc. Jansson anser att ett perspektiv på 
så vis betecknar en viss tankestil eller attityd, ett värderingssystem eller överhuvudtaget varje 
individ-, kultur- samt diskursrelaterad hållning som upprättas i relation till omvärlden. 
Socialpsykologen Joel Charon menar därför i samma anda att perspektivet kan likställas med 
ett par glasögon som inverkar på ”seendet” och beskriver sedan perspektivet och några av 
dess psykofunktionella konsekvenser i följande figur (1): 
 
 

                                                           
2 Det kan finnas flera skäl och orsaker till varför en individ inte önskar eller förmår skifta eller ge upp ett intaget perspektiv. En anledning 

kan vara ett perspektivs positiva eller negativa värdeladdning och de emotionella konsekvenser som detta för med sig för individen. Det vill 

säga om det som står i fokus för perspektivet uppfattas som något positivt och ligger i linje med betraktarens intressen så framstår 

perspektivet i fördelaktiga termer och motsatt om något uppfattas som ett hot eller ogynnsamt (Montgomery, 1994, 2001). Sannolikt är det 

ett större motstånd till, och därför mer krävande, att ge upp ett positivt perspektiv som svarar mot vissa gynnsamma intressen och 

psykologisk balans hos individen än tvärtom. 
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 Begreppsmässigt ramverk 
Uppsättning antaganden 
Uppsättning värden 
Uppsättning idéer 

  
Inverkar på vår 
perception 
 
 

  
Inverkar på 
handlingen i 
situationen 

 
Figur 1. (Charon, 1989, s. 7; förf. översättning. Figuren skulle också kunna kompletteras med återverkande pilar 
i syfte att framhålla komponenternas inbördes och komplexa inverkan på varandra.) 
 
Utifrån ett sådant resonemang är det vidare möjligt att tala om perpektivets bredd och omfång 
relaterat till antalet meningar och idéer (specifika handlingsalternativ) som ett bestämt 
perspektiv implicerar och som står till förfogande för en individ i en viss situation (Warshay, 
1962; Kemdal, 2000). Exempelvis kan en person sägas ha ett brett perspektiv om det medför 
att hon eller han kan se flera olika alternativa vägar till en specifik lösning i en problematisk 
situation av något slag (jfr. Warshay, s. 151). Om perspektivet dessutom inte är alenarådande 
och determinerar handlandet fullständigt så är det också möjligt med ett perspektivskifte som 
kanske leder till att andra lösningsorienterade perspektiv kan intas i situationen. Sammantaget 
innefattar ett perspektiv därmed inte enbart fysiska och rent perceptuella egenskaper utan 
också såväl kognitiva som emotionella dito i en psykosocial bemärkelse. Perspektivet har 
dessutom alltid en reflexiv förankring eftersom perspektiv är något människor intar med 
hänsyn till sitt eget och andras beteende inom ramen för ett samhälleligt och socialt 
handlingsliv (jfr. Kemdal, 2000).  
 
I det som sagts hittills går det således att skönja en multiperspektivistisk värld som innebär att 
individer konfronteras med otaliga perspektiv i sina handlingsliv (något som kommer att 
förklaras närmare i samband med genomgången av Meads begrepp ”den generaliserade 
andra”). Vart och ett av de perspektiv som intas innefattar sedan specifika anspråk på 
handlingar, deltagande i olika sociala system samt lojaliteter gentemot olika (kollektiva) 
identiteter (Lüscher, 1990, s. 11). Multiperspektivitet är i mångt och mycket ett socialt 
fenomen som har sin upprinnelse i just det faktum att ett objekt eller skeende kan beskådas, 
definieras och förnimmas på mer än ett sätt utifrån de olika sociala positioner och roller som 
subjektet intar (jfr. Wicklund, 1999, s.1). Och allteftersom de samhälleliga förhållandena 
förändras parallellt med individens sociala utveckling eller livsnarrativ så kommer den 
enskilde individen att erfara en slags, som sociologen Kurt Lüscher uttrycker det, subjektiv 
multiperspektivitet (1990, s. 11). Ytterst kan detta ses som en logisk konsekvens av 
människans förmåga att kunna ”ta andras perspektiv” och samtidigt skilja ut olika perspektiv 
från varandra (sig själv från andra) i social handling (Mead, 1926/1932, s. 346-47). Förmågan 
att kunna skifta mellan olika perspektiv är således en absolut förutsättning för att kunna 
fungera optimalt i en komplex och föränderlig social omvärld (jfr. Kemdal, op.cit., s. 5).3 
 
 

                                                           
3 Det är emellertid inte enbart av godo som den moderna människan upplever sig själv som en multiperspektiv varelse. I bästa fall är 

multiperspektiviteten sammanhållen, i sämsta fall leder den till splittring och förvirring eller en slags strukturellt framkallad stress för 

individen (Lüscher, 1990, s. 11). Psykologiskt sett torde multiperspektiviteten därför innefatta ett slags spänningsförhållande mellan en slags 

handlingsmässig ”determinism” å ena sidan och en kaotisk uppsjö av valmöjligheter mellan olika handlingsalternativ å andra sidan. Något 

som sedan kommer till uttryck i den enskilda individens förmåga att hålla fast vid, skapa, framhäva, kontrollera, undertrycka, omformulera, 

byta eller ifrågasätta specifika perspektiv och de motiv dessa implicerar i otaliga situationer. 

 

PERSPEKTIV 
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Montgomerys perspektivmodell 
Perspektivet är således en komplex företeelse som fenomen och begrepp. Detta är också något 
som kognitionspsykologen Henry Montgomery (1994; 1997; 2001, s. 152-76) beaktar i sitt 
närmande av ämnet. Inom ramen för social kognitionspsykologi för Montgomery ett 
resonemang kring perspektivbegreppets grundläggande element som sedermera resulterat i en 
övergripande perspektivmodell. Avsikten med följande avsnitt är att presentera modellen och 
de byggstenar som ingår i denna.4 
 
Ontologiskt sett har perspektivmodellen sin grund i uppfattningen att människors perception 
av tillvaron bäst definieras i termer av en perspektivistisk pluralism och att modellen därför 
också beskriver hur ett och samma objekt kan uppfattas på olika sätt beroende på det 
perspektiv, den mentala position, som intas av ett subjekt. Subjekt, objekt och position utgör 
sammantaget centrala element i modellen. Dessutom innefattar modellen ett resonemang 
kring hur objektet också kan värderas som något bra eller dåligt utifrån perspektivet och 
ytterst subjektets bakomliggande intressen sett. Med modellen till hjälp tar Montgomery 
således fasta på hur perspektiv och värderingar inte sällan är intimt förbundna med varandra 
och svåra att särskilja.  
 
Som en förklaringsgrund till själva perspektivtagandet så lyfter Montgomery in 
attributionsteori i modellen varför föreliggande presentation avslutas med en genomgång av 
de attributionsteoretiska antaganden som Montgomerys perspektivteoretiska resonemang 
innefattar. Med grund i interna-externa orsaksfaktorer utgör dessa antaganden en tänkbar 
förklaring till varför ett visst perspektiv intas av en person till förmån av ett annat i en social 
situation. I föreliggande presentation så görs dock som sagt var en teoretisk komplettering av 
Montgomerys resonemang genom att attributionsteori lyfts in som mer specifikt tar hänsyn till 
sociala förutsättningar och värderingars betydelse för perspektivtagandet i mellanmänskliga 
sammanhang.  
 
Det skall också nämnas att Montgomerys perspektivexempel på en social situation med tre 
inblandade parter, där två subjekt betraktar ett objekt utifrån skilda intressen och perspektiv 
sett, närmare bestämt en tiggare respektive arvinge som betraktar ett en arvtant (dvs. ett 
betraktat subjekt), för enkelhets skull kommer att fungera som exempel på en interpersonell 
kontext även i föreliggande genomgång. Fördelen med exemplet är att det redan finns ett 
grundläggande resonemang som sedan kan överföras och utvecklas inom ramen för den 
diskussion som kommer att föras avslutningsvis i uppsatsen. 
 
 

 Objektet 
En utgångspunkt i modellen är att tänkandet är intimt förbundet med visuell perception och att 
ett perspektiv alltid återspeglar något verkligt hos det uppfattade objektet (Montgomery, 2001, 
s. 154). Detta eftersom perspektivet existerar i en av människor gemensam och delad 
verklighet som är oberoende av perspektivet självt. Den mentala position eller det perspektiv 
ett subjekt intar i förhållande till ett objekt innebär emellertid att olika aspekter hos objektet 
framhävs respektive nedtonas. När ett perspektiv skall definieras är det därför viktigt att 
sträva efter en entydig bestämning av objektet ifråga. Det vill säga att individernas olika 
perspektiv i en situation verkligen hänvisar till ett och samma objekt, till något deskriptivt och 
reellt som är gemensamt för dem. Ty som Lindström (2001, s. 141) påpekar så är grunden för 

                                                           
4 Avsnittet baseras främst på Montgomerys texter men även annat material har använts som komplement när dessa knyter an till modellen på 

ett eller annat sätt. 
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en perspektivolikhet ”att upplevelsen av vissa egenskaper hos objektet inte är 
perspektivberoende” utan uppfattas på ett likartat sätt av individerna.5 
 
Perspektivmodellen förutsätter vidare att det inte är nödvändigt att ha direktkontakt med ett 
fysiskt objekt för att kunna bedöma eller värdera det. Objekt framträder i stället som ”bilder” 
via ett slags ”inre seende” i tankevärlden och utgör på så vis mentala representationer eller 
objekt. Ett mentalt objekt är en form av konstant och mental modell som i tänkandet, mer eller 
mindre väl, återspeglar ett hypotetiskt eller verkligt fysiskt objekt (Montgomery, 2001, s. 152-
57). Mentala objekt kan således representera vad som helst som går att särskilja från den 
omgivande kontexten som exempelvis ett fenomen, förhållande, tillstånd, handlande, skeende, 
en person, grupp, egenskap eller fråga (Lindström, 2001, s. 140). I perspektivexemplet utgörs 
objektet alltså av en annan individ, en arvtant (se figur 2 nedan). Mentala objekt kan således 
vara mer eller mindre komplexa samt att vi i tanken kan vrida och vända, öka och minska 
avståndet till objekten och därmed föreställa oss hur ett objekt kan te sig från flera positioner; 
något som naturligtvis kräver att man skiftar perspektiv. På så vis kan man säga att vi avläser 
det mentala objektets bestämda lägen i en mental rymd. Som konstanter ger de mentala 
objekten kontinuitet i tänkandet och, som kommer att framgå nedan, så är det också rimligt att 
anta att dessa representeras symboliskt vilket möjliggör för människor att kommunicera 
objekten med varandra (jfr. Montgomery, 2001, s. 156). 
 
 
 Subjektet 
Ett objekt måste vidare uppfattas av någon, ett subjekt, och att perspektivmodellen på så vis 
förutsätter närvaron av minst två subjekt för att en perspektivskillnad skall kunna uppstå. I 
Montgomerys exempel handlar det som sagt var om två subjekt, en arvinge (X) respektive 
tiggare (Y), som betraktar ett objekt, en arvtant (Z), utifrån skilda perspektiv sett. Arvtanten 
som därmed också kan ses som ett betraktat subjekt (se Figur 2 nedan). Perspektivmodellen 
innefattar ett teoretisk antagande om att subjektet identifierar sig med en given entitet som har 
ett specifikt läge i förhållande till ett mentalt objekt. Detta är detsamma som en 
subjektidentifikation vilket i sig är ett uttryck för vissa bakomliggande intressen hos subjektet 
som är naturliga att bevaka utifrån identifikationen ifråga (Montgomery, 2001, s. 162). 
Perspektivexempelet inkluderar på så vis tre hypotetiska subjektidentifikationer i situationen. 
Av resonemanget följer att om en individs subjektidentifikation exempelvis utgörs av det egna 
jaget så är det också det egna jagets intressen i form av behov, mål, förväntningar och 
sakuppfattningar (”beliefs”) som kommer att styra perceptionen av objektet i fokus (Willén, 
2001, s. 284; Montgomery, op.cit.). Ett föremåls affektionsvärde skulle kunna förstås på det 
viset. Ett visst objekt kan för en viss person vara ett obetydligt föremål bland alla andra 
medan det för en annan person är kopplat till en viss livshistoria och subjektidentifikation 
vilket gör att objektet i fråga därför får ett speciellt känslomässigt värde för vederbörande.  
 
En subjektidentifikation kan alltså anta olika former och uttryck. Den kan vara verklig eller 
hypotetisk och utgöras av en enskild individ (ego, jag), grupp (vi) eller annan (du, dom). En 
subjektidentifikation kan sålunda vara mer eller mindre specifikt och konkret uttryckt, 
exempelvis som en viss roll, person etc. medan den ibland karaktäriseras generellt och 
abstrakt som en typisk representant för en kultur, folkgrupp, yrkeskår, ålderskategori eller 
bara för människor i största allmänhet (Lindström, op.cit., s. 141; Montgomery, 1994, s. 159). 
Den exakthet som ett subjekt kan och behöver identifieras explicit varierar sedan kraftigt från 
fall till fall eftersom ett perspektiv kan representera allt från underliggande motiv hos en 
                                                           
5 En viktig begränsning i modellen är att det existerar en kunskapskonstans, att individen i grunden alltid har samma kunskaper om objektet i 

fråga oavsett perspektiv. Ett perspektiv ”rymmer” därför endast tidigare inlärda kunskaper baserat på erfarenhet och tillför i sig alltså inte nya 

kunskaper till situationen. Dock gäller naturligtvis att olika kunskaper framhävs beroende på det perspektiv som intagits vid en viss given 

tidpunkt samt givetvis att nya kunskaper kan tillföras genom inlärning (Montgomery, 2001, s. 154). 
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enskild person till intressen som är kopplade till ett subjekts roll som representant för en 
grupp, organisation eller åsiktsriktning. Oavsett hur en subjektidentifikation ter sig i form och 
uttryck så krävs det att det finns åtminstone ett potentiellt subjekt för att själva 
perspektivtanken skall få bäring i modellen (Lindström, op.cit.).6 
 
 

Positionen 
Ytterligare ett fundament i perspektivmodellen är att individen alltid uppfattar ett (mentalt) 
objekt från en bestämd mental position. Som perspektivteoretisk komponent är en mental 
position alltid intimt förbunden med såväl subjekt och subjektidentifikation som med själva 
objektet ifråga. Positionen kommer nämligen till uttryck just genom att subjektet identifierar 
sig med en viss entitet som har ett givet läge i förhållande till ett mentalt objekt. En position 
kan sedan anta antingen negativt eller positivt värde (som i fallet med tiggarens och arvingens 
positioner) eller vara värdeneutral, allt beroende på hur och vilka av objektets deskriptiva-
evaluativa aspekter som lyfts fram av subjektet (Montgomery, 2001, s. 162-63). Psykologen 
Per Lindström (2001, s. 142) framhåller positionens perspektivteoretiska betydelse genom att 
påpeka att trots att både ett objekt och subjekt har kunnat bestämmas med tillräcklig exakthet i 
en situation så saknas det ändå kunskap om relationen mellan dem och han skriver: 
 

”Till skillnad från andra angreppssätt i kognitiv och socialpsykologisk forskning kring 
attityd- och åsiktsbildning är det inte egenskaper hos subjektet utan istället hennes 
position i förhållande till ett givet objekt som är det centrala i perspektivansatsen. Med 
perspektiv avses just det sätt på vilket ett objekt framträder från en bestämd position.” 
(Lindström, 2001, s. 142) 

 
Positionen är därmed inte enbart ett rumsligt och psykologiskt uttryck för en viss infallsvinkel 
och subjektetidentifikation utan den är också ett perspektivteoretiskt uttryck för själva 
relationen mellan ett subjekt och objekt. Positionen är i och med detta i sig självt innehållslös. 
Ty positionen som sådan är per definition endast en form utan innehåll. För precis som 
information om en betraktares avstånd och vinkel i förhållande till ett fysiskt objekt säger 
förhållandevis lite, om ens något, om hur det verkligen ter sig för individen ifråga så bär 
positionen som form i sig själv inte heller någon sådan information med sig (op.cit., s. 149). 
Och för att bestämma en position och dess innebörd eller funktion så måste därför också både 
ett subjekt och objekt samt den specifika relationen dem emellan vara definierade med 
konsekvensen att subjektet, objektet och positionen tillsammans utgör en slags triadisk 
relation perspektvteoretiskt sett och där de inbördes elementen på så vis är avhängiga 
varandra. 
 
Tidigare i texten har multiperspektivtet nämnts som en konsekvens av den mänskliga 
förmågan att ta andras perspektiv och skilja ut olika perspektiv från varandra. Montgomery 
(2001, s. 163) menar att det som intuitivt talar för perspektivets betydelse i vårt tänkande är 
upplevelsen av perspektivbyte; dvs. förmågan att se objekt från ett nytt perspektiv, en ny 
position. Ett perspektivbyte innebär helt sonika att vi i tanken kan skifta position och om 
möjligt också emotionellt leva oss in i ett annat perspektiv och på rationell grund undersöka 
vad det innebär. Skifte i position är därmed samma sak som byte av perspektiv i modellen. 
 

                                                           
6 I modellen motsvarar sedan styrka, grad och intensitet i intresse och känslomässigt engagemang hos individen en psykologisk eller mental 

distans mellan subjekt och objekt. Distansen mellan dem ökar ju mindre subjektet är engagerat i objektet varför distansen beror på objektets 

relevans i förhållande till subjektets aktuella intressen. Som en konsekvens av detta innebär en ökad distans därför också att subjektet kan 

förhålla sig mer flexibelt och neutralt till objektet ifråga eftersom skillnader mellan deskriptiva och evaluativa aspekter blir mindre påtagliga 

(Montgomery, 2001, s. 162; Willén, op.cit., s. 284).  
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Lindström (2001, s. 142) pekar i sin tur på den intressanta frågan i vilken utsträckning det är 
möjligt för individen att välja och växla mellan positioner och vidare överge ett 
determinerande perspektiv för ett alternativt dito. Förutom kognitiva förutsättningar så är 
detta sannolikt kopplat till subjektidentifikationen samt de känslomässiga bindningar och 
eventuellt bristande distans som denna kan medföra. Som också antytts tidigare så berör alltså 
möjligheten att byta perspektiv själva spänningsförhållandet mellan determinerande faktorer 
och valmöjligheter. I vissa fall så väljer vi och strävar medvetet efter att hålla fast vid ett 
perspektiv medan vi andra gånger inte förmår byta perspektiv på grund av personliga 
(psykologiska) eller kontextuella (sociala) orsaker (Montgomery, 2001, s. 163ff.).7 Det 
sistnämnda hänvisar till att ett visst perspektiv, i en bestämd social kontext, vid en given 
historisk tidpunkt kan vara så pass dominerande att något alternativ helt enkelt inte existerar 
(Lindström, 2001, s. 143). 
 
 

Den första tvåsidigheten: Objektets deskriptiva och evaluativa aspekter 
En annan förutsättning i perspektivmodellen är att de mentala objekt som kan uppfattas av ett 
subjekt utifrån en viss position, ett visst perspektiv, också innefattar en grundstruktur med en 
positiv och negativ sida. Grunden för detta ligger ytterst i tillvarons beskaffenhet, att tillvaron 
kan målas i både värdeladdade och neutrala termer. I modellen betyder det mer precist att ett 
mentalt objekt består av en deskriptiv och neutral kärna som är konstant oavsett från vilken 
sida eller position objektet uppfattas ifrån samt att objektet dessutom har evaluativa eller 
värdeladdade egenskaper som är nära förbundna med den deskriptiva egenskapen. Detta 
innebär således att objektets deskriptiva kärna därmed kan uppfattas olika beroende på från 
vilken evaluativ sida, vilket positivt eller negativt perspektiv, som objektet uppfattas från.8 
 
Med modellen till hjälp tar Montgomery härmed fasta på hur perspektiv och värderingar 
vanligtvis är invävda i varandra. Hur subjektet uppfattar ett objekt hänger alltså samman med 
från vilken evalutativ sida det mentala objektet betraktas från. Exempelvis kan ett deskriptivt 
objekt som en lägenhet och dess storlek uppfattas på olika värdeladdade vis utifrån olika 
positioner perspektivistiskt sett. En stor lägenhet kan ses som ödslig eller rymlig medan en 
liten lägenhet kan ses som mysig eller trång (Montgomery, 2001, s. 157). I samma anda kan 
en person uppfattas som antingen bestämd eller hämmad, spontan eller vårdslös i relation till 
sitt sätt att kontrollera impulser. Förmågan till mental föränderlighet hos en människa kan 
vidare innebära att han eller hon antingen uppfattas som flexibel eller osäker alternativt 
resolut eller obstinat osv. (Brown, 1986, s. 403). Utgångspunkten i modellen är sammantaget 
att ett perspektiv alltid består av en deskriptiv kärna (t.ex. liten/stor lägenhet) som sedan kan 
uppfattas olika beroende på den evaluativa synvinkel som intas (mysig/trång; rymlig/ödslig) 
samt att fakta och värderingar ofta är invävda i varandra och kan vara svåra att särskilja som 
en konsekvens av detta.9 
                                                           
7 Det förstnämnda fenomenet innebär att man totaliserar ett perspektiv medan den andra varianten innebär ett perspektivfasthållande. En 

totalisering av ett perspektiv innefattar en individs oförmåga att skilja mellan den i perspektivet givna bilden och det reella objektet, något 

som är vanligt i konflikter, medan ett perspektivfasthållande kan exemplifieras genom den före detta rökaren som strävar efter att hålla fast 

vid sin nyvunna identitet som ickerökare (Montgomery, 2001, s. 165-66). 

 

8 Montgomerys resonemang vilar här delvis på psykologen Dean Peabodys forskning som menar att det för de flesta 

personlighetsbeskrivande ord existerar positiva och negativa varianter som återspeglar olika sätt att uppleva ett och samma beteende på 

(Montgomery, 2001, s. 157ff). 

 

9 I sammanhanget finns det anledning att flika in att det inte torde vara nödvändigt i perspektivmodellen att en uppsättning deskriptiva och 

evaluativa egenskaper måste vara fullständig i meningen att två motsatta deskriptiva aspekter återspeglas i fyra evaluativa dito. Ty som 

Roger Brown (1986, s. 402-3) påpekar, även han utifrån Dean Peabodys resultat, finns det också ofullständiga uppsättningar (”incomplete 

sets”) där evaluativt laddade ord och meningar helt enkelt saknas. Exempelvis så är det svårt att beskriva den deskriptiva egenskapen 

intellektuell kapacitet i andra termer än intelligent (positiv; hög) och dum (negativ; låg). Det är helt enkelt inte allmängiltigt att beskriva låg 

intellektuell kapacitet eller ointelligens i positiva ordalag. 
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Figur 2 nedan återger i grova drag Montgomerys visualisering av perspektivmodellens 
grundläggande egenskaper och struktur via perspektivexemplet med dess interpersonella 
situation. Här återfinns ett mentalt objekt (en arvtant som är antingen återhållsam eller 
oåterhållsam med pengar, Z), två betraktande subjekt (arvinge respektive tiggare, X och Y) 
samt hur dess två förhåller sig positionsmässigt (antingen positiv eller negativ sida) till 
objektet i fråga utifrån skilda perspektiv sett. Möjliga scenarion i exemplet är således att en 
deskriptiv (neutral) egenskap hos arvtanten (Z) som att denne är återhållsam med pengar 
perspektivistiskt kan uppfattas som att arvtanten antingen är ekonomisk (positiv egenskap; 
arvingens position; X) eller snål (negativ egenskap; tiggarens position; Y) och alternativt, om 
arvtanten i stället är oåterhållsam med pengar, som att denne antingen är generös eller 
slösaktig. Den deskriptiva kärnans (återhållsam-oåterhållsam) evaluativa motsatspar 
(ekonomisk-snål; generös-slösaktig) hamnar därmed på var sin motsatt sida om den 
deskriptiva kärnan varmed det ytterst handlar om såväl gradskillnad som artskillnad mellan de 
olika variblerna i ett mentalt objekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är således inte nödvändigt att modellens deskriptiva och evaluativa egenskapsmängder 
skall ha exakt samma neutrala utseende som det antagits i figurexemplet utan att mängderna 
kan uppfattas som olika stora beroende på vilket perspektiv som gäller. Egenskapernas 
mängder är i denna bemärkelse alltså aldrig fixa utan relativa i förhållande till varandra i det 
mentala objektet (Montgomery, 2001, s. 160). I figuren skulle detta illustreras visuellt genom 
att längderna på vardera av de avlånga positiva och negativa sidorektanglarna ändras, ökas 
repektive minskas, genom att den lodräta skiljelinjen (mellan gråtonerna) i det deskriptiva 
egenskapsparet flyttas i sidled så att dess och ytterst de evaluativa egenskapsparens mängder 
ändras storleksmässigt utifrån perspektiven sett. Konsekvensen blir således att objektet 
proportionerligt får en större och en mindre evaluativ egenskap på vardera sidan om den 
deskriptiva kärnan och där den större sidan sedan utgör objektets framträdande egenskap i ett 
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perspektiv. Allt beroende på de positiva och negativa effekter, det vill säga den nytta eller 
skada, som objektets deskriptiva egenskaper har på personen ifråga.10 
 
Oavsett vilket perspektiv som intas så är det således viktigt att framhålla att 
perspektivmodellen som sagt var förutsätter att det i någon mening finns en konstant och 
proportionerlig grundstruktur hos mentala objekt. En struktur som sammantaget innefattar 
bestämda positiva och negativa egenskapsmängder oberoende av perspektiv samt att dessa 
positiva och negativa mängder ytterst återspeglar ett deskriptivt faktum som kan ses på 
samma sätt oavsett från vilken sida objektet ses ifrån (op.cit., s. 161). Att evaluativa 
egenskaper kan sägas återspegla en deskriptiv och neutral kärna ger i sin tur fog för 
påståendet att värderingar är klädda som fakta (op.cit., s. 153, 157ff.). 
 
De deskriptiva och evaluativa egenskapsparen i objektet är dessutom binära, antingen råder 
det enda eller så råder det andra perspektivistiskt sett. Om egenskapsparen iaktas samtidigt 
och är lika stora mängdmässigt sett i ett objekt så tar de ut varandra varmed objektet på så vis 
uppfattas som mer värdeneutralt och objektivt. Något som är fallet med objektet i Figur 2 där 
de deskriptiva och evaluativa egenskapsparens mängder är identiska med varandra. Lindström 
(2001, s. 146-47) ger sedan en sammanfattande bild av det som han benämner som 
perspektivmedvetenhet och att perspektivets innebörd kan ligga på tre olika nivåer: 
 
• Inget perspektiv: Verkligheten uppfattas som så pass entydig att det inte spelar någon roll 
hur den uppfattas och av vem (det sammantagna objektet i Figur 2). 
 
• Deskriptivt perspektiv: Individen accepterar tanken på att verkligheten kan betraktas på 
olika sätt samt att hon eller han utan några större hinder även kan sätta sig in i och förstå 
andras bilder av verkligheten (de deskriptiva variablerna i Figur 2). 
 
• Deskriptivt och evaluativt perspektiv: Individen är mer eller mindre medveten om att det 
inte bara existerar olika sätt att se utan också att dessa sätt att se kan vara intimt förknippade 
med evaluativt laddade bedömningar; något som kan göra det svårt att lämna sin egen 
verklighetsbild och förstå andras dito samt skilja ut fakta från värderingar (de positiva och 
negativa sidornas variabler i förhållande till de deskriptiva variablerna i Figur 2). 
 
 

Den andra tvåsidigheten: Externa och interna orsaksfaktorer 
Perspektivmodellen kräver således att ett mentalt objekt har en fix och proportionerlig 
grundstruktur med givna egenskapsmängder samt vidare en gemensam föreställning om vilka 
positiva och negativa effekter som objektets deskriptiva egenskaper kan ha för inblandade 
subjekt. Tanken på att det finns ett gemensamt mentalt objekt med en konstant grundstruktur 
bakom givna perspektiv är vidare det som Montgomery kallar det bestämbara i 
perspektivmodellen. Det obestämbara i sin tur är sedan hur man skall förklara de deskriptiva 
egenskapernas evaluativa effekter; det vill säga de faktorer som avgör vad som blir det 
mentala objektets fram- respektive baksida för en individ. Alltså själva orsaken till att en 
särskild egenskap hos ett objekt upplevs som mer påtaglig än en annan för ett subjekt och 

                                                           
10 I perspektivmodellen uttrycks vidare positiva och negativa sidor också i termer av inifrån- respektive utifrånperspektiv. Det förstnämnda 

hänvisar till att ett subjekt upplever en samhörighet och positiv affekt med objektet ifråga medan det sistnämnda hänvisar till att subjektet 

uppfattar objektet som ogynnsamt, självständigt, främmande eller som ett hot. Perspektivmodellens evaluativa element är med detta tydligt 

länkade till subjektets intressen och identifikation. Resonemanget är i sin tur förbundet med en så kallad psykologisk distans mellan subjekt 

och objekt. Ju längre bort subjektet är från objektet desto mindre betyder skillnader i läge mellan objektets positiva och negativa sidor med 

följden att objektet som sagt var uppfattas mer objektivt. I figuren skulle detta illustreras genom att objektets sammantagna storlek skulle 

minska i förhållande till subjekten. 
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därmed den bakomliggande anledningen till att ett visst perspektiv intas till förmån för ett 
annat av subjektet. 
 
Enligt Montgomery ligger obestämbarheten i själva förklaringen till varför vissa och inte 
andra egenskaper hos ett objekt är framträdande utifrån ett specifikt perspektiv sett samt att en 
sådan förklaring hör samman med perspektivens bakomliggande orsak och inte med modellen 
per se. Han menar här att varje förklaring i sig därmed legitimerar ett perspektiv samtidigt 
som olika förklaringar också kan vara svåra eller omöjliga att förena med varandra 
(Montgomery, 2001, s. 171ff.). De slutsatser man drar beror naturligtvis på vilken teoretisk 
och klargörande ansats man väljer att utgå ifrån varför detta också förblir obestämbart inom 
modellen. Det existerar alltså ingen allenarådande och självskriven teoretisk förklaringsgrund 
för ändamålet. Som förklaringsgrund i perspektivmodellen föreslår Montgomery emellertid 
psykosociala mekanismer, subjektets identifikation – icke-identifikation med en annan, i 
kombination med attributionsteoretiska antaganden där interna-externa orsaksförklaringar och 
perspektivdiskrepenser utgör centrala element. 
 
Attributionsteorin, med förankring i den kognitiva socialpsykologin, är egentligen snarare att 
betrakta som en ansats som pekar ut tendenser än en renodlad teori. Tyngdpunkten inom 
attributionsteorin ligger på de vardagliga och ordinära orsaksförklaringar av händelser och 
utfall som människor gör kontinuerligt och spontant och vars rötter återfinns i Fritz Heiders så 
kallade ”vardagsteori” eller ”naiva psykologi” (se Hewstone, 1994). En förklaringsgrund som 
människor sedan tillämpar mer eller mindre omedvetet under det att orsaken till eget och 
andras handlande skall bestämmas och förklaras (Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2000). 
Inom ramen för perspektivmodellen är avsikten alltså främst att finna tänkbara förklaringar 
till hur det kommer sig att ett evaluativt laddat perspektiv framträder i stället för ett annat hos 
en person. En av stöttestenarna i Heiders attributionsteoretiska resonemang utgörs av följande 
antagande: 
 

”The Person tends to attribute his own reactions to the object world [extern orsak], and 
those of another, when they differ from his own, to personal characteristics [intern 
orsak][…]” (Heider, 1958, s. 157; mina tillägg) 

 
Antagandet om externa-interna orsaksfaktorer är på så vis intimt förbundet med den så kallade 
aktörs-observatörsdiskrepansen inom attributionsteorin vilket är ett teoretiskt uttryck för 
perspektivbundna skillnader i hur man som observatör och aktör förklarar andras och eget 
beteende i en situation. Tendensen är att observatören pekar ut interna orsaker hos aktören till 
dennes beteende emedan aktören själv i sin tur bestämmer orsakerna till sitt agerande externt, 
det vill säga till omgivningen och situationen. Hur människor väljer att förklara andras och sitt 
eget handlande har stor betydelse för hur vi fungerar som sociala varelser och i 
perspektivmodellen framhåller Montgomery därför också människors tendens eller behov av 
att definiera en bakomliggande orsak eller anledning till en specifik handling. Själva 
diskrepansfenomenet som sådant står emellertid inte direkt i fokus i perspektivmodellen utan 
fungerar snarare som en teoretisk fond. I stället är det attributionsteorins två primära 
orsaksförklaringar till mänskligt agerande utifrån observatörens horisont som står i fokus i 
Montgomerys resonemang: Dels kan man uppfatta att en individs handlande eller beteende är 
styrt av externa faktorer som återfinns utanför aktören i själva situationen som handlandet 
äger rum i; dels kan man uppfatta att ett handlande eller beteende är styrt av interna faktorer 
som återfinns inom den agerande individen själv (Montgomery, 2001, s. 167). Enligt 
Montgomery utgör dessa två huvudsakliga typer av orsaksförklaringar grundläggande element 
i perspektivmodellen eftersom de ytterst innefattas i förklaringen till att ett visst perspektiv 
intas av en individ. 
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I perspektivmodellen gäller generellt sett att framsidan hos ett mentalt objekt är den sida som 
upplevs som mer påtaglig och betydelsefull och att baksidan enbart svarar mot en teoretisk 
kunskap hos observatören (op.cit., s. 167). Kunskap som således inte nödvändigtvis 
”aktiveras” och utnyttjas i situationen. Attributionsteoretiskt antas vidare att en evaluativ 
egenskap (t.ex. generös-snål) hamnar på det mentala objektets framsida, det vill säga är 
närmare subjektet, om orsaken till denna ligger i antingen en intern eller extern faktor som är 
relaterad till det betraktade objektet (här den andra personen, arvtanten). Montgomery länkar 
därmed ihop ett attributionsteoretiskt resonemang med värderingar i perspektivmodellen. 
Tanken är att externa orsaksfaktorer svarar mot handlande eller beteende som vi uppfattar 
som positivt och interna orsaksfaktorer med dito som vi uppfattar som negativt. Med 
Montgomerys egna exempel, en person som är generös (positiv egenskap) handlar av omtanke 
i riktning mot en annan människa (extern faktor) medan en person som är snål (negativ 
egenskap) är det på grund av sin natur och inneboende egoistiska karaktär (intern faktor). 
Montgomery lanserar på så vis en tes om att det antingen är interna eller externa 
orsaksförklaringar som svarar mot det mentala objektets framsida och därmed också det 
intagna perspektivet hos observatören. Det mentala objektets baksida kan även uppfattas som 
en bieffekt av objektets, dvs. i sammanhanget arvtantens, strävan efter att uppnå ett internt 
eller externt mål (op.cit., s. 172). 
 
I slutänden är det subjektets intressen och psykologiska mekanismer, i form av exempelvis 
närvaron eller avsaknaden av en evaluativ identifikationsprocess med den andra personen, 
som avgör exakt vilka orsaksförklaringar som anförs i situationen och därmed exakt vilken 
sida av objektet som blir fram- respektive baksida i perspektivet (op.cit., s. 168-69). 
Exempelvis: En positiv identifikation med objektet, den andra personen och dennes beteende, 
leder till en extern orsaksbedömning och därmed att ett positivt perspektiv intas av betraktaren 
(ett ekonomiskt perspektiv i arvingens fall i figur 2 ovan); samt omvänt, att ett negativt 
perspektiv på samma sätt har sin grund i en intern orsaksbedömning och avsaknaden av en 
identifikation med den andra, vilken betraktaren kanske hyser någon form av rädsla för eller 
aversion mot (arvtanten uppfattas då som snål utifrån tiggarens perspektiv i figur 2 ovan). 
Objektets framsida är på så vis nära förbundet med en evaluativ och orsaksbestämmande 
identifikations- samt bedömningsprocess hos det betraktande subjektet. Kärnan i 
Montgomerys resonemang är alltså ytterst att individen eller observatören intar ett evaluativt 
perspektiv med hänsyn till hur hon eller han berörs (psykologiskt) av det bedömda agerande 
som aktören uppvisat i situationen. 
 
Men som nämnts ovan så behöver emellertid vissa delar av det attributionsteoretiska 
resonemanget att kompletteras för att bättre passa ihop med uppsatsens socialpsykologiska 
fokus. Enligt min mening främst av följande skäl: För det första skiljer den klassiska 
attributionsteorin inte tillräckligt tydligt ut deskriptiva och evaluativa aspekter från varandra i 
själva attributionsprocessen; för det andra tar den inte i en tillräcklig utsträckning fasta på 
värderingar och beteenden som har sin grund i ett socialt agerande och relationer mellan 
människor. En slags psykologisk övervikt som gör att hänsyn inte tas till en potentiell 
värdeladdning i socialt förankrade attityder och interpersonella förhållningssätt hos 
observatören gentemot personen i fokus och som sedan kan inverka på själva attributionen av 
interna-externa orsaksförklaringar till den observerades beteende; och för det tredje, i en 
socialpsykologisk kontext torde det vara en klar fördel med ett attributionsteoretiskt 
resonemang som utgår från mer vardagsnära miljöer, där människor interagerar med varandra 
och där relationer uppstår, och som därmed inte enbart tar hänsyn till forskningsresultat 
hämtade från testsituationer där sociala faktorer ofta är av en underordnad betydelse. Med 
anledning av detta har jag valt ett litet annat fokus och utgår i stället från de delar av 
attributionsteorin som tar fasta på nämnda punkter och i synnerhet på värderingars inverkan 
på attributionsprocessen i sociala situationer. Målet är finna ut en övergripande teoretisk 
grund för socialt förankrade värderingars (värdeladdade bedömningars) inverkan på interna 
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och externa orsaksförklaringar och därmed till en individs perspektivtagande i en 
interpersonell kontext. Främst har jag valt att lyfta fram de sammanfattande slutsatser om 
värderingars inverkan i attributionsprocessen som socialpsykologerna Miles Hewstone och i 
synnerhet Joop van der Pligt har utarbetat inom området. 
 
 

Den andra tvåsidigheten och social attribution 
Inom attributionsteorin utgör den så kallade aktörs-observatörsdiskrepansen en viktig 
förklaringsgrund perspektivistiskt sett eftersom aktörer tenderar att uppfatta sitt handlande 
som mer situationsbundet än vad observatörer gör. En av förklaringarna till detta fenomen är 
att aktören och observatören har olika perspektiv på situationen. ”[A]ktören ser inte sig själv, 
han fäster uttryckligen uppmärksamhet på situationen, medan observatören ofta fokuserar på 
aktören.” (Helkama et.al., s. 118). Det förefaller sålunda som att deskriptiva skillnader mellan 
perspektivbundna positioner (perceptuella fokus) är avgörande i diskrepansen (jfr. citatet av 
Heider ovan). Utifrån respektive perspektiv så tenderar aktören därför att fokusera på externa 
faktorer emedan observatören fokuserar på interna dito.  
 
Men en renodlat deskriptiv ansats utifrån diskrepensfenomenet räcker dock inte som 
förklaringsgrund i sammanhanget eftersom det erbjuder ett alltför ensidigt tolkningsutrymme 
åt externa-interna orsaksfaktorer samt att ”[e]valuation […] would seem to be an important 
qualifier of the actor-observer hypothesis” (Hewstone, 1994, s. 120). En iakttagelse som även 
ligger i linje med Montgomerys resonemang i perspektivmodellen. Miles Hewstone menar att 
värdeladdade bedömningars inverkan och betydelse inte får underskattas i samband med 
interpersonell attribution eftersom dessa tenderar att prägla interaktioner mellan människor i 
naturliga sammanhang (op.cit). Och med hänvisning till George Herbert Meads 
perspektivteori så skriver Hewstone vidare att: ”What seems, most of all, to have been lost in 
actor-observer research is the central notion of perspective […]” (op.cit.,). Men det är alltså 
inte enbart det deskriptiva perspektivet och den rumsliga positionen i sig som är avgörande i 
utan snarare det att: 
 

”Perspective is likely to influence and be influenced by, evaluation. Both variables 
qualify actor-observer differences, yet are likely to be typical of naturalistic social 
interaction.” (Hewstone, 1994, s. 121) 

 
Utöver själva det deskriptiva perspektivet så inverkar således också värderingar i 
attributionsprocessen i och med att perspektiv värdeladdas. När Hewstone talar om perspektiv 
så gör han det på ett sätt som påminner om grunddragen i Montgomerys perspektivmodell där 
ett subjekt interagerar och betraktar ett (mentalt) objekt, i sammanhanget en annan person och 
dennes beteende, utifrån en viss social synvinkel eller subjektidentifikation (position). Men 
framför allt så menar han att det perspektiv som observatören intar i en sådan social situation i 
sig alltså kan vara mer eller mindre värdeladdat och därför tenderar att inverka på själva den 
attributiva bedömningen i situationen. 
 
Perspektivet är alltså, precis som både Hewstone och Montgomery antyder, i grund och botten 
en deskriptiv variabel men som i sin tur också inverkar, påverkas och varierar evaluativt. Men 
för Hewstone är det emellertid inte enbart observatören själv och den attributiva bedömningen 
i sig som står i fokus utan det faktum att bedömningen äger rum i social interaktion mellan 
inblandade parter. Att attributionen på så vis är kopplad till sociala och relationella faktorer i 
situationen. I exemplet handlar det då om tiggarens och arvingens unika relationer till 
arvtanten liksom i sin tur arvtantens unika och specifika relationer till de båda subjekten. En 
slags social ömsesidighet med andra ord. Med en sådan infallsvinkel så förskjuts 
tyngdpunkten bort från en psykologisk förklaringsgrund, i termer av emotionella och 
kognitiva faktorer samt identifikationsmekanismer, till en mer utpräglad socialpsykologisk 
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dito som även fokuserar på det relationella samspel som uppstår och existerar mellan 
människor på en kommunikativ och intersubjektiv grund. Man tar på så vis mer explicit 
teoretisk hänsyn till att människor förhåller sig relationellt till varandra med evaluativa 
förtecken vilket sedan visar sig i människors mer eller mindre värdeladdade uppfattningar och 
bedömningar om varandra, varandras beteenden samt om sig själva och det egna beteendet i 
en social kontext. 
 
Det finns således anledning till att ta i beaktande och titta närmare på det betraktande 
subjektets mer eller mindre värdeladdade förhållande till objektet i fråga inom ramen för en 
attributionsprocess samt vidare utröna hur sociala faktorer sedan eventuellt kan tänkas inverka 
på det observerande subjekts interpersonella perception under det att en aktörs specifika 
beteende bedöms på något sätt. I det fiktiva exemplet innebär det att man tar hänsyn till såväl 
arvingens som tiggarens relationella och interpersonella deskriptiva-evaluativa förhållanden 
till arvtanten samt de attributionsteoretiska konsekvenser som dessa faktorer sedan kan tänkas 
ha för de orsaksbedömningar som görs i den sociala situationen.1112 
 
Med en socialpsykologisk infallsvinkel står det således klart att det inte är möjligt att okritiskt 
utgå från en mera traditionell och deskriptivt baserad attributionsteori med grund i aktörs-
observatörsdiskrepansen eftersom detta fenomen, och i synnerhet då utifrån observatörens 
synvinkel, uppenbart påverkas av värdeladdade relationer och bedömningar som har sin grund 
i mellanmänsklig social interaktion. Med en sådan infallsvinkel så tenderar till och med det 
ursprungliga grundantagandet om externa-interna orsaksförklaringar att mer eller mindre 
upphöra att gälla under ändrade teoretiska utgångspunkter i samband med aktörs-
observatörsdiskrepansen. Ty som socialpsykologen Joop van der Pligt (1981, s. 109; förf. 
kursiveringar) skriver: ”[I]n situations where the act is negatively or positively evaluated by 
the observer, or the observer’s relation to the actor is not affectively neutral, different 
attributions regarding the cause of a specific act may result.”13 
 
Som en följd av detta så anser därför van der Pligt att det är nödvändigt att utvidga 
attributionsteorin till att mer uttryckligen ta fasta på både sociala och evaluativa aspekter i 
attributionsprocessen. Det vill säga att hänsyn måste tas till subjektets mer eller mindre 
värdeladdade attityd och relation till det betraktade objektet ifråga, den andra personen och 
dennes agerande, liksom till den eventuella värdeladdningen i den attributiva bedömningen av 
dennes beteende (op.cit., s. 118). Därmed står det också klart att värderingar kan återspeglas 
på två olika sätt i attributionsprocessen. Dels i form av värderingar som är knutna till 

                                                           
11 Ett sådant förhållningssätt understryks också av att socialpsykologen Carl F. Graumann (1989, 103ff.) som är kritisk till en alltför 

individualistisk tolkning av aktörs-observatörsdiskrepansen. Även han menar att man i stället bör lägga tyngden på den mellanmänskliga 

interaktionen med dess sociala aspekter samt betydelsen av dessa för diskrepensfenomentet. I sammanhanget lyfter Graumann fram 

socialpsykologen Steve Ducks idé om aktör-partnerrelationer [medaktör] och observatör-deltaganderelationer [medobservatör] som förslag 

på interpersonella förhållanden i en attributionsteoretisk kontext. 

 

12 Det kan också nämnas att socialpsykologen Bertram F. Malle har lanserat en alternativ ansats till attributionsteorin, nämligen ”Folk 

Explanation of Behavior theory” som explicit tar fasta på den sociala kontexten i sammanhang där mänskligt beteende skall förklaras. 

 

13 I sin text ger van der Pligt (1981) ett exempel på en vanlig metod inom det attributionsteoretiska forskningsfältet, så kallad social 

slutledning (”social inference”), samt hur denna uppenbart påverkas av värderingar. Metoden innebär i korta drag att en observatör av en viss 

aktörs specifika beteende sluter sig induktivt till huruvida beteendet ifråga orsakades av specifika karaktäristika hos aktören eller ej. 

Exempelvis, är personen ifråga snål som person eller är denne kanske tvingad till denna snålhet på grund av externa och situationsbundna 

orsaker? Van der Pligt menar att forskningen inom detta område i mångt och mycket har misslyckats med att skilja mellan deskriptiva och 

evaluativa aspekter i attributionsprocessen med följden att man också har förbisett det faktum att ”the observer´s evaluation of the actor and 

his/her behaviour plays an important role in the attribution process” (op.cit., s. 99). Den traditionella forskningen inom området har på så vis 

inte insett betydelsen av inverkande faktorer som ”the evaluative aspects of the presented trait-attributes” (op.cit., s. 111). 
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observatörens relationella förhållande och attityd till aktören; dels genom värderingar som är 
relaterade till observatörens specifika bedömning och uppfattning av aktörens explicita 
beteende.14 
 
Van der Pligts diskussion leder till sist fram till tre sammanfattande slutsatser om hur 
värderingar teoretiskt sett tenderar att inverka på observatörens bedömningar i 
attributionsprocessen inom ramen för en interpersonell kontext (op.cit., s. 118). Det handlar 
här om tre möjliga scenarion som tillsammans ger en övergripande bild av de huvudsakliga 
tendenserna inom social attribution och tillskrivandet av interna-externa orsaksfaktorer i ett 
mellanmänskligt sammanhang: 
 
• Positivitetsbenägenhet (”positivity bias”): Positivt och bra beteende anses generellt vara 
orsakat av personen (intern orsak), medan negativt och dåligt beteende tenderar till att tolkas 
som orsakat av situationen (extern orsak).  Här spelar attityden / relationen till den andra 
personen en underordnad och mer neutral roll i attributionsprocessen. Det centrala är 
bedömningen av vad någon gör och hur någon handlar, inte bedömningen av den andra 
individen som person eller relationen till denne. 
 
• Evaluativ konsistens (”evaluative consistency”): Konsistens mellan värderingen av personen 
i fokus och dennes beteende (t.ex. positiv-positiv) leder generellt sett till en 
dispositionsmässig attribution (intern orsak); medan evaluativ inkonsistens (t.ex. positiv-
negativ) tenderar att leda till en situationsmässig attribution (extern orsak). Här har 
naturligtvis observatörens evaluativa relation och attityd till aktören och dennes beteende en 
avgörande betydelse för obervatörens attributiva bedömning av aktörens beteende.15 
 
• Evaluativ polarisering (”evaluativ extremity”): En mer polariserad värdering av personen i 
fokus och hans eller hennes beteende leder till en dispositionsmässig attribution (intern orsak; 
förutsätter evaluativ konsistens), medan ett relativt sett neutralt beteende tenderar till att 
uppfattas som orsakat av situationen (extern orsak) oavsett om man uppenbart värderar den 
andra personen i positiva eller negativa termer. Själva orsaksförklaringen till ett neutralt 
beteende av en person tenderar på så vis att vara oavhängig en eventuell värdeladdad attityd / 
relation till personen i fråga i dessa fall. 
 
En socialpsykologisk förskjutning mot att även ta fasta på interpersonella faktorer får på så 
vis teoretiska implikationer i ett attributionsteoretiskt sammanhang. Utifrån van der Pligts 
slutsatser så kan man nämligen konstatera att den ursprungliga deskriptiva förklaringen av 
aktörs-observatördiskrepansen inom attributionsteorin, där observatören tenderar att göra 
interna attributioner och där aktören gör externa dito, samt Montgomerys antagande att 
negativa värden bör kopplas till interna orsaker hos personen och positiva dito kopplas till 
externa orsaker i situationen, inte räcker till som perspektivteoretisk förklaringsgrund i en 
mellanmänsklig kontext. Detta eftersom värderingar inverkar på åtminstone tre olika sätt i en 
socialt förankrad attributionsprocess. 
 

                                                           
14 Enligt min mening ligger en sådan distinktion i linje med de två komplementära sätt som finns att dra slutsatser på. Antingen gör man det 

deduktivt, utifrån generell information om personens karaktärsdrag drar man slutsatser om personens beteende, eller så sluter man sig till en 

bedömning induktivt, dvs. vice versa. Båda sätten är viktiga i sociala handlingslivet men att det råder en så kallad induktions- och 

deduktionsassymetri som innebär att vi tenderar till att hellre dra slutsatser från beteende till person (Maass, Colombo & Colombo, 2001). 

 
15 Evaluativ konsistens har ytterst sina rötter i den så kallade implicita personlighetsteorin och bygger på ett resonemang kring primäreffekt 

och centralitet där ett positivt karaktärsdrag grundas på slutsats av ett annat positivt dito samt att vice versa gäller för negativa drag (Brown, 

1986, s. 378ff.). Jämför med begreppet haloeffekt; dvs. tendensen ”att på basis av en positiv egenskap hos en person sluta sig till att personen 

ifråga också har andra positiva egenskaper, ”gloriaeffekt”.”(Helkama et.al., op.cit., s. 327) 
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Med utgångspunkt i en mer explicit socialpsykologisk tolkning av aktörs-
observatörsdiskrepansen är det uppenbart att sociala faktorer och värderingar samvarierar och 
att detta sedan inverkar på observatörens perspektiv samt därmed de interna och externa 
attributionsbedömningar som görs i en interpersonell situation (det bör poängteras att även en 
neutral relation är en relation i sammanhanget). Hänsyn måste med andra ord tas till själva 
relationen mellan aktör-observatör, observatörens attityd gentemot aktören, liksom till 
observatörens interpersonella bedömning av aktörens handlande plus en eventuell koppling 
mellan dessa faktorer. I sammanhanget betyder en socialpsykologisk förskjutning således 
ytterst att Montgomerys attributionsteoretiska förklaringsgrund delvis motsägs i en social 
kontext eftersom positiva och negativa värden kan kopplas ihop med både interna 
orsaksfaktorer hos aktören och externa dito i den situation som aktören befinner sig i. 
Orsaksfaktorerna är på så vis aldrig låsta vid några bestämda värden utan varierar med hänsyn 
till de förhållanden och tendenser som beskrivs enligt van der Pligts tre punkter. Allt inom 
ramen för ett attributionsteoretiskt resonemang som tar fasta på det faktum att såväl 
deskriptiva som evaluativa faktorer samspelar med den sociala situationen i sig. 
  
 
Perspektivtagande socialitet och socialitetsformer: En presentation av Meads 
och Fiskes teoretiska ansatser 
Målsättningen med föreliggande avsnitt är att beskriva uppsatsens begreppsmässiga och 
teoretiska ramverk. Inledningsvis presenteras socialpsykologen-antropologen Alan Page 
Fiskes polymorfa teori om de fyra elementära socialitetsformerna. Därefter lyfts sedan 
socialpsykologen-filosofen George Herbert Meads perspektivteoretiska ansats fram med 
fokus på det enskilda subjektets ömsesidiga och kommunikativa förhållande till en social 
omvärld via den generaliserade andra och perspektivtagandet som social princip.16 
 
 

Fiskes fyra former av elementär socialitet 
Att konstruera en universell teori som täcker in samtliga uttryck för människans socialitet är 
en omfattande uppgift. Fiske har emellertid tagit sig an den uppgiften och har i sitt arbete 
kommit fram till att det endast existerar fyra former eller modeller av grundläggande socialitet 
hos människan, nämligen: Gemensamt delande (GD, ”Communal Sharing”), 
auktoritetsrangordnande (AR, ”Authority Ranking”), jämlikhetsmatchande (JM, ”Equality 
Matching”) och marknadsprissättande (MP, ”Market Pricing”).17 Enligt Fiske (2005, s. 267-
68) utgör modellerna sammantaget de strukturer som människor konstruerar, förstår, värderar, 
sanktionerar och motiverar gemensamma aktiviteter utifrån. En viktig aspekt och konsekvens 
av socialitetsteorin, med dess fokus på interpersonell kognition och handling, ”is that its level 
of analysis and emphasis is relational rather than individual” (Fiske, 2005, s. 282). Med tanke 
på att teorin är universell och att formerna därmed utgör fundamentet för all mänsklig 
socialitet i alla tänkbara sammanhang så betyder det att det inte heller existerar någon 
socialitet utanför formerna. 
 
Teorin som helhet integrerar strömningar inom psykologi, sociologi och antropologi samt 
bygger på syntesen av olika empiriska studier inom dessa fält.18 Men innan presentationen 
förs in mer detaljerat på socialitetsformerna så finns det anledning att först ge en kortfattad 

                                                           
16 Presentationens ordning är mest av en pedagogisk betydelse beroende på teoriernas omfattning. Meads ansats utgör den mer omfattande 

varför det också har varit lämpligast att placera denna sist. 
 

17 Översättningen är min egen och jag har valt att trycka på formernas nära relation till aktivt handlande och social praxis (jfr. Helkama, 

Myllyniemi & Liebkind, 2000, s. 68). 

 

18 Fiske utgår bland annat från Jean Piaget, Paul Ricoeur, Emile Durkheim och Max Weber samt från antropologiska studier som han utfört 

med förankring i västafrika.
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beskrivning av den innebörd som Fiske lägger i själva socialitetsbegreppet och vad det 
innebär att vara social enligt specifika socialitetsformer. 
 
 
 Socialitet och socialitetsformer 
Ordet socialitet betyder ungefär socialt tillvänd och utgör själva grunden för det som det 
innebär att vara social. Ordet social i sin tur syftar främst på ömsesidiga relationer eller 
samspel mellan interagerande individer. Fiske betonar att sociala relationer, i form av 
koordinationsmönster, är något som existerar mellan människor och som därför inte enbart 
går att återföra till egenskaper hos enskilda individer. En social relation definierar därför 
Fiske på följande vis: 
 

”The characteristic feature of a social relationship is that two or more people coordinate 
with each other so that their action, affect, evaluation, or thought are complementary. 
That is, what each person does (or feels, judges, or thinks) makes sense with reference 
to what the other persons do (or are expected to do or feel): their actions complete each 
other.” (Fiske, 1998, s. 1; min kursivering) 

 
Ömsesidig koordination står således i fokus och man kan exempelvis tala om en person som 
”förälder” eller som ”chef” men att detta inte är frikopplat från det faktumet att personen 
ifråga agerar socialt i förhållande till ett eller flera specifika ”barn” eller ”anställda” i en 
specifik kontext. ”Social relationships are distinct entities that must be analyzed at their own 
level, as forms of motivated coordination.” som Fiske (2004, s. 267) uttrycker det. 
 
Men inte bara det, ömsesidiga relationer och socialt samspel vilar ytterst på en gemensam 
differentierad grund enligt Fiske som menar att närhelst människor interagerar socialt med 
varandra så gör dom det med utgångspunkt i endast fyra psykosociala modeller som hjälper 
människor att koordinera social interaktion och att handla såväl rationellt som emotionellt i en 
social omvärld. 
 

”The thesis […] is that just four elementary relational structures are sufficient to 
describe an enormous spectrum of forms of human social relations, as well as social 
motives and emotions, intuitive social thought and moral judgement.” (Fiske, 1991, s. 
13) 

 
Modellerna utgör därmed de huvudsakliga organisationsprinciperna i människans sociala 
handlingsliv oavsett kultur, ideologi, samhällsstruktur etc. (Fiske, 1992, s. 717). Enligt Fiske 
(Fiske, 1991, s. 400ff.) har detta antagande sin grund i teorins evolutionära prägel, dvs. att 
socialitetsformerna har sitt ursprung i en utvecklingshistoria och att människan har en 
inneboende social förmåga som är alltså är medfödd. Fiske menar att socialiteten i en sådan 
utvecklad form är ett mänskligt signum eftersom det inte finns jämförbara exempel hos andra 
arter i naturen. Men att teorin är evolutionär får emellertid inte övertolkas eftersom vår sociala 
förmåga också är intimt förbunden med sociostrukturella omvärldsfaktorer och att människan 
därför med nödvändighet är, som Fiske (op.cit., s. 408) uttrycker det, ”social by nature and by 
culture”. Om förmågan till socialitet är nedärvd och essentiell så innebär det att faktiskt vara 
social i en social kontext därför någonting annat. Den reella socialiteten är i mångt och 
mycket ett uttryck för en samhällelig och kulturell konstruktivism med förankring i 
socialisationsprocessen. Som vi kommer att se nedan så råder det alltså en skillnad mellan 
redan realiserade socialitetsformer med ett kulturspecifikt innehåll och de i sig själva tomma 
socialitetsformerna (jfr. op.cit., s. 122). Fiskes tes är att socialitetsformerna endast blir 
funktionellt gångbara och meningsfulla genom en implementeringsprocess i social praxis. 
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Den elementära socialiteten och dess former kontrasterar sedan Fiske mot ”resterande fall” 
som innebär att en person guidas av socialitetsformerna i en begränsad utsträckning eller inte 
alls. Fall som Fiske benämner för asociala respektive nollinteraktioner.19 Det förstnämnda 
innebär att människor utnyttjar andra människor som medel att nå ett i framtiden liggande mål 
med; det sistnämnda innefattar de handlingar som präglas av att människor ignorerar andras 
socialt förankrade föreställningar, mål och normer fullständigt (Fiske, 1992, s. 692; 2005, s. 
269).20 
 
Fiske menar vidare att all social personperception genomsyras av socialitetsformerna och att 
bedömningen av vad för slags person någon är i hög grad beror på den eller de specifika 
modeller som en individ använder (implicit eller medvetet) i sitt relaterande till den andra 
personen (op.cit., s. 714). Människor använder sig av modellerna för att initiera, värdera och 
koordinera social interaktion, förstå andra människors intentioner samt reagera med en 
passande respons (Fiske, 1991, s. 21, 92). Det är viktigt att framhålla att ett socialt agerande 
enligt formerna naturligtvis inte innebär att en annan person måste vara fysiskt närvarande 
eller ens existera i verkligheten. För som antytts redan så agerar inte individer utifrån andra 
människors explicita handlingar eller beteenden utan snarare utifrån andras förväntningar och 
intentioner. I bestämmandet av vilken socialitetsmodell som opererar i en social situation så 
är därför inte det primära att fastställa det konkreta resultatet av ett visst agerande utan att 
fokus i stället bör riktas mot ”the conception each person has of what the relationsship is (or 
ought to be)” (op.cit., s. 19). 
 
Med detta står det också klart att modellerna implicerar en anteciperande eller föregripande 
funktion för människor genom hänvisandet till förväntade eller tilltänkta responser av andra i 
en social situation, ty: ”[P]eople use the relational models prospectively to anticipate, choose, 
and plan (consciously or otherwise) social action in terms of how others can be expected to 
respond” (op.cit., s. 21).  Man förväntar sig helt enkelt att den initierade handlingen är 
förståelig och meningsfull för andra i en social situation (Ljung, 2001, s. 34). Utgångspunkten 
är att människor koordinerar sitt handlande genom att referera till en modell som alla vet att 
alla andra känner till, samt vet att samtliga berörda tar med i beräkningen (Fiske, 1991, s. 
184). I sociala kontexter så strukturerar människor på så vis relationer och interaktioner ”with 
reference to conceptions and rules assumed to be shared (or that they believe should be 
shared) and that they consciously or implicitly use as shared goals, ideals, or standards in 
guiding their initiatives and responses” (op.cit., s. 19; min kursivering). Människor förutsätter 
därmed i någon utsträckning existensen av en delad och gemensam social verklighet som en 
slags fond i sitt handlingsliv. Det betyder i sin tur att handlingar som människor är inbegripna 
i inte kan ha någon sociofunktionell mening isolerat från modellernas strukturerande principer 
och ”the expected responses of the others and their understanding of the intent of their 
counterparts” (op.cit. , s. 389). Finns det inte en tilltänkt ”annan” som i någon mening kan 
svara socialt på ens intentionella och anteciperande agerande utifrån en socialitetsform så kan 
resultatet av handlingen inte heller vara socialt förankrat. Och som sagt, detta oavsett om den 

                                                           
19 Fiske (1991, s. 99; 2005, s. 269)) nämner att det hypotetiskt sett är möjligt att vissa individer med avvikande beteenden, som exempelvis 

psyko- eller sociopater, endast guidas av modellerna på ett kognitivt plan utan en emotionell bindning till dessa. 

 

20 Ett annat sätt att se på asociala och nollrelationer är att förstå dem som kontinuerliga dimensioner av de fyra modellerna. Var och en av 

socialitetsformerna varierar därmed i intensitet, från noll (ignorerar varandra fullständigt) till absolut engagemang (op.cit., s. 709). På sitt sätt 

innebär en nollrelation ett slags ”urtillstånd” eftersom vi faktiskt endast har reella sociala relationer med ett litet antal av alla existerande 

människor i tillvaron och att vi med nödvändighet mer eller mindre ignorerar de flesta andra som vi möter i vår omgivning (jfr. op.cit., s. 

693). Det är emellertid en empirisk (eller klinisk) fråga om och när människor kan betraktas som sociala eller ej. I föreliggande uppsats är en 

avgränsning och utgångspunkt att människor har en intention att agera socialt varför asocialitet och nollinteraktioner faller utanför dess 

ramar. 
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andra utgörs av en enskild individ eller en hel grupp, är fysiskt närvarande eller ej, är vän eller 
fiende samt är verklig eller en ren fantasifigur som man föreställer sig. 
 
 

Fyra elementära socialitetsformer 
Utifrån det som sagts hittills så står det klart att varje given social aktivitet eller interaktion, 
alternativt olika skeden och delar av den, organiseras enligt en eller flera av de fyra 
särskiljande modellprinciperna enligt Fiskes teori. Dessa kombineras sedan i social praxis och 
bildar tillsammans komplexa sociala koordinationsmönster i samspelet mellan människor. 
Teorins centrala axiom är således att samtliga människor utgår från följande fyra elementära 
socialitetsformer när intentionen är att agera, handla eller bete sig socialt i någon bemärkelse. 
Mer detaljerat kan socialitetsformerna beskrivas på följande vis:2122 
 

• Gemensamt delande (GD): När människor förhåller sig till en modell som är strukturerad 
enligt GD vilar det på en uppfattning om likvärdighet med fokus på det som individerna har 
gemensamt med varandra samtidigt som skillnader ignoreras. Viktiga signum för GD är 
solidaritet, tillhörighet, medlemskap, medräknande, medtagande, ömsesidighet etc. 
Människor i en kärleksrelation, ett fotbollslag eller en pluton i strid agerar som en social enhet 
enligt principen GD. Likaså skulle exempelvis en arvinges anspråk på (gemensamma) pengar 
av en för släkten solidarisk arvtant kunna ses som ett uttryck för denna modell. Ofta handlar 
det om att bidra till gruppen men att det inte är bidraget i sig som är det intressanta utan att 
vikten ligger på socialt agerande utifrån ett grupperspektiv sett. Negativa konsekvenser av GD 
är exempelvis etnocentrism och främlingshat som baseras på binära relationer av typen 
innanförskap och utanförskap. 
 

• Auktoritetsrangordnande (AR): När människor koordinerar sina interaktioner enligt AR-
modellen så bildar de en linjär statushierarki i bemärkelsen att en position är absolut och 
distinkt i förhållande till en annan, antingen beninner man sig över eller under, samt att 
positionerna pekar ut varandra ömsesidigt. Exempelvis fungerar militära strukturer vanligtvis 
enligt denna princip. Privilegier och ansvar eller plikt beror på rangordning. Underordnade av 
lägre rang fogar sig efter och visar respekt inför överordnade emedan en person av högre rang 
i sin tur leder eller styr och beskyddar de underordnade. En tiggares förhållande till en person 
med pengar (jfr. exemplet med arvtanten ovan) skulle kunna ses som en abstrakt form av AR 
utifrån en socioekonomisk synvinkel. Legitima hierarkier enligt AR kan emellertid 
brutaliseras och riskera att leda till ett hänsynslöst utnyttjande av individer av lägre rang som 
exempelvis vid barnarbete, slavarbete, prostitution (jfr. asociala och nollrelationer ovan). 
 

• Jämlikhetsmatchande (JM): Under det att människor interagerar enligt ramen för JM-
modellen så förläggs tyngdpunkten på strävan efter att ha kontroll över skillnader. Det är 
enligt denna princip som människor turas om, delar något i lika delar, röstar etc. JM-
modellen är vanlig i kooperativa sammanhang och poolverksamhet (t.ex. en bilpool). Om en 
rik person ger bort pengar till en tiggare så skulle detta kunna uppfattas som ett spontant 
uttryck för JM, kanske i bemärkelsen att dela med sig för att kompensera ekonomisk ojämvikt 
i hopp om att åtminstone tillfälligt skapa bättre livsvillkor för andra. På samma sätt kan en 
balanserad ömsesidighet inom ett släktskap förstås, där arvingar får lika stora delar av ett arv. 

                                                           
21 Underlaget till presentationen av modellerna är hämtat från Fiske (1991, 1992, 1998, 2004 och 2005) samt från material på hans hemsida 

vid UCLA. Det bör poängteras att samma tankegångar och modellbeskrivningar återkommer på otaliga ställen i Fiskes texter. 
 

22 En stor del av förklaringen till modellernas autonoma struktur ligger enligt Fiske i differentieringens matematiska grund utifrån de så 

kallade Guttman-skalorna: Nominal, Ordinal, Intervall och Kvot. 
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Ett JM-agerande är därför baserat på faktorer som balans-obalans; rättvisemotiv (distributiv 
rättvisa); strävan efter jämlikhet (egalitarism); ömsesidighet; att dela lika; synkronisitet; en-
för-en-korrespondens baserat på matchande etc. Hämnd som att ge igen i termer av lika för 
lika eller öga för öga, tand för tand genom att ta ett liv för ett annat liv är också exempel på 
JM. Ett annat exempel är politiskt relaterade självmordsattacker som bemöts med 
vedergällning genom ett ”matchat” våld från den andra sidan i en ständigt eskalerande spiral. 
 

• Marknadsprissättande (MP): Människor som använder sig av en MP-modell agerar i 
förhållande till socialt signifikanta och proportionerliga förhållanden (’ratios’) som 
exempelvis priser, byteskurser, intressenivåer, nytta, lön baserat på utfört arbete. MP 
innefattar därför en multidimensionell formell standard för värden och enskilda mått samt en 
strävan efter proportionalitet, mätbarhet och rationell prismedvetenhet etc. MP-modellen 
används närhelst människor tänker och agerar socialt i termer av proportionerliga 
förhållanden som exempelvis mellan vinst och förlust eller kalkylerar huruvida det är värt att 
spendera tid och energi på en social ansträngning av något slag. Människor som handlar 
utifrån MP-modellen är uppmärksamma på nivån på en gentjänst eller gengäld i förhållande 
till investeringar i tid, ansträngning eller pengar. En arvtant som är återhållsam med pengar 
kan uppfattas som ekonomisk och därmed i MP-termer av arvingen om denne ser till 
ekonomisk vinning och släktens tillgångar på sikt. Negativa uttryck av MP-relationer kan vara 
prostitution, droghantering, rastänkande (t.ex. skallmätning förr) etc. Det bör också påpekas 
att MP inte nödvändigtvis behöver innefatta tendenser till själviskhet, individualism eller en 
strävan efter vinstmaximering utan att modellen mycket väl kan innebära en strävan efter att 
endast vara rättvis.23 
 
Fiskes omfattande teoretiska ”modellbygge” vilar sedan sammantaget på följande 
grundantaganden om socialitetsformerna (op.cit., s. 25, 41): De är fundamentala i 
bemärkelsen att modellerna utgör de mest grundläggande och enklaste principerna för sociala 
relationer samt att människor använder sig av dem och bildar korresponderande handlings- 
och tankemönster inom flera olika sociala områden (domäner). Modellerna är generella med 
anledning av att de ger struktur åt de flesta former av social interaktion, tänkande och affekt. 
Vidare är modellerna elementära eftersom de är de mest grundläggande beståndsdelarna för 
samtliga sociala former på högre nivå. Människor kombinerar dem i syfte att skapa komplexa 
och varierade personliga relationer, roller, grupper, institutioner, samhällen osv. Och 
slutligen, det är också Fiskes hypotes att modellerna är universella genom att de utgör 
grundvalen för sociala relationer mellan människor i alla tänkbara kulturer samt att de också 
är basen för tvärkulturell förståelse och interkulturellt engagemang. 
 
Med Fiskes differentiering som fond står det sålunda klart att den sociala verkligheten måste 
förstås pluralistiskt i termer av en mångfasetterad och komplicerad socialitet som alltså inte 
har en unik och ultimat källa eller essens (op.cit., s. 167). Var och en av socialitetsformerna 
skall med andra ord ses som en autonom och distinkt struktur, inte som dimensioner på ett 
kontinuum (op.cit., s. 710). ”This means that relations and operations that are socially 
significant in one relational structure are not meaningsful in certain others.”(Fiske, 1992, s. 
690). Modellerna är sammanlänkade med varandra i social praxis men används alltså distinkt 
och på olika hierarkiska nivåer i interaktionen. Samma principer gäller på såväl interpersonell 
dyadnivå som på institutions-, grupp- eller samhällsnivå (Fiske, 1991, s. 21-2, 92, 99). 

                                                           
23 Fiske (op.cit., s. 240, 344) menar att ett ekonomiskt egenintresse i grunden är en kulturell konstruktion och ytterst att en strävan efter 

vinstmaximering inte är karaktäristiskt för någon motivation, såväl sociala som icke-sociala dito. Dessutom poängterar Fiske att pengar som 

”byter händer” inte behöver innebära att det handlar om en MP-relation per automatik (op.cit., s. 327). 
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[…][W]hen a group or dyad makes a joint decision: there are four basic ways to 
proceed. They can seek a consensus of the group as a whole (GD), the chief can decide 
(and delegate minor aspects of the decision; AR), people can vote (JM), or they can use 
a market mechanism based on utilities or prices (MP).” (Fiske, 2005, s. 268) 

 
 

Gemensamma karaktäristika hos socialitetsformerna 
En differentierad socialitet återspeglas sedan också socialpsykologiskt sett på både ett 
kognitivt och emotionellt plan. Formerna utgör nämligen abstrakta kognitiva strukturer och 
skriptliknande sociala schemata och fungerar därför som psykologiska modeller som delas 
mellan människor i social praxis. Människan tänker helt enkelt i termer av relationer enligt 
Fiske som menar att kognitionsforskningen sammantaget pekar mot betydelsen av 
interpersonella faktorer:  
 

”[…] [I]nterpersonal cognition – whether it involves the naming or representation of 
persons, recall of social episodes or individuals, or formulation of interpersonal 
intentions – is powerfully influenced and guided by the nature of the people’s 
relationships with their interactants, rather than simply by the personal attributes that 
inhere in them, such as gender, age, race, or personality.” (Fiske, 2005, s. 276; mina 
kursiveringar) 

 
Socialitetsteorin är isomorf eftersom den utgår från att all mellanmänsklig interaktion har sin 
grund i endast fyra socialkognitiva strukturer som är systematiskt lika hos människor samt att 
”these structures correspond to real mental models” (op.cit., s. 224). Fiske hävdar på så vis 
existensen av verkliga socialkognitiva strukturer som svarar mot de elementära och 
universella socialitetsformerna. Dessa grundläggande strukturer är som sagt var inte inlärda 
och internaliserade utan tvärtom, de externaliseras via social praxis (op.cit. s. 400-8). 
Externaliseringen är delvis kopplad till att var och en av modellerna har en slags distinkt 
”inneboende” semiotisk kod och naturlig form av teckenmarkering som gör att 
socialitetsformerna på så vis kan uttryckas i form av av specifika mentala och kognitiva 
representationer (op.ict., s. 202, ff.; 206-7). Socialitetsformerna återspeglar även enklare 
grammatiska former och likt språkrelaterad grammatik så använder människor dessa 
vanligtvis ”without analysis or insight into what they are doing.” (op.cit., s. 224). Modellerna 
är alltså oftast implicita i sociala sammanhang och att vi därför handlar mer eller mindre 
omedvetet utifrån dem enligt Fiske.24 
 
På ett ställe nämner Fiske vidare, i samband med ett resonemang kring GD-modellen, att 
denna kan beskrivas binärt i termer av innanför-utanför, dvs. ”either you are in, or you are 
out” (Fiske, 1991, s. 52). En binär relation syftar på något som kan anta två värden och i 
sammanhanget skall dessa också kunna peka ut varandra i sin enskildhet. Enligt min mening 
verkar det emellertid inte vara enbart GD-formen som innefattar en sådan struktur. För om 
man tittar närmare på formerna så är det rimligt att anta att samtliga socialitetsmodeller är 
strukturerade binärt på ett deskriptivt plan samt att det dessutom är möjligt att koppla samman 
respektive struktur med evaluativa egenskaper. Antagandet vilar främst på de sociala 
positioner (rumsliga och logiska parameteruppsättningar) som ligger immanent i formernas 
struktur, exempelvis: innanför-utanför (GD) över-under (AR); balans-obalans (JM); värdefull-
värdelös (MP). Dessa binära strukturer hos modellerna skulle i så fall också svara mot de 
                                                           
24 Teorin är som nämnts tidigare evolutionär i grunden och det verkar som om Fiske menar att det existerar någon form av medfödd förmåga 

hos människan att representera socialitetsformerna symboliskt trots att han inte nämner detta explicit. Det är värt att notera Fiskes (op.cit., s. 

187) hänvisning till Noam Chomsky i sammanhanget, Chomsky som ju menar att det finns en universell grammatik som är medfödd hos 

människan. 
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specifika mentala och kognitiva representationer samt semiotiska koder som vi alltså agerar 
mer eller mindre oreflekterat utifrån. Teoretiskt sett torde dessutom socialitetsformernas 
inneboende sociala positioner vara förbundna med såväl identifikationprocesser, 
identitetsmekanismer och det sociala jaget enligt min mening. Detta eftersom subjektet är 
någon som betraktar något från en given position utifrån en given identifikation (jfr. 
Montgomerys resonemang ovan). Fiske menar också ytterst att modellerna sammantaget utgör 
ett fundament för en differentiering av just identfikation och social identitet (op.cit., s. 82, 92). 
 
Fiske förstärker vidare socialitetsformernas autonoma status genom att påpeka att varje 
socialitetsforms unika prägel korrelerar med specifika motiv. Fiske menar att för var och en 
av dessa så finns det alltså oberoende psykosociala och endogena motiv som är 
inkommensurabla med varandra (op.cit., s. 92, 111, 240, 367ff.; se Figur 3). GD-formen 
präglas exempelvis starkt av behov av samhörighet, närhet och ”upptagande” i gruppen; 
relationer av typen AR innefattar motiv som yttrar sig som en strävan efter dominans, respekt 
och, men inte nödvändigtvis, makt; MP-motiv å sin sida uttrycker i mångt och mycket 
prestations- eller tävlingsbehov (ansträngning-utförande-utmaning); och slutligen JM-
modellen kanaliserar behov av och en önskan om rättvisa, jämlikhetsresultat, balanserad 
ömsesidighet, distributiv rättvisa etc. (op.cit., s. 100ff.). De psykosociala motiven utgör 
tillsammans de bakomliggande incitamenten för att handla och nå olika sociala mål med och 
innefattar psykiska processer av känslo- och behovskaraktär. Motiverat handlande med grund 
i modellerna är på så vis vanligtvis ett funktionellt integrerat, koordinerat och systematiskt 
handlande (op.cit., s. 388). Dessutom menar Fiske att varje typ av social relation är belönande 
i sig självt (’intrinsically rewarding’) samt att det finns en nära koppling mellan kognition, 
motiv och moral genom socialitetsformerna (op.cit., s. 240, 382). 
 
Genom att utgå från ”motiv” och ”motivationer” i stället för ”värden” så önskar Fiske 
framhäva den speciella ”riktande kraft” (”directive force”) som finns i var och en av 
socialitetsformerna. Detta återspeglar ytterst en målorientering och avsiktlighet som kommer 
till uttryck genom ett ”coordinated goal-directed action” via modellerna (op.cit., s. 387). Var 
och en av dessa innefattar på så sätt inte bara en given struktur utan ger också upphov till en 
målorienterad process med specifika riktlinjer och mallar för handlande. En socialitetsform 
representerar därmed ett simultant, autonomt och icke reducerbart mål i sig självt vilket Fiske 
karaktäriserar som en slags ”sociality for its own sake” (op.cit., s. 99, 241, 257, 385).25 
 
Dock betonar Fiske modellernas kulturpsykologiska förankring genom att poängtera att 
”[b]oth psychological and cultural factors determine the kinds of social relationships that 
people seek to create and participate in” (op.cit., s. 240, 387). Motiven är på så vis intimt 
förbundna med sociokulturella strukturer och kan endast realiseras via särskilda 
kulturspecifika mönster som svarar mot de fyra grundläggande typerna av sociala relationer 
(op.cit., s. 390). Dessa mönster för i sin tur med sig att prioritetsordningar äger rum bland 
motiven som gör att unika sociala strukturer skapas inom och mellan kulturer (op.cit., s. 241). 
Sammantaget leder resonemanget till att formerna ger upphov till en pluralistisk och 
”alternative teleology for structuring human social relations” (op.cit., s. 114, 384).26 Fiske 
utgår vidare från socialpsykologen Roy D´Andrades tankegångar när han understyker att mål 

                                                           
25 Fiske (1992, s. 898) skriver att när ett mål varierar som en funktion av situationen och konsekvent skiljer sig mellan olika människor 

kallas det ett motiv; men att när samma mål delas konsekvent och utbrett mellan människor så kallas det i stället för värdering. När sedan ett 

gemensamt och delat mål observeras med hänsyn till dess funktion för kollektivet kallas det för norm och vidare, när individer insisterar på 

att såväl dom själva som andra måste följa normen handlar snarare om en moralisk standard. Och slutligen, när människor berättigar 

legitimiteten i sociala system med hänsyn till ett sådant syfte kan det betecknas som en ideologi. 

 

26 Fiske påpekar dock att uppställa mål inte nödvändigtvis leder till ett rationellt agerande och tilltänkta resultat utifrån uppgjorda 

handlingsplaner: ”People have plans and goals, but they have many that often do not fit together very well.” (op.cit., s. 374). 

 



 29 

är hierarkiskt organiserade i förhållande till varandra. Detta hänger samman med att 
människor tenderar att ha framtida och avlägsna motiv (”ulterior motives”) samt att det också 
existerar en rangordning av målens (motivens) relativa betydelse (op.cit., s. 258-59).2728 
 
Enligt Fiske råder det vidare av tradition en dualistisk motsats inom beteende- och 
samhällsvetenskaplig teoribildning mellan å ena sidan normer och strukturella principer 
(externa faktorer) och å andra sidan mänskliga motiv (interna faktorer) (op.cit., s. 381). Han 
motsätter sig dock en sådan uppfattning i vilken man placerar ””ideas” and ”rules” in the 
culture, and the goal-directed ”purposes” in the individual” (op.cit., s. 387). Det betyder att 
Fiske söker en teoretisk ståndpunkt (utifrån psykologen Charles R. Gallistel och 
socialantropologen Clifford Geertz) som försöker undvika ett sådant motsatsförhållande 
mellan samhälleliga (sociala, kulturella) aspekter och psykologiska (individuella) dito. Fiske 
anser att motiv (psykologiska drivkrafter) generellt sett är svåra att skilja ut från normer 
(samhälleliga värderingar, moraliska standarder, ideologier etc.) och att varje socialitetsform 
därför samtidigt innefattar kongruenta motiv och normer som dessutom vävs samman in i 
varandra (op.cit., s. 384, 114).  
  

”The goal and the coordinating principle of a motive do not have to be ”in” the 
individual or ”in” the milieu as such. They may inhere in an idea, a relational model. 
From this point of view, motive force and constraint are not opposed, they be aspects of 
the same entity, the relational model. The intent and the structure, the goal and the 
means, are not intrinsically opposed. They may mesh or even merge.” (Fiske, 1991, s. 
384; min kursivering) 

 
 

Från form till innehåll och kravet på implementeringsregler 
Som antytts ovan måste socialitetsformerna förankras sociokulturellt för att de skall få 
funktionell bäring hos handlande subjekt i interpersonella sammanhang. Modellerna är i sig 
själva nämligen ingenting annat än tomma former vilket innebär att de inte fyller någon 
funktion, i syfte att organisera handlingar och interaktion med, tills dess att de har 
externaliserats och fyllts med kulturspecifikt innehåll. Fiske skriver: 
 

”The [relational models] are universal but indeterminate, depending on cultural 
complements that specify how to implement them to organize specific aspects of 
particular domains of sociality.” (Fiske, 2005, s. 281) 

 
Socialitetsformernas implementeringsprocess äger på så vis rum ”within the context of certain 
arbitrary cultural rules” med hjälp av så kallade implementeringsregler enligt Fiske (1991, s. 
141-42). Dessa regler, vilka kan ses som en samling sociofunktionella krav som måste vara 
mer eller mindre uppfyllda, är närmare bestämt fem till antalet och syftar till att definiera en 
rad kontextbundna och sociokulturella parametrar.29 
                                                           
27 Det är med andra ord en delikat uppgift att empiriskt avgöra ”when a social goal is hierarchically autonomous and when a goal is a means 

to a superordinate end” (op.cit., s. 257). 

 
28 Den komplexitet som socialitetsformerna sammantaget visar upp får också oanande konsekvenser. Att modellerna är relationella kriterier, 

begränsningar och ideal innebär nödvändigtvis inte att ett visst handlande eller beteende någon enstaka gång inte skulle kunna vara 

kongruent med fler än en model. Ty ”two or more models may converge by simultaneously generating the “same” concrete behavior.” 

(op.cit., s. 163). Olika mål på skilda nivåer kan på så vis leda till samma resultat med följden att det torde vara mycket svårt att empiriskt 

sluta sig till vilken eller vilka socialitetsformer som ett visst explicit beteende har sin grund i. 

 

29 1. De områden eller domäner som bestämmer vilka modeller som är möjliga att tillämpa inom en kontext (t.ex. på en arbetsplats, i ett 

förhållande, i en nation, globalt etc.). 2. De personer som är berättigade eller kvalificerade att relatera enligt modellerna (specifika identiteter 

och roller som t.ex. polis, tiggare, medborgare, etc.). 3. De parameteruppsättningar som krävs för att kunna specificera faktiska värden och 

kategorier som definierar modellernas praktiska (funktionella och binära) mening (t.ex. monetära strukturer i samband med MP eller 
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Antagandet om implementeringsregler innebär främst att socialitetsformerna måste 
kontextualiseras enligt kulturella mönster och traditioner för att få bäring och meningsfullt 
innehåll eftersom de universella socialitetstyperna aldrig kan existera i en ”kulturfri” form 
(op.cit., s. 370, 379). Modellerna i sig själva är ingenting annat än abstrakta ofullständiga 
former och människor måste därför med nödvändighet agera via de kulturellt förankrade 
implementeringsreglerna för att rent praktiskt kunna generera varje specifik handling, 
interaktion, bedömning eller social kognition utifrån socialitetsformerna (op.cit., s. 414). 
Därmed är det enligt min mening också rimligt att anta att det krävs en komplex växelverkan 
mellan externaliserande och internaliserande faktorer i implementeringsprocessen för att 
socialitetsformerna skall utgöra en naturlig del av handlingslivets praxis i en social kontext. 
 
Enligt Fiske är det alltså främst kulturen och dess traditionsmönster som är den huvudsakliga 
determinerande faktorn för socialiteten och dess formers innehåll: ”The culture is tradition, 
the distinctive implementation rules of the community.” (op.cit., s. 380) På så vis är det den 
kulturella kontexten som ytterst bestämmer de substantiella aspekter som gör en social 
handling till en specifik, fungerande och meningsbärande handling i praktiken enligt en viss 
immanent socialitetsform (jfr. op.cit., s. 392). Men samtidigt så poängterar Fiske också 
socialitetsformernas ömsesidiga betydelse för den omgivande kulturen eftersom de ju 
samtidigt utgör dess sociala element (op.cit., s. 177).3031 
 
Implementerade socialitetsformer utgör givetvis funktionellt sett viktiga sociokulturella 
element i mellanmänskliga sammanhang eftersom de antar och uttrycks i termer av ”culture-
specific but recognizable symbolic relational values, and enter into the construction of shared 
systems of social meaning” (op.cit., s. 177; min kursivering). Varje modell utgör med detta 
ytterst en slags standard som man bedömmer och värderar sitt eget och andras beteende 
utifrån, inte sällan i förhållande till tredje part (op.cit., s. 21, 62, 115, 385; 2005, s. 267). En 
följd av detta är att socialitetsformerna därför fungerar som faktiska och potentiella positiva 
och negativa binära referenspunkter för människor i sina handlingsliv eftersom: 
 

”Each model is a standard for the good and the desirable, which means that it also 
defines what is evil.” (Fiske, 1991, s. 114).  

 
Ytterst betyder det att värderingar har en socialpsykologisk förankring i bemärkelsen att 
människor bedömer eller värdesätter på olika sätt som en funktion av den sociala kontext och 
det avgränsande område (den domän) som är mest tongivande för var och en av de fyra 
relationsformerna (op.cit., s. 233, 237). Fiskes socialitetsteori sätter därmed fingret på 
värderingars sociokulturella kontextbundenhet samt modellernas fundamentala betydelse för 
                                                                                                                                                                                     
innanför- och utanförskap utifrån GD). 4. Den specifika kod som människor använder i syfte att markera existensen av och uttrycka var och 

en av de fyra socialitetstyperna på samt deras beskaffenhet (språkliga uttryck eller symboler som t.ex. de som uttrycker rang på en uniform i 

termer av AR). 5. De ideologiska variabler som definierar vad som är verkligt, vad som är gott samt vad som är möjligt (t.ex. skillnaden i 

synen på dödsstraff eller definitionen av vad som är manligt och kvinnligt mellan olika samhällen och kulturer).  

 

30 Som en konsekvens av den sociokulturella kontextens betydelse för socialitetsformerna så skiljer sig implementeringsreglerna 

substantiellt åt mellan olika kulturer eftersom det är den specifika kulturen som definierar det innehåll som reglerna, genom det handlande 

subjektet, fyller de tomma socialitetsformerna med. En modell kan därför implementeras på otaliga vis kontextuellt sett eftersom ”most of 

the variance is at the level of culture” (jfr. Fiske, 1991, s. 137, 233, 379, 388). 
 

31 Socialitetsteorins betoning på sociokulturell pluralism, och dess betydelse för hur socialitetsformerna sedan implementeras på allehanda 

vis, får slutligen till följd att sociala strukturer aldrig kan vara absoluta och fullkomliga i praktiken. Detta eftersom det enligt Fiske varken 

existerar några överordnade, enhetliga sociala koordinations- och organisationsprinciper eller någon övergripande princip för 

implementeringsreglerna (op.cit., s. 166, 370-72). ”Appealing as it is to imagine some such highest level regulator, there is no particular a 

priori reason to believe that one exists” skriver Fiske (1991, s. 372). 
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vår sociala och evaluativa personperception. Dessutom innefattar varje kontextuellt förankrad 
modell ett grundläggande, oreducerbart intuitivt moraliskt ideal samt en standard för moralisk 
bedömning (op.cit., s. 116). Modellerna bildar sammantaget en slags differentierad normativ 
grund (om rätt och fel; skola och böra etc.) eftersom var och en av formerna bär med sig ett 
slags immanent imperativ, en ”normerande kraft” som ligger bakom och ger uttryck för 
existerande normer (jfr. motiv, värden, moral, ideologi ovan) (op.cit., s. 170, 386; 2005, s. 
267).32 
 
Som framgått av redogörelsen så utgör var och en av socialitetsmodellerna en autonom källa 
till att formera sociala relationer och organisationer med, ”an intrinsically valid functional 
alternative form of structuring any activity” (op.cit., s. 166). En annan aspekt av 
socialitetsteorin är att en och samma modell kan ta sig olika uttryck mellan vitt skilda 
sociokulturellt präglade kontexter eller domäner samtidigt som modellen också kan realiseras 
på olika sätt inom ett bestämt avgränsat område (op.cit., s. 23). I varje grupp av människor så 
träder på så vis multipla disparata sociala strukturer fram där varje gemenskap har sina egna 
särskiljande drag beroende på de sätt som manifisterade eller implementerade modeller och 
motiv länkats samman (op.cit., s. 375-76).33 Därmed står det klart att sociala relationer inom 
en kontext eller domän vanligtvis består av sammansatta kompositioner av olika handlingar 
som i sig är orienterade mot bestämda mål inom ramen för var och en av de fyra modellerna 
(op.cit., s. 287). 
 
Men samtidigt poängterar Fiske att modellerna inte fungerar lika bra överallt och att var och 
en av de fyra modellerna kan vara olämplig att använda för vissa syften i vissa kontexter 
(Fiske, 1992, s. 714). Dessutom menar Fiske att på varje givet område, inom varje domän, så 
är minst en av de fyra socialitetsmodellerna predominant i relation till empirisk utbredning, 
kulturell preferens samt som motivationsmässig drivkraft (Fiske, 1991, s. 157-58, 287).34 Vår 
sociala perception verkar sålunda vara begränsad i en viss utsträckning, såväl inom som 
mellan olika sociala kontexter. Och trots att vi besitter en förmåga och möjlighet att skifta fritt 
mellan modellerna, åtminstone i teorin, så är det alltså sällan som vi har möjlighet att göra det 
fullt ut i praktiken enligt Fiske (1991, s. 168). 
 
 

Meads teori om perspektivtagandet samt den generaliserade andra 
som en organisation av perspektiv 

I följande avsnitt är syftet att presentera den perspektivteoretiska ansats som den amerikanske 
filosofen och socialpsykologen George Herbert Mead (1863-1931) utvecklade och beskrev 
människans sociala handlingsliv utifrån. En viktig utgångspunkt i ansatsen är tanken på en 
perspektivistisk pluralism som innebär att vi ständigt perspektiverar tillvaron i vårt sociala 
handlingsliv. Den mest påtagliga konsekvensen av detta antagande är att vi inte kan frigöra 
oss från perspektivet och uppleva en slags perspektivlöshet utan att ett perspektiv alltid finns 
där. Vår sociala perception är på så vis alltid avhängig ett perspektiv, i såväl en medveten som 
                                                           
32 Det bör framhållas att teorin inte är funktionalistisk och konsensusorienterad i bemärkelsen att den skulle förklara social harmoni bättre än 

konfliktsituationer och motsättningar (Fiske, 1991, s. 130; min kurs.). Det är fullt möjligt att människor kan ha vitt skilda uppfattningar om 

vilken modell som är mest lämplig i en social situation eftersom olika motiv ofta ligger bakom människors agerande. 

 

33 De system och strukturer som formas är ofta mycket komplexa till sin natur eftersom människor formar sociala relationer genom länka 

ihop modellerna i olka kombinationer samt applicera och använda modellerna på olika nivåer, där ordningar på lägre nivåer är hierarkiskt 

invävda i dito på högre nivåer med följden att en och samma modell kan operera på olika nivåer. Strukturella system har ytterst sin grund i 

att människor använder en viss modell upprepningsvis men att det hierarkiska strukturerandet inte är begränsat till en given strukturell form 

av en och samma typ (Fiske, 1991, s. 139, 150-51, 155, 160). 

 

34 Följden av en sådan predominans inom ett bestämt område kan bli att en viss socialitetsform därmed också ”influences people´s choice of 

models in other domains” (Fiske, 1992, s. 706). 
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omedveten bemärkelse. I sociala sammanhang medför detta att perspektivet är nära knutet till 
subjektet, dennes sociala själv, och den kontextuella position som subjektet har. Mead menade 
dessutom att socialt förankrade perspektiv har en slags objektiv eller intersubjektiv grund 
eftersom de via signifikanta symboler delas kommunikativt mellan människor i social 
handling. Perspektiv som inte delas socialt förblir därför subjektiva, icke kommunicerbara, 
och därmed låsta vid det enskilda subjektet. Ansatsen vilar ytterst på perspektivtagandet som 
en sociokognitiv princip vilken innefattar möjligheten att, i olika grad och utsträckning, både 
kunna inta perspektiv och växla mellan dem samt skapa och överge perspektiv. För att förstå 
resonemanget fullt ut kommer termer och begrepp att beskrivas systematiskt innan 
presentationen förs in på Meads komplexa begrepp den generaliserade andra och den sociala 
och kontextbundna organisation av perspektiv som begreppet innefattar.35 
 
 

Den signifikanta symbolen och dess sociala funktion 
Meads tänkande spänner över ett vitt fält men att åtminstone två tankemässiga linjer går att 
skönja i hans socialpsykologiska ansats: Dels att människans sociala och aktivt handlande 
natur måste tas i beaktande, dels att subjektets erfarenheter och upplevelser främst bör närmas 
teoretiskt utifrån en samhällelig och relationell position (Mead, 1934/1970, s. 1, 225; von 
Wright, 2000). I detta ligger en explicit betoning på delaktighet och gemensam aktivitet vilket 
innebär att sociala handlingar som framträder mellan människor inte låter sig reduceras till 
något som äger rum ”utanför” individerna själva (von Wright, 2000, s. 105).36 Interpersonellt 
agerande utgör en naturlig del av en övergripande social process och i sin socialpsykologi 
strävade Mead ytterst efter att framhålla kommunikationens och den omgivande kontextens 
(dyadens, gruppens, organisationens, samhällets, kulturens etc.) teoretiska betydelse för 
individens psykosociala funktion och utveckling. 
 
Forskaren i pedagogik Moira von Wright (op.cit., s. 138) delar Meads uppfattning om att 
socialiteten är ett grunddrag hos människan men påpekar samtidigt att den inte är en 
individuell egenskap som är färdigt given i den mänskliga naturen utan att socialiteten enbart 
utvecklas och konstitueras genom social interaktion. Detta skall förstås som att en fullt 
utvecklad funktionell och substantiell socialitet med nödvändighet måste föregås av en social 
och kommunikativ implementeringsprocess hos individen för att kunna uppstå. Människan 
besitter på så vis en förmåga att agera socialt från första början men att socialiteten endast kan 
utvecklas mot en mer avancerad nivå och därmed fylla en samhällelig funktion via en 
kontextbunden socialisationsprocess. Inte minst pekar Meads tankar om barns utveckling åt 
detta håll där en primitiv social förmåga utvecklas stegvis mot allt mer avancerade former. 
Människan är sålunda social av naturen men att detta inte gäller sociofunktionellt sett 
(1934/1970, s.152ff.).37 
 
Socialitet och interpersonellt handlande är enligt Mead nära förbundet med en mänsklig 
kommunikativ rationalitet. Det mest vittomfattande sätt som Mead sedan beskriver ett 
                                                           
35 Det bör tilläggas att presentationen huvudsakligen förs med utgångspunkt i Meads egna texter men att den också kompletteras med tankar 

och idéer hämtade från floran av Meaduttolkare; i synnerhet från pedagogen Moira von Wright (2000) och socialpsykologen Elin Lundin 

(2004) samt de båda filosoferna Gary A. Cook (1993) och David L. Miller (1973, 1982). 

 

36 Socialt handlande kan skiljas ut från socialt beteende genom att det förstnämnda härrör till skillnader och olikheter mellan människor och 

det sistnämnda är det som gör människor lika och som därmed kan förutsägas (von Wright, 2000, s. 51). Jag kommer emellertid inte lägga 

någon vikt vid denna distinktion eftersom resonemanget i uppsatsen omfattar båda formerna av ”aktivitet”. 

 

37 Von Wright (2000, s. 209) pekar också på konsekvenserna av om man skulle hindras från att interagera med andra i 

socialisationsprocessen och delta i en social gemenskap: ”[…] Mead menar att vi börjar i det sociala; först upplever vi världen som social, 

först därefter blir världen också fysisk. Vi är Någon då vi föds, eftersom vi föds till en social värld. Men vi kan vara Ingen om vi inte får 

tillfälle att interagera och kommunicera, utan blir uteslutna ur den sociala gemenskapen.” 
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kommunikativt interagerande på är genom att tala om det som en konversation med gester 
(Mead, 1934/1970, s. 42ff.). En gest kan i sammanhanget förstås som en övergripande term 
för allehanda socialt förankrade signaler och tecken mellan människor men att det främst är 
språket, i synnerhet det verbala, och dess symbolfunktion som lyfts fram av Mead när han 
talar om gester.38 Generellt sett gäller att symboler är arbiträrt associerade med sina objekt 
genom mänskliga och mer eller mindre systematiska ”överenskommelser”. Dessa 
överenskommelser om symbolens mening, det vill säga vad den representerar och står för, 
bygger på de sociala konstruktioner i form av universella konventioner som existerar i 
samhället (Charon, 1979, s. 40). 
 
Att en symbol är meningsbärare skall i Meads teori delvis förstås i termer av social 
funktionalitet. Det vill säga att den är en symbol och därmed kommunicerbart tecken endast 
om dess mening eller betydelse har sin förankring hos berörda parter i någon form av social 
kontext (jfr Trost och Levin, 1996, s. 110). Gesten blir nämligen social genom att den riktar 
sig till någon och att mening därför ”uppstår ur social handling i sociala situationer” (von 
Wright, 2000, s. 88, 105). Symbolen ger på så vis upphov till och initierar en kooperativ 
respons inom en viss språk- eller symbolgemenskap; något som Mead benämner som ”a 
universe of discourse” eller ”system of common or social meanings” (Mead, 1934/1970, s. 
82ff., 89-90). Inom en språkgemenskap menar man ungefär detsamma med den symboliska 
gesten som därigenom äger en slags kollektiv mening. Symboler är därmed gemensamma och 
sociala företeelser, sociala objekt, som används av aktörer för att representera och 
kommunicera med (Charon, 1979, s. 40). Ett socialt objekt är därför aldrig en privat 
angelägenhet utan hänvisar alltid till en gemensam verklighet som delas mellan männsikor. 
 
För att ytterligare förstärka symbolens sociala funktionalitet inom språkgemenskapen och 
kommunikationsprocessen så talar Mead om dess signifikans; en faktor som innebär att vi 
uppfattar kommunikationen på ett likartat sätt. Enligt von Wright (2000, s. 127) har 
signifikansen sin grund i vår förmåga ”att vara en annan samtidigt som vi är oss själva”. En 
signifikant symbol skall med detta förstås som en språklig gest som har sin funktionella grund 
i ömsesidigt socialt handlande och som ger upphov till mer eller mindre likartade och 
vanemässiga responser hos inblandade parter (jfr Miller, 1973, s. 17). Det är med andra ord 
signifikansen som gör att sociala objekt eller symboler kan tillhöra det universella, det vill 
säga ett större sammanhang eller språkgemenskap, och inte förblir låsta vid den partikulära 
situationen (von Wright, 2000, s. 128). 
 
Den signifikanta symbolens innebörd ligger alltså främst i dess funktionella förankring i 
kommunikationsprocessen och social praxis. Betoningen på aktivitet är viktig i 
sammanhanget för som kommer att framgå nedan så fyller den signifikanta gesten eller 
symbolen en understödjande funktion i fullbordandet av en social handling. Symbolers 
signifikans eller förmågan att vara en annan samtidigt som vi är oss själva utgör grunden för 
att människor kan kontrollera sitt eget handlande inom ramen för ett ömsesidigt deltagande 
med andra handlande individer i en given social process (Mead, 1934/1970, s. 73). 
Fundamentet för en sådan social och anpassande kontroll ligger i den signifikanta symbolens 
referens till självet hos individen som uttrycker symbolen (op.cit., s. 46). Genom denna 
referens blir individen självmedveten och kan reflektera över sitt eget perspektiv (attityd, 
social position, roll, grupptillhörighet etc.) och agerande i den sociala handlingen samt 
antecipera vilka eventuella effekter ens agerande har, vilka responser det ger upphov till, hos 
andra deltagare (jfr. Miller, 1973, s.72; Mead, 1934/1970, s. 117ff., 122n). Ytterst innebär 

                                                           
38 Symboliska gester kan anta och representera otaliga fysiska eller abstrakta former och ting som exempelvis handlingar, kroppshållningar, 

kroppsrörelser, objekt som kläder, flaggor, målningar, bilder eller andra mer abstrakta ting likt varumärken, teoretiska system, religösa 

föreställningar, matematiska tecken (se Charon, 1979). I princip är det människans fantasi och kreativitet som sätter gränsen för 

symboluttrycket. 
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självreflektion att man kan blicka på sig själv från olika synvinklar i en social situation (von 
Wright, 2000, s.108, 167). 
 
I resonemanget återfinns emellertid inte enbart den signifikanta symbolens betydelse för 
människans kommunikativt grundade socialitet i handlingslivet utan här anas också dess 
betydelse för vår kognitiva förmåga till abstrakt rationellt tänkande i den sociala processen. 
Enligt Mead kan nämligen tankeprocessen betraktas som en inre konversation med 
signifikanta symboler som äger rum implicit mellan personen och sig själv. Tänkandet kan 
därmed förstås som en slags förlängning av den externa och explicita konversation som förs 
mellan människor (Mead, 1934/1970, s. 47). Denna process utgör sammantaget själva 
fundamentet för vår föreställningsvärld där vi kan peka ut vår temporala position i tiden och 
rummet och därigenom föregripa framtiden samtidigt som vi sneglar på det som skett, på 
historien, genom våra minnen. Allt under det att vi hela tiden anpassar vårt handlande till 
sociala situationer (jfr. von Wright, 2000, s. 35). Föreställningsvärlden kan med detta 
karaktäriseras som ”tänkandets arena” och utgör på så vis en springande länk mellan 
individen och den sociala omvärlden. 
 
 

Perspektivets triadiska uttryck: signifikant symbol, anpassande respons och handlingens 
resultat  

En bärande idé i Meads socialpragmatiska filosofi är betoningen på subjektet som handlande 
aktör samt att den sociala handlingsprocessen alltid består av ett antal successiva temporala 
faser som återspeglar dåtid, nutid och framtid. Förenklat så innebär detta att en handling har 
sin förankring i bakomliggande impulser (behov, motiv, intressen etc.) hos individen vilka 
sedan är riktade mot en tilltänkt fullbordan av en handling (jfr. Cook, 1993, s. 169). 
Handlingsprocessen är ständigt fortgående och de resultat eller mål, som handlandet i en 
pragmatisk anda hela tiden är riktat mot, kan likställas med dess underliggande syfte eller 
avsikt. Handlandet är i denna mening mer eller mindre intentionellt och medvetet. Det är 
också i handlingsprocessen som Meads meningsbegrepp har sin grund genom att mening 
definieras som den första omedelbara responsen på handling (von Wright, 2000, s. 105). 
Mead lanserar här ett triadiskt system för mening som på ett övergripande plan återspeglar 
den sociala handlingens temporala rörelse: 
 

”[…][T]he nature of meaning […] is found to be implicit in the structure of the social 
act, implicit in the relations among its three basic individual components: namely, in the 
triadic relation of a gesture of one individual, a response to that gesture by a second 
individual, and completion of the given social act initiated by the gesture of the first 
individual.” (Mead, 1934/1970, s. 81; min kursivering) 

 
Mening och handling är därmed intimt förbundna med varandra i Meads teori eftersom gesten 
och dess innebörd fyller en bestämd socialpsykologisk och kommunikativ funktion för 
människor i handlingsprocessen med dess fortskridande mot mer eller mindre bestämda mål 
och resultat i sociala situationer.39 Genom den triadiska strukturen så är mening alltså något 
som uppstår och exiterar i relationen mellan olika temporala faser i en social handling. 
Triaden innefattar temporalt sett därför en, som von Wright (2000, s. 35) uttrycker det, dubbel 
rörelse som hela tiden pendlar ”ur det förflutna till nuet, och ur framtiden till nuet”. Som 
socialt meningssystem innefattar triaden således tre gundläggande och temporalt relaterade 
element. Inom ramen för en social handling uttrycks en en gest, en signifikant symbol, med 
riktning mot en annan och en mer eller mindre förväntad respons från denne samtidigt som 
                                                           
39 Med detta önskar Mead sätta fingret på de psykologiska och sociala betingelser som krävs för att mening skall uppstå i en mellanmänsklig 

kontext samtidigt som Meads meningsbegrepp också utgör ett slags empiriskt analysinstrument för att kunna beskriva meningens 

socialpsykologiska funktion (jfr. List, 1973). 
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gesten också representerar en riktning och ett syfte med själva handlingen, en fullbordan, ett 
mål av något slag (Mead, 1934/1970; von Wright, 2000).  
 
Meads triadiska meningssystem innebär ytterst att vi aldrig svarar direkt på explicita uttryck i 
andras handlingar utan att vi i stället reagerar ”på de anteciperade konsekvenserna av (början 
av) andras handlingar”. Det är samma sak som att responser alltid ges på gesters mening, på 
det som gesten betyder, och inte på själva gesten i sig (von Wright, 2000, s. 88, 170). I 
handlingslivet innebär den triadiska tanken därmed att vi hela tiden förhåller oss till något i 
framtiden mer eller mindre förväntat, det vill säga till anteciperade handlingar, och att vi 
därför inte heller enbart reagerar på varandras explicita eller rent fysiska gester utan snarare 
på gesternas mening och intentionerna bakom dessa.   
 

”Aningar om hur det blir är en viktig del av våra handlingar och resonemang. I våra 
ställningstaganden, i våra handlingsplaner och i våra handlingar såväl i stort som i 
smått, såväl medvetet uttalat som omedvetet och endast dunkelt antytt, finns alltid en 
aspekt av framtiden i det att vi anteciperar hur det kan bli.” (op.cit., s. 17) 

 
Möjligheten att föregripa det framtida hänger naturligtvis nära samman med symbolers 
representativa funktion i kommunikationsprocessen. En signifikant symbol refererar både till 
ett visst förväntat resultat och en mer eller mindre anteciperad och organiserad anpassande 
respons hos de individer som inbegripna i den sociala handlingen. Enligt min mening är det är 
viktigt att understryka att Meads triadiska system har sin grund i ett aktivt subjekt där 
responsens ”anpassning” skall förstås i termer av en slags social lyhördhet och delvis 
tolkningsbaserad process; dvs. att det aldrig är frågan om enkla och mekaniska 
orsakssamband i form av ”stimulus-respons”. Vanemönster, med förankring i det 
”förgångna”, upprepas därför aldrig helt och hållet i sociala situationer utan genom en slags 
handlingskreativitet så finns det hela tiden inslag av nya och kanske oväntade nyanser. På så 
vis finns det alltid en potential för att överskrida det som är givet ur det förflutna, olika 
levnadsvanor, och därmed skapa nya sociala vilkor på gott och ont (jfr von Wright, 2000, s. 
126; Lundin, 2004). Närvaron av en anteciperad framtid får alltså inte uppfattas som att vi 
hela tiden med absolut säkerhet har för handen hur något verkligen kommer att bli baserat på 
erfarenhet och det som har varit. Framtiden är i denna mening endast potentiell och sannolik. 
Detta eftersom det framtida inte representerar ett givet resultat av det förgångna utan endast 
något tilltänkt som mer eller mindre låter sig föregripas (von Wright, 2000, s. 35).40 
 
Utifrån resonemanget går det härmed att skönja hur en signifikant symbol i Meads triadiska 
meningssystem, med grund i konventioner och språkgemenskaper, har en dubbel funktion 
(referens) i social interaktion genom att samtidigt både utgöra ett stimulus och innefatta en 
tolkning (von Wright, 2000, s. 88). Som stimulus eftersom en signifikant symbol utgör en 
tidig fas i handlingen och hänvisar till specifika objekt samt en viss denotativ kärnbetydelse 
eller konventionell innebörd. Som tolkning genom att den refererar till en viss konnoterad 
(mer eller mindre vanemässig eller kontextbunden) föreställning om dess bibetydelse för 
inblandade parter i situationen (jfr. List, 1973). I triaden innebär den signifikanta symbolens 
dubbla referens därmed dels en denotativ betydelse genom den anteciperade responsen (via 
den andra i språkgemenskapen) samt dels en konnotativ innebörd genom det förväntade 
resultatet i den specifika sociala kontexten (Mead, 1922, s. 163). Exemeplvis kan detta 
illustreras som skillnaden mellan den generella innebörden av ordet tiggeri, både en människa 

                                                           
40 I det framtida och förväntade ligger sålunda hur det troligtvis kan bli och inte hur det faktiskt skall bli eller hur det exakt har varit. Och 

med tanke på denna osäkerhet så råder det därför alltid ett slags spänningsförhållande mellan hur något förväntas bli och hur något faktiskt 

blev eller har varit. Ett faktiskt resultat för således alltid med sig något nytt och oväntat som endast låter sig fångas fullt ut via en genomlevd 

erfarenhet i situationen (jfr. List, 1973). 
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och hund kan ju tigga, och den specifika innebörden i Montgomerys fiktiva situation, att tigga 
från just en specifik arvtant.  
 
Den signifikanta symbolens dubbla funktion är genom triaden således intimt förbunden med 
aktivitet och handling. Det är nämligen i dess dubbla referens som symbolens språkliga och 
funktionella innebörd återfinns i den sociala processen. Detta eftersom den anteciperade 
responsen alltså samtidigt utgör en viss reaktion på en viss gest samtidigt som responsen 
också innefattar en mer eller mindre ögonblicklig och specifik uttolkning av dess innebörd 
med referens till handlingens mål och syfte i en viss social kontext. I denna mening är den 
samlade responsen på en signifikant symbol också ytterst ett uttryck för anpassning och 
självreflexion hos socialt handlande människor. Häri ligger också orsaken till varför Mead i 
slutänden likställer en övergripande respons (”adjustive response”) på en signifikant symbol, 
det vill säga symbolens socialfunktionella mening, med en högt organiserad attityd eller 
perspektiv hos den handlande individen (Mead, 1934/1970, s. 125).41 Ett perspektiv och dess 
funktionella innebörd är på så vis triadiskt konstituerat genom att det innefattar både en 
signifikant symbol och anteciperade respons med riktning mot någon form av givet mål i 
social handling samt att ett perspektiv därmed också utgör handlingens sociofunktionella 
mening för individen.42 Ett sådant perspektiv kan aldrig reduceras till en reflexmässig reaktion 
utan innebär alltid ett komplext förhållningssätt gentemot sociala objekt i omvärlden eftersom 
det innefattar såväl kognitiva som affektiva komponenter (von Wright, 2000, s. 125, 147, 
161). 
 
Härmed har den teoretiska grunden för Meads definition av mening och sociofunktionella 
perspektivbegrepp presenterats. Men perspektivets mening ligger emellertid inte enbart i dess 
triadiska konstitution samt funktionella mening utan perspektivet måste också ”omfattas både 
av den generaliserade attityden hos självet och hos andra” för att vara meningsfullt i en social 
situation (von Wright, 2000, s. 120). Detta antagande vilar ytterst på symbolers 
intersubjektiva signifikans och förmågan att vara en annan samtidigt som vi är oss själva. Det 
sistnämnda återspeglar sedan Meads begrepp ”den andra” som i sammanhanget skall förstås i 
en abstrakt, avpersonifierad och formell bemärkelse som något som hör till det gemensamma 
och intersubjektiva snarare än till det partikulära och subjektiva.hos individen. Ett perspektiv 
eller respons inom ramen för ”den andra” borgar därmed för dess signifikans, 
sociostrukturella förankring och kommunicerbarhet. (Mer exakt vad en ”generaliserad attityd” 
eller perspektiv i termer av ”den andra” innebär framgår längre fram i texten i samband med 
genomgången av Meads mer omfattande begrepp ”den generaliserade andra”.) Till detta skall 
också läggas att ett socialt perspektiv som intas även innefattar mer eller mindre positiva och 
negativa värdeuttryck eftersom ”all kommunikation innehåller emotionella värden” (von 
Wright, 2000, s. 211). Ett sådant evaluativt perspektiv svarar på så vis alltid mot någon form 
av bakomliggande behov, intresse eller önskan hos det enskilda subjektet eller gruppen.43 
                                                           
41 Mead alternerar mellan termerna ”perspektiv”, ”attityd” och ”roll” i sina texter och för att undvika en terminologisk förvirring så kommer 

jag så långt som möjligt att tala i termer av ”perspektiv” forsättningsvis. Flertalet teoretiker och Meaduttolkare har berört denna 

begreppsförvirring, se exempelvis von Wright, 2000; Trost och Levin, 1996; Cook, 1993. 

 

42 En signifikant symbol och dess mening behöver emellertid inte vara explicit och medveten för individen ifråga utan kan lika gärna vara 

implicit och omedveten (Mead, 1934/1970, s. 75ff.). Men för att vi spontant skall bli medvetna om mening måste vi vanligtvis ställas inför 

situationer där våra vanemässiga handlingar blir avbrutna och där vi ställs inför specifika problem som gör att vi uppfattar flera olika 

(tvetydiga) meningar (von Wright, 2000, s. 122-23). Vanligtvis reflekterar vi alltså inte över mening som sådan eftersom den mestadels har 

en funktionell och vanemässig betydelse. Det är således först i det ögonblick som ett intaget perspektiv uppmärksammas på reflexiv grund 

som vi kan skilja mellan vad en sak är (gesten, objektet) och dess betydelse eller mening (attityden, tolkningen) (op.cit., s. 89). En situation 

som uppstår i det ögonblick som vanemässiga mönster bryts. 

 

43 Men med tanke på handlingslivets anteciperande karaktär så är det emellertid först sedan en handling fullbordats som man med något mått 

av exakthet kan definiera de värdeomdömmen som är adekvata att fälla om ett visst handlingsresultat i en social situation. Det faktiska 

resultatet ställs då mot det anteciperade och blir sålunda ett slags perspektiverat mått på omedelbar uppfyllelse eller frustration, det vill säga 
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Att perspektivets gränser utgörs av triadens komponenter är grundorsaken till att vi aldrig kan 
kliva ur och ställa oss vid sidan av den perspektivbundna verkligheten. Detta eftersom 
perspektivets triadiska konstitution borgar för att ett perspektiv alltid finns ”där” när vi byter 
position mentalt. Vi kan bara reflektera över verkligheten i social handling och triadens 
komponenter borgar tillsammans för denna förmåga. Perspektiv är handling och utan handling 
inget perspektiv. Meads triadiska och anteciperande resonemang innebär också att ett socialt 
perspektiv aldrig är helt och hållet givet på förhand utan att det alltid innefattar en slags 
inneboende osäkerhet. ”All our perspectives are measurably hypothetical [---]” som Mead 
uttrycker det (Mead, 1938, s. 612). För trots att resultatet kanske oftast blir som vi tänkt oss av 
våra handlingar så går det som sagt var inte att undkomma att det som vi anteciperar i 
framtiden endast är potentiellt och sannolikt tills resultatet visar på motsatsen.44 
 
I grund och botten är naturligtvis de perspektiv som intas avhängiga vår perception och att de 
därför också fungerar selektivt. Det vill säga att vi kan uppmärksamma mycket men långt 
ifrån allt, och att vi därför tvingas selektera och välja utifrån intressen och behov. Hur vi 
tänker oss möjliga scenarier och vad vi anteciperar i handlingsprocessen är alltså ytterst nära 
förbundet med de val som görs och det eller de perspektiv som riktar vår uppmärksamhet (von 
Wright, 2000, s. 17). Utgångspunkten för Meads perspektivistiska relativism är att ett objekt 
enbart existerar på grund av att det existerar subjekt med likartade (objektiva) betingelser att 
reagera på objektet i fråga (Mead, 1934/1970, s. 129; jfr. Mead, 1938, s. 249. se även not 53 
nedan). Konsekvensen blir att ett objekt som inte är föremål för ett perspektiv inte heller har 
någon psykosocial mening eller funktion för personen ifråga i handlingsögonblicket. Ty 
existerar det inte en specifik känslighet hos subjektet för en viss impuls så kan subjektet inte 
heller uppfatta det objekt som är relaterat till denna känslighet.45 
 
Objekt som perspektiveras på detta sätt i mellanmänskliga sammanhang kan beskrivas som 
sociala objekt eftersom de får sin kommunikativa och funktionella mening i social praxis via 
”den andra” (jfr. Trost & Levin, 1996). Sammantaget leder resonemanget till att individen kan 
bestämma  sin relativa position och relation till omvärlden just genom sin sociala och 
perspektivbundna sensitivitet (Mead, 1934/1970, s. 245). Det är således här som grunden för 
relativismen mellan den enskilda individen och den sociala kontexten ligger enligt Mead. Vi 
intar nämligen en relativ position i förhållande till andra människor i det ögonblick som vi 
intar ett perspektiv med en specifik social och strukturerad sensitivitet i förhållande till dem.  
  
Men det är emellertid inte bara i ett perspektiv som en perceptuell selektion äger rum utan 
som antytts redan så kan vi också mer eller mindre medvetet välja och selektera mellan olika 
perspektiv. Det betyder att vi mentalt kan alternera mellan olika sociala positioner i en 
kontext. Mead uttrycker naturligtvis möjligheten till perspektivskifte i temporala termer och 
talar om existensen av ”the possibility of alternative pasts and futures”; dvs. att ”[T]he past 
determines the future, but there is a choice of pasts […]” med följden att det därmed också 
finns en potentiell möjlighet att välja mellan olika framtida resultat i situationen (1938, s. 
607). Ett perspektiv är ju som sagt var temporalt konstituerat i handlingsprocessen och det 

                                                                                                                                                                                     
någon form av bedömning eller värdeomdöme som vanligtvis uttrycks med hjälp av adjektiv; till exempel som snål-ekonomisk; slösaktig-

generös för att utgå från Montgomerys exempel (jfr. Cook, 1993, s. 171; se Mead, 1938, s. 25). 

 

44 Perspektivets bäring uppstår och prövas därför hela tiden i social praxis men att dess fullständiga relevans som sagt var går att bestämma 

först genom handlingens fullbordan, och det vare sig resultatet var anteciperat eller oväntat.  

 

45 Resonemanget ligger enligt min mening helt i linje med perceptionsbegreppet inom kognitiv psykologi: ”All perception är en samverkan 

mellan (1) stimulus-information från omgivningen och (2) olika slags strukturer hos den levande organismen som möjliggör upptagandet av 

sådan information” (Lundh, 1992, s. 35). 
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Mead vill sätta fingret på här är att vi kan välja mellan olika temporala utsträckningar samt 
anteciperade resultat i en social situation. Perspektivtagandet innefattar därmed, som 
socialpsykologen Elin Lundin (2004, s. 111) skriver, ”människans kapacitet att mentalt färdas 
fram och tillbaka i tid och rum och därmed distansera sig från sin ståndpunkt och givna 
position i världen”. 
 
 

Perspektivtagandet och självets sociala konstitution 
Det triadiska meningssystemet är vidare väl integrerat med perpspektivtagandet som begrepp 
och Meads idéer om vad det innebär att ta den andras perspektiv (”take the attitude of the 
other”, ”occupying his perspective”, ”putting yourself in his place”; Mead, 1934/1970, s. 89, 
366). Perspektivtagandet hör till de mest centrala begreppen i Meads ansats och kan förstås 
som själva ”motorn” eller den rationella princip som upprätthåller Meads triadiska 
meningssystem i den sociala handlingsprocessen eftersom perspektivtagandet är synonymt 
med handling. Det är genom förmågan att ta den andras perspektiv som vi har möjlighet att 
förflytta oss mentalt från ett ”värdefält” till ett annat och därmed byta perspektiv (jfr. Mead, 
1926/1932). Teoretiskt sett tillåts vi alltså att mer eller mindre fritt kunna växla perspektiv och 
på så vis få nya infallsvinklar på det som står i fokus för vår uppmärksamhet. Ett socialt 
perspektivtagande innefattar dock en funktionell begränsning och det är att sådana 
perspektivväxlingar endast kan äga rum ”inuti”, inom ramen för en kommunikativ delaktighet 
och social kontext (von Wright, 2000, s. 213-15). Utanför triaden finns inget 
perspektivtagande. 
 
Som begrepp utgör perspektivtagandet själva fundamentet för den ständigt fortlöpande 
implicita och explicita konversationen med signifikanta symboler och därmed också förmågan 
att vara en annan samtidigt som vi är oss själva. Därigenom fyller perspektivtagandet en 
övergripande kognitiv och socialt organisatorisk funktion som ligger till grund för 
meningsskapande i handlingsprocessen liksom för individens självreflexivitet i en 
multiperspektivistisk värld. Perpektivtagandets huvudsakliga tyngdpunkt ligger på individens 
sociala perception och erbjuder som kognitiv princip en form av strukturerad framförhållning 
i sitt eget och andras handlande. Perspektivatagandet innebär därför i första hand att man tar 
den andres perspektiv i en formell mening i en social situation och inte nödvändigtvis att man 
intar en annan persons faktiska ställning i en mer substantiell bemärkelse (jfr. von Wright, 
2000, s. 91).46 Att ta den andras perspektiv behöver således inte betyda att man närmar sig en 
annan människa emotionellt på något vis. Perspektivtagandet är på så vis en formell 
sociokognitiv och funktionell princip men att dess resultat kan vara konsekvensen av såväl en 
asocial som icke-social intention i handlingen. Detta är viktigt att framhålla eftersom såväl 
inlevelse som det att vara social i vardagligt tal hänvisar till något önskvärt, gott och positivt. 
Inte heller innebär perspektivtagandet nödvändigtvis att man föreställer sig hur någonting ter 
sig rent perceptuellt utifrån en annan persons fysiska och visuella synvinkel sett. 
 
Med perspektivtagarbegreppet sätter Mead fingret på mångsidigheten i det reflexiva tänkandet 
hos människan (von Wright, 2000, s. 127). Men förmågan att ta den andras perspektiv fyller 
emellertid inte enbart denna sociokognitiva funktion utan utgör samtidigt också grunden för 
människans jagutveckling eller mer precist utvecklingen av ett kontextbundet själv (”the 

                                                           
46 Som social princip innefattar perspektivtagandet per automatik inte någon form av inneboende godhet, rättvisa eller jämlikhetstanke, ty 

även negativa och onda handlingar har formellt sett sin utgångspunkt i perspektivtagandet. I denna mening kan perspektivtagandet därför inte 

heller likställas med vare sig empati eller sympati utan kan lika gärna innebära antipati eller ett kallt och rationellt beräknande som syftar till 

att skada en annan människa. 
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social Self”) hos individen.47 Meads socialpsykologiska teori om det sociala jaget bygger på 
att individens självperception, självmedvetande och självbild har en nära anknytning till den 
sociala kontexten och att jaget på så vis aldrig är en helt och hållet enskild angelägenhet hos 
subjektet. Detta eftersom jaget konstitueras socialt i samspelet mellan individ och omvärld. 
Enligt Mead är nämligen jaget fast förankrat i en socialisationsprocess där perspektivtagandet 
spelar en avgörande roll genom att individen fortlöpande intar ”den andras” perpektiv 
gentemot sig själv enligt ett slags dialektiskt mönster och i relation till andra människor. 
Självet är på så vis ett komplext uttryck för en slags social och kontextbunden reflexivitet 
enligt von Wright som menar att ”endast ett själv kan ha ett medvetande” samt vidare ”att ett 
själv endast kan existera i relation till andra själv” (op.cit., s. 130). 
 
Perspektivtagandet innebär att individen alltid upplever sig själv på ett komplicerat och 
indirekt sätt via andra människors sätt att se eller via det allmänna synsätt som är 
representativt för den grupp som han eller hon tillhör (med Meads termer via ”den andra” 
eller ”den generaliserade andra” som kommer att framgå nedan). En människa kan med andra 
ord aldrig ingå direkt som ett ”objekt” i sin egen erfarenhet utan måste, för att överhuvudtaget 
uppfatta sig själv, införliva sig med de relevanta perspektiv som går att antecipera utifrån den 
sociala kontext som individen befinner sig i. Subjektet tar på så vis andras perspektiv 
gentemot sig själv för att kunna uppfatta sig själv som ett objekt, om än i en indirekt 
bemärkelse (jfr. Rommetveit, 1958/1971, s. 65-66; Mead, 1934/1970, s. 135ff., 173). De 
processer som ligger till grund för ens sociala själv och jaguppfattning är alltså retrospektiva 
perceptionsprocesser enligt Meads resonemang (Rommetveit, 1958/1971, s. 67). Termen 
”själv” är därmed ett samlat uttryck för denna reflexiva hållning i Meads jagbegrepp och 
innefattar att man i en retrospektiv och symbolisk bemärkelse betraktar sig själv utifrån 
andras horisont under det att man närmar sig sitt eget jag som ett socialt objekt. 
 
På så vis är det också ytterst via andra som man uppfattar och konstituerar sig själv i 
socialisationsprocessen eftersom ”the individual is an other before he is a self” (Mead, 
1926/1932, s. 348). Med detta menas att ”det sociala är källan till det individuella och att det 
gemensamma föregår det enskilda” (von Wright, 2000, s. 128). Denna självklassificering äger 
sålunda ständigt rum i ett ömsesidigt samspel med andra männsikor som därigenom blir de 
nödvändiga referenspunkter vi behöver för att skapa och positionera oss själva i en social 
struktur. Det handlar således om sociala förväntningar, vad man förväntar sig av andra men 
också vad andra förväntar sig av en själv. Självuppfattningen utgör därmed ett sätt för 
individen att definiera sig själv i en social kontext och att ett sådant självschema ytterst 
mynnar ut i en slags offentlig självbeskrivning eller självpresentation som hänvisar till 
omgivningen att behandla oss på det sätt vi själva önskar eller varnar dem för att behandla oss 
på oönskat vis (Helkama, Myllyniemi och Liebkind, 2000, s. 311, 318). 
 
När Mead sedan beskriver jaget och det sociala självet mer detaljerat så gör han det med hjälp 
av två ontologiskt sett olika komponenter som tillsammans utgör en nödvändig enhet, 
nämligen ”I” (ego) och ”Me” (mig) (Mead, 1934/1970, s. 173ff.; Cook, 1993, s. 65).48 Den 

                                                           
47 Det handlar här om subjektets sociala sida, dvs. den del av ”jaget”, ”självet”, ”identiteten” eller ”personligheten” som har sin grund i en 

social kontext. Termerna varierar beroende på sammanhanget och den infallsvinkel på den mänskliga subjektiviteten som riktar vår blick och 

styr vår förståelse (von Wright, 2000, s. 31). 

 

48 ”Me” hänvisar till personliga drag, förmåga, kapacitet och roller, ”We” till uttrycket för självet som medlem eller del av gruppen som 

helhet. Dessa komponenter utgör på så vis olika delar av det sociala självet och existerar mer eller mindre samtidigt i handlingslivet 

(Deschamps & Devos, 1998). I social handling kan självet således representeras både i abstrakta och konkreta termer, i en formell och 

informell mening, samt kan vara ett uttryck för såväl en mycket stor grupp (t.ex. EU-medborgare; kristen) som för enskilda roller på en 
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ena av dessa komponenter, ”Me”, är sedan möjlig att differentiera i ytterligare ett steg. På så 
vis kan jagets sociala sidor representeras, närmas och förstås på sammantaget tre skilda 
nivåer: Individnivå (”I”), interpersonell nivå (”Me”) samt på en kollektiv nivå (”We”) 
(Brewer, 1996). En konsekvens av detta sätt att betrakta och förstå jagets sociala natur på är 
att vi därmed besitter ett komplext socialt själv med en hel uppsättning kontextuellt och 
situationsmässigt bundna ”Me” och ”We” (Thoits & Virshup, 1997, s. 106ff.).  
 
Med Meads sätt att se så har människan inget egentligt jag vid födseln utan att jaget är något 
som utvecklas i takt med den sociala erfarenhets- och aktivitetsprocessen hos individen. En 
enkel beskrivning är att se ”I” som en impulsiv (aktiv) del av självet och ”Me” som en 
stabiliserande och anpassande (passiv) del av dito (Mead, 1934/1970, s. 178, 196). Ett annat 
synsätt är, som antytts ovan, att se ”I” som subjekt och ”Me” som ett socialt objekt men med 
tillägget att ett socialt objekt i en sådan bemärkelse naturligtvis utgör ett socialt subjekt i 
interaktionen (jfr. op.cit., s. 136-37; von Wright, 2000, s. 89, 130ff.). Ytterligare en variant är 
att se ”I” som något som reagerar på en social situation i individens erfarenhet och ”Me” som 
en representant för denna situation (Mead, 1934/1970, s. 177, 214). ”I” går aldrig att fånga in i 
erfarenheten utan är ständigt riktat mot framtiden. Under själva handlingsögonblicket finns 
logiskt sett därför inte heller någon självmedvetenhet varmed individens aktiva ”I” principiellt 
sett är otillgängligt för direkt observation. Det är med anledning av detta som man kan säga 
att vi uppfattar oss själva, vårt ”Me” (karaktärsdrag, roll, typ etc.), genom perspektivtagandets 
retrospektiva perception. Psykologen Ragnar Rommetveit (1958/1971, s. 67) skriver: ”Det 
aktiva ’jaget’ kan i själva handlingsögonblicket aldrig infångas genom introspektion, men att 
det i nästa ögonblick bli symboliskt representerat som minne av handlings- eller 
viljekomponenten i den nyss fullbordade handlingen”. Det är således i själva resultatet av den 
retrospektiva tolkningsprocessen och perspektivtagandet som erfarenhetsmaterialet till 
subjektets ”Me” och den egna självbilden finns. 
 
”Me” representerar självets struktur och att det ger självet dess form, dock utan att fullständigt 
determinera ”I” (von Wright, 2000, s. 134). Genom ”I” tillförs därför ständigt nya och 
oväntade nyanser genom dess impulsiva och aktiva karaktär. Men trots att ”I” inger en känsla 
av frihet och initiativ så träder ”Me” ändå ofrånkomligt in i erfarenheten som en slags 
”censor” och bromsar ”I” (Mead, 1934/1970, s. 177, 210). ”Me” har därmed en form av social 
kontroll över individen; ty det är i ”Me” som den samhälleliga kontextens normer och 
värderingar finns internaliserade. ”Me” är därmed någonting gemensamt för alla inom 
gruppen (op.cit., s. 317). Som människor socialiseras vi in i samhället genom att internalisera 
dess sociala struktur via de organiserade perspektiv som intas och upprätthålls av individerna. 
En internaliseringsprocess som alltså präglar och konstituerar vårt samhälleliga ”Me” i social 
praxis. ”Me” representerar således sammantaget alltid någon form av bestämd 
samhällsordning som ”I” sedan reagerar på och samtidigt också präglas och regleras av i den 
sociala processen (jfr. op.cit., s. 175, 196).  
 
Mead ger emellertid aldrig någon utförlig förklaring till ”I” och von Wright (op.cit., s. 132ff.) 
liknar det därför vid en ”metafysisk enhet” eller ”svart häst” i brist på bättre lösningar. Men 
hon menar samtidigt att det intressanta ligger i självets uppdelning och den betydelse denna 
får när man försöker se jagets två komponenter i ett dialektiskt förhållande till varandra i 
samband med självets upprätthållande i handlingsprocessen. Självet är på så vis förankrat i det 
dialektiska spänningsfält som uppstår mellan å ena sidan ”I” och bakomliggande behov-

                                                                                                                                                                                     
individ- och interpersonell nivå (t.ex. familjemedlem; tiggare) (jfr. Mead, 1934/1970, s. 157). Allt ifrån enskilda interna motiv till 

kontextuella faktorer samspelar och avgör om självet uttrycks på individ- eller gruppnivå. 
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motiv-impulser och andra sidan ”Me” och den självbild, identitet eller roll som intas via ”den 
andra” i ett mellanmänskligt sammanhang. Liksom Meads triadiska meningssystem så innebär 
det att självreflexionen och det sociala självet är temporalt utsträckt och att all självreglerande 
handling därmed innefattar en rörelse från det förflutna och framtiden till nuet genom självets 
uppdelning och dialektik: ”På samma sätt som livet självt refererar till framtiden, på samma 
sätt karaktäriseras självreflexionen av att den riktar sig mot organismens pågående attityder 
[perspektiv] som har formerats ur det förgångna och blir medvetna med referens till 
framtiden. Och som därigenom blir förmögna att experimentellt testa framtida alternativa 
möjligheter i nuet och sedan överväga och planera sina egna handlingar.” (von Wright, 2000, 
s. 134; min anm.) Som en konsekvens av självets inre dynamik så är självet aldrig en absolut 
konstant utan omformuleras och anpassas hela tiden i social handling med hänsyn till 
individuella faktorer och kontextuella omständigheter. 
 
Von Wright (op.cit., s. 132; min kursivering) påpekar vidare att det Mead erbjuder är ”en 
dubbelhet, en relationell infallsvinkel på självet där jag kan förhålla mig till mig själv och jag 
kan förhålla mig till min relation till andra”. En dubbelhet hos självet som med detta 
innefattar en slags relationell samtidighet och växelverkan. När jag förhåller mig till mig själv 
så förhåller jag mig indirekt till andra och när jag förhåller mig till min relation till andra så 
förhåller jag mig indirekt till mig själv. Det är det sociala objekt, mig själv eller andra subjekt 
i en social situation, som står i fokus för min uppmärksamhet som jag har en omedelbar 
relation till. Kontentan av resonemanget blir att när man reflekterar över sig själv så 
reflekterar man samtidigt också indirekt över sina relationer till andra människor och vice 
versa i en social omvärld.49 
 
Självets sociofunktionella förankring är på så vis ständigt närvarande, om än i en abstrakt och 
formell bemärkelse, genom dess relationella dubbelhet. Självet är sammantaget en komplex 
psykosocial konstruktion och fungerar närmast som ett slags ”relationellt nav” som, förutom 
att bidra till en slags psykosocial stadga och kontinuitet för individen över tid, hjälper 
subjektet att orientera sig socialt i förhållande till andra människor i handlingsprocessen. 
Självets dubbelhet och dess sociala förankring hänger naturligtvis nära samman med 
perspektivtagandet, symbolers signifikans och därmed den kommunikativa 
intersubjektiviteten via ”den andra”, eller mer precist ”den generaliserade andra” i social 
handling. En intersubjektivitet som von Wright menar föregår subjektiviteten och som i sin 
tur därmed också ligger i linje med de nyss nämnda påståendena att det sociala är källan till 
det individuella samt att det gemensamma föregår det enskilda (op.cit., 128, 211). Följande 
figur (Figur 4) syftar till att ge en sammanfattande och övergripande bild av det sociala jagets 
grundläggande komponenter. 

                                                           
49 Von Wright (2000, s. 132) påpekar också att våra handlingar får konsekvenser på det relationella självet exempelvis genom att vad jag gör 

mot andra även påverkar mig själv. 
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Det är genom att ta (den generaliserade) andras perspektiv gentemot sig själv och de 
relationer man har inom ramen för den sociala kontext som man utgör en del av som man på 
så vis både blir varse sig själv och andra. Av detta följer att ens relationer till andra med 
nödvändighet också innefattar en samtidig relation till sig själv samt att den sociala position 
som man intar i situationen har en triadisk konstitution. Meads socialpragmatiska och 
funktionalistiska förhållningssätt återspeglas därför med all tydlighet i resonemanget kring 
perspektivtagandet och det sociala självet eftersom dessa element sammantaget fyller ett 
grundläggande socialpsykologiskt fundament i vårt relationella handlingsliv som gör att vi 
kan agera socialt och kategorisera oss själva och andra i en komplex omvärld (jfr. Cook, 
1993). Den sociala kontexten fungerar på så vis ytterst som en slags ”spegel” och bekräftelse 
på oss själva som subjekt, samt de relationer vi har till andra, varmed det i mångt och mycket 
handlar om att man ser sig själv och sin egen sociala position via andra människors 
perspektiv. Sociala handlingsprocesser medför därför alltid att individens själv fortlöpande 
skapas, upprätthålls samt omformuleras över tid.50 
 
 

Den generaliserade andra som en organisation av perspektiv 
Att människan formellt sett är social till sin natur samt präglad av den sociala, samhälleliga 
och kulturella kontext som hon eller han har socialiserats in och lever i får emellertid inte 
övertolkas i Meads socialpsykologiska ansats. Det vill säga att människan enbart skulle vara 
en passiv ”mottagare” av den kontextbundna information som individen möter i sitt 
vardagliga leverne och där autonomi och enskild handlingskraft skulle vara helt och hållet 
underordnade egenskaper. Utan teoretiskt sett skall människan snarare förstås som ett 
handlande subjekt, en aktör, som ständigt (trans-) aktivt bearbetar den information som 
individen möter inom ramen för en fortlöpande och kontextbunden social handlingsprocess.51 
 

                                                           
50 De upptäckter som görs, exempelvis om ens existerande jag bild inte verkar stämma överens med omgivningens uppfattning om en själv, 

leder sannolikt till att någon form av mer eller mindre medveten självutvärdering och kanske omdefinition av ”Me” äger rum. Alternativt 

kanske subjektet till och med överger delar av sitt sociala själv. Allt som en slags självbevarelsedrift i sociala sammanhang. (jfr. von Wright, 

2000, s. 89). 

 
51 En sådan process likställer Mead med en slags social ”evolutionsprocess” som han menar föregår vår utveckling av av ett socialt 

konstituerat jag och självmedvetande och som vi som människor alltså föds in, lever inom och på så sätt socialiseras genom (Mead, 

1934/1970, s. 222ff., 226-27n). 
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Detta innebär att subjektet hela tiden ställs inför mer eller mindre problematiska, nya och 
oväntade situationer som medför att många av individens vanemässiga beteenden, relationer 
och sociala jag fortlöpande måste omdefinieras i olika grad för att kunna anpassas till 
omvärlden. En omdefinition som kräver ett fristående och självmedvetet subjekt som gör 
aktiva ställningstaganden, självständiga tolkningar och fattar egna beslut. Poängen är dock att 
detta endast låter sig göras i relation till andra människor via perspektivtagandet som princip, 
eftersom det sociala ju föregår det enskilda, men utan att subjektet för den skull reduceras till 
förmån för kontextuella faktorer. Det råder med andra ord ett slags ömsesidigt 
beroendeförhållande mellan individ och social omvärld vilket alltså betyder att det inte heller 
finns någon teoretisk motsättning i Meads tes om att ett aktivt och självständigt subjekt är 
kontextberoende för sin existens i handlingslivet.52 
 
Meads teoretiska antagande om den sociala kontextens betydelse för individen har naturligtvis 
sin grund i begreppet ”den andra” och dess intersubjektiva innebörd. Som framgått ovan så 
förutsätter ju all signifikant kommunikation att man tar den andras perspektiv och att det bara 
är genom förmågan att vara en annan som vi samtidigt är oss själva som denna signifikans 
kan uppstå. Och som en konsekvens av detta, vilket också nämnts tidigare, så härrör därför 
inte heller signifikansen (symbolers mening) till det specifika och det unika, vare sig till 
situationer eller subjekt, utan till det universella i bemärkelsen ett större socialt sammanhang 
eller språkgemenskap. Meads ansats innebär därför en slags ”utsträckning” av 
föreställningsvärlden (”mind”) i tid och rum som därmed tenderar att ”överskrida” enskilda 
individers dito. Den teoretiska grunden för en sådan möjlighet ligger främst i Meads 
beskrivning av föreställningsvärlden som en process med förankring i det kommunikativt 
grundade ”handlingsfält” (”field of conduct”) som finns mellan en enskild individ och den 
sociala omvärlden (Mead, 1922, s. 163). Således är det genom ett socialt agerande eller 
handlingsliv, i såväl abstrakt som konkret mening, som föreställningsvärldens intersubjektiva 
konstitution uppstår varför denna därmed också är en kommunikativ, social och kontextuell 
angelägenhet. Det betyder i sin tur att gemensamma och samhälleliga fenomen i termer av 
”den andra” aldrig är omedelbart framträdande och givna på förhand i individuella perspektiv.  
 

”The community of different perspectives does not immediately enter into the separate 
perspectives.” (Mead, 1938, s. 607-8) 

 
Orsaken till detta ligger främst i att intersubjektivt grundade sakförhållanden och perspektiv 
måste internaliseras över tid för att framträda och fylla en social funktion för individen. En 
samhällelig medvetenhet föregås därför alltid av en kommunikativ socialisationsprocess. 
Mead ställer sedan upp två krav för att enskilda individer skall kunna utgöra integrerade delar 
av ett abstrakt samhälleligt system. För det första kräver ett deltagande i samhällsrelaterade 
handlingar en gemensam referensram som delas mellan de inbegripna individerna (jfr. 
diskursuniversum eller signifikant symbol- och meningssystem); för det andra krävs det att 
den enskilda handling som individen utför också är relaterad till och ger upphov till de övriga 
handlingar (reaktioner) som är delar av och tillhör en gemensam och mer övergripande social 
handlingsprocess (jfr. handlingsfält ovan; op.cit). Ta en lagsport som exempel, i en sådan 
krävs det dels ett regelverk som samtliga inblandade förhåller sig till och dels olika 
funktionella roller som tillsammans utgör själva förutsättningen för kollektivet och dess 
gemensamma handling/uppgift.  
 
                                                           
52 Ett överdrivet fokus på den omgivande kontextens inverkan på individens utveckling och socialisation skulle sålunda ge en missvisande 

bild av Meads teoretiska intentioner (jfr. von Wright, 2000, s. 89). Detta eftersom den insocialiserade människan naturligtvis är ett resultat av 

mer eller mindre givna förutsättningar hos både individ och miljö. Självet och våra sociala band är med andra ord inte enbart en kontextuell 

angelägenhet i sammanhanget utan är resultatet av samspelet mellan ett autonomt subjekt (med ett visst arvsanlag och fysiologisk 

förutsättning) och en social omvärld i handlingsprocessen. 
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Sammantaget innebär detta att individens enskilda perspektiv måste införlivas med och utgöra 
en del av någon form av samhälleligt handlingsmönster, ett mer vittomfattande och 
gemensamt handlingsorienterat system eller abstrakt perspektiv, för att kunna utgöra en 
integrerad komponent i en social gemenskap (jfr. Mead, 1926/1932, s. 161ff.). Utan en social 
delaktighet och en gemensam referensram av något slag så skulle annars, socialpsykologiskt 
och funktionellt sett, det enskilda perspektivet förbli partikulärt och inte vara en signifikant 
del av det kommunikativt universella och mellanmänskligt intersubjektiva. Ett signifikant 
perspektiv som delas mellan människor via ”den andra” återspeglar därför alltid någon form 
av reflexiv social handlingsprocess och struktur i en vidare och abstrakt bemärkelse.53 
 
Individuell (subjektiv eller icke-signifikant) erfarenhet måste således i en viss mening göras 
gemensam för att förstås av andra. Med andra ord måste en enskild erfarenhet formuleras i 
gemensamma (objektiva) termer för att kunna uppfattas av andra. Dess mening måste 
förankras intersubjektivt och på så vis sträcka sig utanför individens privata erfarenhetsvärld 
så att ett flertal individer kan referera till den socialt på ett likartat och ”objektivt” vis (jfr. von 
Wright, 2000, s. 116 ). Det krävs således någon form av symbolisering och kommunikativ 
koordinering av det subjektiva hos individerna för att objektivitet och en samstämmig 
tolkning av verkligheten skall uppstå i en social situation enligt Mead. Det är också detta som 
von Wright har i åtanke när hon skriver: 
  

”Relationen mellan det subjektiva och det objektiva kan […] inte beskrivas som en 
gräns dragen mellan individen å ena sidan, och omvärlden å andra sidan. Det objektiva 
definierar Mead som det som vi kan uppfatta gemensamt, till skillnad från det subjektiva 
som är det som vi själva i första hand har tillgång till.” (von Wright, 2000, s. 116; min 
kursivering) 

 
Att omvandla subjektivitet till intersubjektivitet förutsätter alltså någon form av gemensam 
symbolbaserad referensram och övergripande social handlingsprocess. Det måste således till 
ett koordinerat socialt perspektivtagande via signifikanta symboler för att det subjektiva 
(personliga erfarenheter, individuella perspektiv, det privata, det partikulära etc.) skall låta sig 
bestämmas objektivt i någon bemärkelse. Det vill säga bli till ett socialt objekt, och på så vis 
utgöra en del av en kommunikativ erfarenhetsvärld som delas människor emellan. I annat fall 
är det subjektiva oåtkomligt för utomstående och förblir därmed bundet vid det enskilda likt 
en slags ”mental substans” i människors medvetanden (jfr. op.cit., s. 130 samt Mead, 
1926/1932, s. 171f.). Det som erfars subjektivt av en enskild individ låter sig endast förmedlas 
symboliskt från den ena individen till den andra ”via den andras egna erfarenheter av 
motsvarande” (von Wright, 2000, s. 116).54 
 

”Mead betonar följaktligen att såtillvida ett perspektiv representerar en uppsättning 
gemensamma förhållningssätt är det vare sig privat eller subjektivt. Världen är inte min 
egen föreställning och heller inte den andres, utan uppfattningen om den bottnar i de 

                                                           
53 Att påstå att någonting är signifikant innebär vidare en gränslinje mot det som kan betecknas som icke-signifikant. Det sistnämnda härrör 

till den del av individens upplevelsevärld som inte utgör en integrerad del av ett socialt meningssystem eller diskursuniversum och som 

därmed förblir subjektivt och låst till individens föreställningsvärld. I en vidare bemärkelse rör det subjektiva aspekter som allt från enskilda 

känslomässiga objektsbindningar till meningssystem som upphört att vara objektiva, dvs. som inte längre fyller en social funktion (jfr. Mead, 

1926/1932, s. 161ff.). 

 

54 Ur en annan synvinkel innebär resonemanget också att objektivitet, i bemärkelsen sant-falskt, aldrig är av naturen given, som något som 

enbart nås från en högre höjd eller från en ultimat position, utan att den enbart låter sig närmas och definieras utifrån en mångfald av 

perspektiv (von Wright, 2000, s. 214). Perspektiv måste därför hela tiden verifieras, falsifieras och prövas i någon form av social praxis för 

att ha en intersubjektiv och därmed objektiv (vetenskaplig) eller sanningsenlig förankring och bäring. 
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objektiva relationer handlandet med gester alstrar. Ett perspektiv går inte att förbinda 
med någon specifik persons perspektiv. Istället tillhör perspektivet en social och därmed 
objektiv verklighet. Man kan säga att Mead förespråkar ett slags ”social objektivitet”.” 
(Lundin, 2004, s. 113; med referens till sociologen Lewis A. Coser, 1971; min 
kursivering)55 

 
Det är viktigt att framhålla att Meads objektivitetsdefinition ligger på ett kognitivt, 
perceptuellt och formellt plan, ”det som vi kan uppfatta gemensamt”, och alltså inte på ett 
konsensusorienterat och substantiellt plan, ”vad vi har en gemensam innehållsmässig 
uppfattning om” i en sakfråga exempelvis. Meads definition av objektivitet står inte på något 
vis i mottsättning till en social pluralism. Objektivitet och pluralism skall nämligen inte ses 
som motsatta aspekter av verkligheten utan att de existerar parallellt med varandra tack vare 
människors kommunikativa socialitet via signifikanta symboler. I linje med vad som sagts 
ovan så är ett socialt förankrat perspektiv därför i första hand inte en subjektiv konstruktion 
utan snarare ett uttryck för en delad och gemensam verklighet inom vars ramar det 
individuella perspektivet vilar på en intersubjektiv och, enligt Meads definition, objektiv 
grund. Detta trots att ett sådant perspektiv alltså innefattar en relativitet som beror på en 
psykosocial och funktionell differentiering mellan människor i handlingslivet (jfr. Lundin, s. 
112). 
 
Distinktionen mellan det signifikanta och icke-signifikanta, i termer av objektivitet och 
subjektivitet, är vidare någonting som givetvis berör individen fortlöpande under 
socialisationsprocessen och inte minst i de lägre åldrarna. Detta eftersom den 
sociofunktionella distinktionen måste socialiseras och läras in, bli till handlingsvanor, via ett 
kommunikativt handlande mellan människor (Mead jämför ofta det mänskliga kulturbygget 
med djursamhällen som ofta bygger på en predisposition och evolutionär differentiering). Hos 
barnet sker detta genom att en sammanhängande identitet och (själv-) medvetenhet växer fram 
genom den rationella och sociala förmågan hos subjektet att ta andras perspektiv och därmed 
reflexivt skilja ut sig själv och sitt eget perspektiv från andra i en social kontext (jfr. op.cit., s. 
115). En psykosocial utvecklingsprocess som Mead sedan benämner i två övergripande steg, 
nämligen lek- och spelstadiet. 
 
Mer precist så äger en slags universaliseringsprocess rum genom socialisationen som innebär 
att ”individen i sig självt generaliserar de perspektiv som hon intar, generaliserar andras 
attityder” (von Wright, 2000, s. 128). Individen socialiseras in i samhället och gör helt enkelt 
de kollektiva vanorna till sina egna (Lundin, 2004, s. 115). När barnet träder in spelstadiet blir 
individen en del av den sociala kontext (dyaden, gruppen, organisationen, samhället, kulturen 
etc.) som sträcker sig utanför det enskilda subjektets agerande och upplevelser i en specifik 
situation. Handlingar är inte längre bundna till ”det enskilda” som i leken, där man går in och 
ut och prövar olika partikulära roller (t ex en polis, en lärare), utan handlingar blir en del av 
ett ”socialt system” (som i ett fotbollslag, en skolklass exempelvis) som kräver ”att man 
samtidigt kan inta ett flertal perspektiv” i sin föreställningsvärld (von Wright, 2000, s. 129).56 
 
Perspektiven generaliseras på så vis genom att de delas socialt och kommunikativt mellan 
individerna i handlingsprocessen. Ett generaliserat perspektiv förutsätter således, i relation till 

                                                           
55 Inriktningen benämns för ”objektiv relativism” inom filosofin och själva tanken med ett sådant resonemang är ytterst att undvika dualism 

och subjektivism (solipsism) som riskerar att leda till att perspektivet enbart reduceras till en individuell, partikulär (metafysisk) och 

okommunicerbar angelägenhet som svårligen låter sig förklaras med vetenskapliga metoder (Miller, 1973, s. 21; 1982, s. 17; se även Reck, 

1964, s. 272; Mead, 1926/1932; 1938, s. 111). 

 
56 Mead lämnar ingen detaljerad information gällande perioder och ålder för dessa stadier. Berg förknippar dock lekperioden med åldern 

kring 4-5 år och spelperioden med åldern kring 10 år hos barnet (Berg et.al., 1975, s. 66-7). 
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en mer eller mindre målorienterad social handlingsprocess, en kognitiv förmåga hos individen 
att ”pass from one perspective to another through transformations and in that manner are able 
to occupy different systems” (Mead, 1938, s. 608). Här antyds perspektivtagandets centrala 
funktion för socialiteten och förmågan att att vara en annan samtidigt som vi är oss själva och 
Mead fortsätter sedan med detta som utgångspunkt: 
 

”What is essential to such a mind is that it should be characterized by sociality in both 
its dimensions, for not only must it be determined by the different elements that go to 
make it up in the system to which it belongs but it must in passage be able to occupy 
successive systems so that it realizes itself in each as a member of the other or 
others.”(Mead, 1938, s. 609) 

 
Ett fullt utvecklat socialt agerande förutsätter därmed ett avancerat perspektivtagande på en 
differentierad och reflexiv grund som innebär att subjektet är kontinuerligt medveten om sin 
sociala position i kontexten och de olika sociala system eller strukturer som subjektet ingår i. 
Ett perspektivtagande som innebär att vi genom symbolers signifikans kan ingå som 
symboliskt konstituerade element i varandras föreställningsvärldar, och ömsesidigt agera 
utifrån varandras anteciperade handlingar, samtidigt som vi hela tiden har blicken vänd mot 
vårt eget agerande i en självreflexiv bemärkelse. ”Den andra” kan sedan vara ett uttryck för 
ett subjekt som är närvarande i fysisk mening eller ej, baserad i verkligheten eller i fantasin. 
Det viktiga är att ”den andra” återspeglar ett gemensamt socialt sammanhang och 
språkgemenskap som inblandade parter utgör delar av och agerar utifrån. 
 
Men att ta olika perspektiv skulle rimligtvis leda till förvirring och en avsaknad av kontroll 
om man inte hade ett övergripande sätt för att hantera ett sådant komplext och mångfasetterat 
socialt perspektivtagande på (von Wright, 2000, s. 129). Mead är i sammanhanget därmed på 
jakt efter en effektiv teoretisk princip som såväl möjliggör som ger en godtagbar förklaring 
till en sådan perspektivhantering. Och det är med anledning av detta som Mead därför lanserar 
begreppet den generaliserade andra. En strukturförklaring som dels innefattar ett 
förhållningssätt och dels hänvisar till en uppsättning sociala strukturer av vanemässiga 
reaktioner, gentemot ett visst stimulus, hos parter som är involverade i en samordnad handling 
av något slag (jfr. Lundin, 2004, s. 111).57 
 
Ytterst ligger begreppets innebörd i att själva samhällsstrukturen, via socialisation och 
kommunikativ interaktion, ingår som en mer eller mindre ”bestämmande faktor” i individens 
sociala kognition. Vårt tänkande är sålunda mer eller mindre strukturerat och koordinerat 
enligt vissa allmänna och generella mönster som den sociala kontexten och samhället erbjuder 
och som representeras via signifikanta symboler (Mead, 1934/1970, s. 155). Dessa 
samhällsmönster utgörs till stor del av normer, regler, konventioner, traditioner, värderingar, 
ideologier, kulturer etc. Det betyder att det finns vissa riktlinjer, normativa strukturer och 
system i samhället som bestämmer och skapar förväntningar om hur människor skall handla 
och bör agera socialt. När Mead beskriver dessa samhällssystem så gör han det ofta i termer 
av sociala grupperingar, organisationer och institutioner (op.cit., s. 138, 261, 290ff.).58 
Funktionella system som uppstår ”när en viss handling, oavsett vems, väcker samma 
reaktioner hos majoriteten av medlemmarna” inom den sociala gemenskapen” (Lundin, 2004, 
s. 111). 

                                                           
57 Min utgångspunkt är att begreppet skall förstås i singularis men att det finns forskare som menar att vi besitter en hel uppsättning 

”generaliserade andra” (Trost & Levin, 1996, s. 54). Enligt David L. Miller (1982, s. 18) och så vitt jag känner till så har aldrig 

implikationerna av begreppet den generaliserade andra utrönts och tydliggjorts fullständigt trots att begreppet är vedertaget och brukas flitigt 

i skilda sammanhang (jfr. Lundin, 2004). 

 
58 Institutioner får emellertid sin yttersta mening först i ett större sammanhang, i relation till samhället i stort (Lundin, 2004, s. 114). 
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Och när Mead sedan talar om sådana organiserade uppsättningar reaktioner, responser, 
attityder, roller eller perspektiv som sedan svarar mot dessa samhälleliga fenomen så gör han 
det just i termer av levnadsvanor och ytterst den generaliserade andra (jfr. Lundin, op.cit.). Ett 
exempel på hur Mead slutligen definierar den generaliserade andra som en strukturerade 
princip är med följande ofta citerade rader: 

 
”The organized community or social group which gives to the individual his unity of 
self may called ”the generalized other.” The attitude of the generalized other is the 
attitude of the whole community.” (Mead. 1934/1970, s. 154) 

 
Den generaliserade andra kan således grovt sett uppfattas som ett slags psykosocialt och 
funktionellt uttryck för den fullt utvecklade och insocialiserade människan. Den 
generaliserade andra är på så vis Meads övergripande term för ”möjligheten till såväl 
delaktighet i samhällslivet som till social kontroll för den enskilda individen” (von Wright, 
2000, s. 135).59 Som strukturerande princip har begreppet därmed också sin förankring i 
Meads i mångt och mycket rationella syn på människan. Han menar nämligen att det endast är 
genom att ta den generaliserade andras perspektiv, gentemot sig själv, som människan 
överhuvudtaget besitter en avancerad kognitiv förmåga i form av tänkandet; ”for only thus 
can thinking – or the internalized conversation of gestures which constitutes thinking – occur” 
(Mead, 1934/1970, s. 156).60 
 
Den generaliserade andra får, liksom perspektivtagandet, emellertid inte betraktas som en 
generell juridisk eller konsensusbetonad princip med en ensidig betoning på någon slags 
inneboende ”godhet”. Utan begreppet måste förstås formellt utifrån en psykosocial och 
funktionell ståndpunkt med fokus främst på människors koordinerade handlande i en social 
kontext. Ett sammanhang inom vars ramar vi hela tiden omdefinierar oss själva och andra, 
samt de perspektiv som intas, utan att det nödvändigtvis leder till gemensamma värderingar 
och konsensus (jfr. von Wright, 2000, s. 210). En sådan beskrivning av den generaliserade 
andra hänvisar naturligtvis till socialt integrerade perspektiv i en psykofunktionell mening i 
termer av ”bindande mönster av ömsesidiga förväntningar på ett visst handlande” och ytterst 
ett normativt regelsystem och därmed en övergripande struktur av sociala relationer (Lundin, 
2004, s. 112-13). Den generaliserade andra kan därmed ses som ett slags uttryck för ett 
reglerande motstånd hos individen i social praxis men att i sig självt, som en teoretisk, formell 

                                                           
59 En sådan delaktighet och kontroll har emellertid alltid sin grund i det enskilda subjektets gränsöverskridande handlingskreativitet som 

antytts ovan. Och med tanke på att ”levande handling” därav tenderar till att omfatta mer än själva situationen som handlingen har sin 

upprinnelse i så förblir därför också intersubjektiviteten mer eller mindre obestämd i Meads teori eftersom handlandet hela tiden tillför något 

nytt vilket också antytts ovan (von Wright, 2000, s. 135). Intersubjektiviteten är på så vis gränsöverskridande i sociala situationer genom att 

aldrig vara fullständigt given på förhand, likt en predisposition, eftersom en handlingssituation alltid skiljer sig åt i någon bemärkelse från en 

annan. Det betyder i sin tur att vi i princip aldrig vet exakt in i minsta detalj hur en social situation verkligen kommer att förlöpa och att vi 

därför hela tiden verkar i interaktion med våra aningar och förväntningar på hur det skulle kunna bli utan att egentligen veta hur det verkligen 

kommer att bli (op.cit., s. 211). Den generaliserade andras intersubjektiva grund medför därför att principen hela tiden håller en dörr öppen 

mot det nya, oväntade och okända i sociala sammanhang trots att det kan vara svårt att finna nya nyanser i det vanemässigt och vardagligt 

välkända. Konsekvensen av detta blir därmed att perspektiv i en viss utsträckning alltid skapas och omformas i handlingsprocessen. 

 

60 Den generaliserade andra kan sedan representeras på olika kognitiva och kommunikativa nivåer hos individen i den sociala processen. I 

abstrakt tänkande så intar individen den generaliserade andras perspektiv gentemot sig själv, utan anknytning till dess uttryck hos några 

andra enskilda personer; och i konkret tänkande intar individen ifråga den generaliserade andra såtillvida som det är ett uttryck för 

perspektiv, gentemot hennes eller hans beteende, hos andra personer med vilka individen är involverad i en social situation (Mead, 

1934/1970, s. 156). 
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och deskriptiv princip, ger emellertid den generaliserade andra ingen normativ vägledning i 
hur en social handling bör utföras.61      
 
Von Wright (2000, s. 129) framhåller vidare att ”ingen kan överta hur många roller som helst 
eller införliva en oändlig mängd perspektiv” utan att det krävs någon form av urskiljning 
mellan perspektiven på rationell grund. Det är också det som den generaliserade andra fångar 
upp eftersom principen ”står för de perspektiv som individen gör till sina och är en benämning 
för koordineringen av (möjliga) handlingar”. När flera personer är inbegripna i en social 
process så krävs det av dessa att de kan ta varandras perspektiv och på så vis föregripa samt 
bestämma var och ens intention med sitt agerande i relation till det gemensamt koordinerade 
mål eller resultat (”common end”) som var och en agerar mot. Man finner därmed ett slags 
”identiskt element” i var och ens perspektiv ”which expresses itself in the different responses 
of the individuals”(Mead, 1938, s. 612-13). 
 
Ett sådant koordinerande av möjliga och reella handlingar är med detta socialt konstituerat 
och innebär en beredskap för inblandade parter till ett effektivt och systematiskt agerande och 
en anpassning till varandra, vare sig situationen är välbekant, vanemässig, oväntad, hotfull 
etc. Aktörerna är på så vis genom den sociala handlingen och generaliserade andras 
förhållningssätt medvetena om den sociala processens olika faser samt om varandras mer eller 
mindre organiserade funktioner och intentioner i situationen. När Mead sedan beskriver detta 
inom ramen för begreppet den generaliserade andra så gör han det i form av en 
processorienterad social organisation av perspektiv hos den enskilda individen: 
 

”The social organization of perspectives arises through the individual´s taking the role 
of the other within a social act whose varied phases are in some sense present in his 
organism.” [---] ”The organization of perspectives takes place in rational experience. 
From the standpoint of a generalized other the individual relates his experiences as 
peculiar to himself.” [---] ”Organization is being in a number of things at the same time. 
We attain this through participating in organized reactions of groups − the common 
content makes it possible to take different attitudes and keep their relations. The 
organization is that of the act.” (Mead, 1938, s. 610-13) 

 
Med utgångspunkt i en sådan organisation av perspektiv skriver von Wright (2000, s. 129; 
mina tillägg) vidare att den generaliserade andra då inte bara blir en växelverkan mellan det 
egna jaget (”I”/ego) och ett tänkt själv (”Me”/alter/socius) utan att den generaliserade andra 
på så vis snarare innebär ett tredje element, ”nämligen resultatet av den aktuella processen” 
(jfr. det sociala jagets komponenter i figur 4 ovan). Det är genom den generaliserade andra 
som vi därför kan ha en mer eller mindre välgrundad uppfattning om vilka perspektiv som är 
relevanta eller ej i en social handling. Och med anledning av det sociala handlingslivets 
anteciperande karaktär så innebär det också att människor inte förhandlar fram en ny 
definition av situationen ständigt, utan att ”deras agerande sker mer eller mindre oreflexivt 
utifrån en redan på förhand upprättad definition. Det gör att individen kan utföra en gest utan 
                                                           
61 Vi har en uppfattning om hur vi bör och skall bete oss socialt för att undvika onödiga konflikter men anar också vilka sanktioner vi kan bli 

utsatta för om vi ändå tvingas till att bryta mot mer eller mindre uppenbara normer. Att följa en norm innefattar därför samtidigt också att 

man har gjort den omgivande kontextens förväntningar och potentiella sanktioner till sina egna genom att införliva dessa normativa krav med 

sig själv och sina intressen. På så vis råder det konsensus kring den specifika normen i en viss social kontext förutsatt att den är värd att 

uppmärksamma och speglar inblandade parters gemensamma målsättningar. Begreppet den generaliserade andra utgör dock endast en 

teoretisk grund för normativa vanors funktionella validitet och vår förmåga till social kontroll (jfr. Habermas, 1981/1987, s. 37ff.). Detta 

eftersom den generaliserade andra i sig, som teoretisk princip, inte pekar ut några normativa riktlinjer för gränserna mellan det som är gott 

och ont, bra och dåligt etc. Den generaliserade andra är därför förbunden med både psykosocial konsensus och konflikt människor emellan 

beroende på rådande situation. En situation som kan präglas av exempelvis kompromissande, enskilda intressen, moraliska överväganden 

eller av ren maktutövning och tvång. 
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att behöva fundera över om man är överens om vad den betyder” (förutsatt att samexistensen 
med omvärlden fortgår obehindrat). Det existerar med andra ord en slags ”bakgrundskontext 
[…] av vilken endast delar väcks till liv i en given situation” (Lundin, 2004, s. 114; som också 
hänvisar till Habermas i sammanhanget). 
 
Den generaliserade andra fungerar därför som en slags ”social matris” som gör att vi kan ana 
och ha en uppfattning om mot vilka anteciperade och potentiella resultat eller mål som olika 
specifika individers sociala agerande är riktade mot utifrån mer eller mindre uttalade sociala 
positioner i den omgivande kontexten. Det är med anledning av detta som en organisation av 
perspektiv skall förstås som en medvetenhet om hur ”the behavior of individual 
roleperformers are to be coordinated so that each is an effective phase of the more inclusive 
social act” (Miller, 1982, s. 18). Men för att detta skall vara realiserbart i praktiken så krävs 
det med nödvändighet en förmåga att abstrahera hos individen: 

 
”Förutsättningen för att detta skall vara möjligt är att var och en kan betrakta fenomenet 
ur samtliga övriga berördas perspektiv samtidigt. Detta sker genom att individerna tar 
den generaliserade andres förhållningssätt till sig själva och omvärlden. Det betyder att 
individen med hjälp av de språkliga symbolerna går utöver det egna, konkreta 
perspektivet och betraktar sig själv och andra mer abstrakt och opersonligt.” (Lundin, 
2004, s. 111) 

 
I egenskap av en strukturerande, avpersonifierad och psykofunktionell princip fungerar därför 
den generaliserade andra som en slags garant för att ett socialt perspektivtagande aldrig blir 
låst vid det subjektiva, situationsbundet och godtyckligt för människor i sociala sammanhang. 
Den generaliserade andra erbjuder således en form av social rationalitet (logik) för människor 
med förankring i Meads triadiska meningssystem. Utan den generaliserade andra skulle vi 
annars handla i blindo och inte kunna antecipera vårt eget och andra människors handlande 
(resultat) i sociala sammanhang. Vi skulle helt enkelt inte kunna frigöra oss från det egna 
individuella (subjektiva) perspektivet och interagera kommunikativt med andra på en 
avancerad nivå.62 
 
Von Wright (2000, s. 129-30) betonar vidare att den generaliserade andras övergripande 
funktion inte får missförstås som en slags sammanjämkning av de olika perspektiv, attityder 
och roller som en individ möter och har mött i sin omgivning. Att den generaliserade andra 
skulle innebära en sammanslagning av alla perspektiv till ett enda ”transcendentalt” dito likt 
en samlad ”kraft” bestående av enskilda individers generaliserade viljor (jfr. Miller, 1982, s. 
18; Habermas, 1981/1987, s. 38). Utan i stället menar hon att den generaliserade andra snarare 
belyser hur vi som enskilda individer hanterar befintliga perspektiv. Något som ligger i linje 
med det nyss sagda att perspektivens organisation är intimt förknippad med en psykosocial 
och differentierad funktionalitet i handling. Varje människa hanterar, koordinerar och 
organiserar därför en uppsättning perspektiv på sitt eget vis utifrån levnadsvanor, intressen, 
förväntningar och rådande förutsättningar i det sociala handlingslivet. Det vill säga hela tiden 
i relation till och i interaktion med andra människor i en specifik social kontext.63 
 
Som en social organisation av perspektiv är begreppet den generaliserade andra 
ofrånkomligen ett uttryck för en multiperpektivistisk och kontextbunden hållning hos 
människor. En iaktagelse som sociologen Kurt Lüscher (1990, s. 10) också tar fasta på när 
                                                           
62 Teoretiskt sett, och i sin mest abstrakta bemärkelse, erbjuder i princip den generaliserade andra en oändlig kommunikativ potential för 

människor. Detta eftersom det är människan själv som anger de kommunikativa gränserna i social praxis.
 

63 En organisation av perspektiv kan därför aldrig ses som en ”stum” samling perspektiv utan måste förstås i relation till 

socialt handlande subjekt, om det så innebär en individs tankemässiga konversation med sig själv i avskildhet utan andra 

människors konkreta närvaro. 
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han talar i termer av ”a pragmatistic differentiation of the ”generalized other” in terms of the 
distinction between different social categories of perspectives”. (Något som ju Lüscher menar 
även ligger till grund för upplevelsen av en subjektiv multiperspektivitet hos individerna.) Det 
Lüscher vill lyfta fram i sammanhanget är den psykosociala/-funktionella perspektiv-
differentiering (av den generaliserade andra) som äger rum i social praxis och som sedan visar 
sig genom de individuella (på en interpersonell och relationsbaserad nivå) och kollektiva 
perspektiv (på en grupp, instutitionell, sociokulturell och ideologisk nivå) som införlivas och 
samordnas av aktörer i social handling.64 
 
Olika perspektiv medför sedan skilda anspråk på vårt handlande och återspeglar ytterst våra 
levnadsvanor samt vårt komplexa sociala själv med dess relationella dubbelhet i form av en 
sociofunktionell uppsättning kontextbundna ”Me”. Ett mångfacetterat själv som sålunda är ett 
uttryck för de mellanmänskliga kontexter och den väv av sociala relationer som individen 
socialiserats in och ingår i (jfr. op.cit.). Det betyder alltså att den enskilde individen i mångt 
och mycket är en slags spegelbild av de olika sociala miljöer som hon eller han är en del av, 
inte minst med tanke på de levnadsvanor som utvecklas, och att den generaliserade andra som 
en multiperspektivistisk organiserande struktur är den princip som håller samman de sociala 
processer som individen är inbegripen i. Samtliga samhälleliga system, allt från familjen och 
kamratgruppen till institutioner, subkulturer och abstrakta politiska eller religiösa ideologier, 
färgar onekligen de människor som lever inom dem. Det är endast genom den generaliserade 
andras förhållningssätt som människan kan internalisera dessa samhälleliga och kulturellt 
präglade system, utveckla ett socialt själv och bli en samhällsmedlem oavsett vem man är och 
var man än befinner sig (jfr. Mead, 1934/1970, s. 162). 
 
Men, som sagt var, subjektet är emellertid inte någon passiv mottagare av dessa strukturer 
utan en social aktör som hela tiden, genom de motstånd (olika problemsituationer) som 
subjektet stöter på tillsammans med andra människor, också kan bidra till förändring av 
rådande förhållanden och strukturer över tid. Subjektet som social aktör och den 
generaliserande andra som strukturerande social princip och förhållningssätt existerar på så 
vis som olika sidor av samma mynt. Något som Lundin (2004, s. 116) illustrerar med följande 
figur (5): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Av det sagda följer emellertid att individer internaliserar och organiserar perspektiv på olika 
sätt och att man i den bemärkelsen därför kan tala om, som von Wright (2000, s. 130) 
                                                           
64 Von Wright (2000, s. 130) poängterar emellertid att det aldrig är själva mängden av perspektiv, attityder eller roller som är 

det avgörande i sammanhanget eftersom vi i dagsläget formligen översköljs med olika möjliga perspektiv, ”utan att vi för den 

skull samordnar dessa och tar med dem i vår dialog”. Det avgörande är i stället ”huruvida vi i sociala situationer, i konkreta 

möten med andra, kan ta en annans roll på ett sätt som gör att vi »införlivar» och »samordnar» den andras perspektiv och den 

andras konkreta handlingar med vårt eget.” Något som naturligtvis förutsätter både ett förhållningssätt enligt den 

generaliserade andra samt sist men inte minst ett intresse för och vilja att närma sig den andra socialt. 
 

Socialt själv 

Den generaliserade andra 

Figur 5 Pilarna kan sägas representera 
den ömsesidiga rörelsen. 
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uttrycker det, ”privata erfarenhetsvärldar”. Det privata ligger ”i att individerna intar olika 
perspektiv och har olika tillgång till fenomenen” men att dessa skillnader i termer av olika 
infallsvinklar på verkligheten ändå skall betraktas som ”objektiva” variationer eftersom de är 
socialt och intersubjektivt konstituerade genom den generaliserade andra. Det finns således ett 
subjektivt inslag i hur den enskilda individens organisation av perspektiv är konstituerad 
vilket i sin tur återspeglar de personliga sätt som individen ingår i olika sociala organsiationer 
av perspektiv genom sina handlingar. Men en privat erfarenhetsvärld i nämnda bemärkelse 
behöver som sagt var inte innebära ett subjektivt förhållningssätt som endast den enskilda 
individen har tillgång till utan är snarare ett uttryck för en social objektivitet eller objektiv 
relativism som är möjlig att kommunicera. En socialt konstituerad multiperspektivistisk 
olikhet i en sådan bemärkelse vilar därmed alltid på en objektiv grund enligt Mead vilket även 
gäller för Lüschers begrepp subjektiv multiperspektivitet.65 
 
Individens sociala organisation av perspektiv och multiperspektivitet är avrundningsvis inte 
statisk och absolut utan snarare dynamisk och satt i ständig förändring. Detta eftersom den, på 
självreflexiv grund, både återspeglar individens behov och sociala anpassning till rådande 
kontextuella förhållanden samt det faktum att den enskilda individen i sig besitter en 
immanent kreativ förmåga till förändring (jfr. Lundin, 2004). Faktorer som alltså 
sammantaget borgar för en fortlöpande psykosocial omstrukturering av perspektivens 
organisation och därmed en förändring av den generaliserade andras funktion hos individen. 
En dynamisk föränderlighet som sedan återspeglas hos individen, inom ramen för dennes 
sociala handlingsliv, i form av perspektivtagande, perspektivskapande, perspektivskiftande, 
samt om så krävs perspektivundertryckande och perspektivövergivande. 
 
 

Uppsatsens teoretiska ramverk: En ”syntes” av Fiske och Mead 
Innan fokus riktas mot uppsatsens avslutande del så har jag kortfattat tänkt kommentera valda 
teoriers universella anspråk och därmed också den gemensamma nämnare som gör teorierna 
komplementära enligt min mening. Den övergripande tanken är ju att väva samman 
ansatserna med varandra i texten men att teoriernas kompatibilitet naturligtvis inte är given på 
förhand, det universella till trots. En viktig utgångspunkt i valet av teoribildning har som 
redan antytts varit antagandet att Meads perspektivteori och Fiskes socialitetsteori är 
kompatibla trots skillnader i ansatsernas teoretiska fokus. Denna utgångspunkt vilar dels på att 
båda ansatserna beskriver människans sociala natur i formella och universella termer, som 
därmed gäller för alla tänkbara former av mellanmänskliga interaktioner oavsett sociokulturell 
kontext, dels på att ansatsernas teoretiska bäring är nära knuten till en sociofunktionell 
praxis.66 
 
Fiskes centrala tes innebär som sagt att de fyra elementära socialitetsformer som utdefinierats 
(gemensamt delande; auktoritetsrangordnande; jämlikhetsmatchande och marknads-
prissättande) är fullt tillräckliga för att beskriva det enorma spektrum av relationer, motiv, 
emotioner, intuitivt tänkande, moraliskt bedömande etc. som finns i sociala sammanhang. 
Teorins universella anspråk ligger alltså i dess isomorfa natur; det vill säga att all mänsklig 
social interaktion baseras på psykosociala modeller och strukturer som är systematiskt lika 
människor emellan. Såväl i ett samhälle på en isolerad ö som i en urban miljonstad agerar 
människor därför enligt samma elementära och universella socialitetsformer. 
                                                           
65 

Detta sägs i en formell mening eftersom den objektiva verkligheten naturligtvis kan upplevas subjektivt på substantiellt 

olika och mer eller mindre icke kommunicerbara vis, inte minst emotionellt sett.
 

 
66 Teorierna skulle också kunna ses som komplementära i en annan bemärkelse. Nämligen att Mead ibland har kritiserats för 

att ha en ”översocial” syn på människan samtidigt som Fiske har kritiserats för en ”kognitiv reduktionism” (se t.ex. Schwartz, 

1981; Stolte, 1992). 
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På ett liknande sätt menar Mead i sin tur att perspektivtagandet som kommunikativ princip 
utgör en universell sociokognitiv grund genom förmågan att ta den generaliserade andras 
organisation av perspektiv och därmed också till möjligheten att interagera interpersonellt 
inom ramen för någon form av social gemenskap. Teoretiskt sett kan ett sådant universum 
sedan sträckas ut i all oändlighet. Det innebär att den generaliserade andra som teoretisk 
princip bär med sig en i det närmaste obegränsad potential för kommunikation och interaktion 
mellan människor förutsatt att de på något vis knyts samman intersubjektivt i 
handlingsprocessen med hjälp av universellt giltiga signifikanta symboler. Den generaliserade 
andra kan därmed betraktas som en slags övergripande teoretisk universell och abstrakt form 
som rymmer människans hela potential till intersubjektivt grundad kommunikativ socialitet. 
All mänsklig social interaktion och allt relationsskapande äger enligt de två teorierna således 
rum inom ramen för vissa bestämda formella socialitetsuttryck samt via en grundläggande 
formell kommunikativ princip i form av den generaliserade andra. 
 
Men samtidigt tar sig emellertid universaliteten olika uttryck i de båda teorierna. Meads 
teoretiska ramverk är i grunden en socialpragmatisk och funktionalistisk ansats som beskriver 
socialitet i handling på ett formellt plan emedan Fiskes teori syftar till att, via 
implementeringsreglerna, fånga upp och beskriva socialiteten på en differentierad och mer 
substantiell nivå där sociokulturellt färgade värderingar och emotioner spelar en framträdande 
roll. Ontologiskt sett syftar Meads ansats därför till att beskriva hur människan utvecklas till 
en social varelse genom kommunikativ interaktion med andra samtidigt som Fiske redogör 
teoretiskt för hur sociala situationer i sig alltid äger rum enligt ett bestämt antal konstanta 
former i en kulturpsykologisk och empirinära bemärkelse. 
 
En annan och mer påtaglig skillnad är att Fiske utgår från en social differentiering som ligger 
på en biologisk och evolutionär nivå via externalisering emedan Mead utgår från en social 
dito som återfinns på en delvis konstruktivistisk och kontextuell nivå genom internalisering. 
Mead menar ju att socialiteten inte är en egenskap som är färdigt given i den mänskliga 
naturen utan att dess funktion konstitueras i social interaktion via symbolers signifikans och 
utvecklandet av ett socialt själv. Fiske antar att vi har medfödda, emotionellt färgade, 
kognitiva predispositioner som svarar mot socialitetsformerna när Mead i stället utgår från att 
denna differentiering av socialiteten först och främst är något som socialiseras in via den 
generaliserade andra genom att individen blir en del av den ”sociala evolutionsprocess” som 
det omgivande samhället och kulturen innefattar. 
 
Men anledningen till att teoriernas sammankoppling enligt min mening inte når en ”eklektisk” 
nivå är framför allt det faktum att Fiske inte uteslutande reducerar sin teori till en biologisk 
och evolutionär grund. Ty teorin kräver med nödvändighet ett komplement i form av 
implementeringsreglerna, som ju bestämmer områden, personer, parameteruppsättningar, 
koder och ideologier, för att teorin skall få bäring och giltighet i en substantiell och 
sociokulturell mening. Den sociokulturella kontexten är sålunda en avgörande faktor för en 
reell social differentiering i Fiskes teori, vi är inte bara sociala av naturen utan också genom 
det sociala handlingsliv som en sådan kontext sammantaget utgörs av. Fiskes resonemang är 
därmed möjligt att förena med Meads perspektivteoretiska ansats enligt min uppfattning. 
 
Båda teorierna bygger således på en samstämmig universell definition av vad det innebär att 
vara social som i första hand vilar på implementerings- och internaliseringsprocesser inom 
ramen för en sociokulturell kontext och inte uteslutande på den enskilde individens 
(genetiska) disposition via en externaliseringsprocess. En formell socialitet såsom den 
framställs i de båda teorierna måste på så vis alltid realiseras och förankras intersubjektivt för 
att kunna ligga till grund för faktiska sociala relationer mellan människor på ett 
sociofunktionellt och substantiellt plan. Det finns på så vis ingen absolut motsättning mellan 
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teoriernas externaliserings- och internaliseringsprocesser eftersom resultatet av processerna 
blir det samma i social praxis. De predispositionella formerna externaliseras emedan det 
sociokulturella innehållet med nödvändighet måste internaliseras; det sistnämnda oavsett 
teori.  
 
 
Perspektivet och dess socialpsykologiska förankring 
Följande avsnitt är tänkt som en analysdel där Montgomerys perspektivmodell skall belysas 
stegvis utifrån det teoretiska ramverk som presenterats ovan. Det övergripande syftet är att 
redogöra för perspektivtagandets och perspektivets socialpsykologiska grund genom att peka 
på specifika förutsättningar som såväl konstituerar som inverkar på subjektets sociala 
perception och perspektivtagande i en interpersonell kontext. 
 
 

Montgomerys perspektivmodell belyst utifrån en socialpsykologisk 
ansats 

Perspektivbegreppet är omfattande och går att beskriva utifrån ett otal teoretiska 
infallsvinklar. Jag har valt att utgå från Montgomerys perspektivmodell eftersom den på ett 
överskådligt och systematiskt vis fångar upp ett antal av perspektivbegreppets mest centrala 
aspekter i ett mellanmänskligt sammanhang. Modellen är i sig tänkt att fungera som en slags 
teoretisk avgränsning i sammanhanget under det att vart och ett av dess så kallade bestämbara 
element (subjekt, position, objekt samt det mentala objektets deskriptiva kärna och evaluativa 
sidor) lyfts fram och diskuteras utifrån en syntes av Meads perspektivteoretiska ansats och 
Fiskes socialitetsteori. Det betyder att samtidigt som modellen därigenom ges en bredare 
teoretisk förankring så lyfts därmed också perspektivbegreppets socialpsykologiska grund 
fram i ljuset. 
 
Som ett andra delmål följer sedan uppgiften att länka samman resonemanget med social 
attributionsteori för att belysa grunden för det faktiska perspektivtagandet i en social kontext. 
Det sistnämnda härrör enligt Montgomery till modellens så kallade obestämbara sida som 
ytterst innefattar orsaksförklaringen till varför ett visst perspektiv intas till förmån för ett 
annat i en given situation. Den övergripande målsättningen är på så vis att peka på de 
teoretiska komponenter som sammantaget utgör perspektivets formella och substantiella 
fundament samt ytterst också dess sociala funktion och särskiljande mekanik i en 
mångbottnad och komplex social verklighet. 
 
 

Perspektiv och social kontext 
Ett vanligt påstående är att olika människor uppfattar saker på olika vis. Att min subjektiva 
upplevelse skiljer sig från din och att våra respektive upplevelser också skiljer från alla 
andras. Draget till sin yttersta gräns skulle detta innebära en solipsism eller okommunicerbar 
subjektivism där det enda som kan sägas existera är mitt eget perspektiv i bemärkelsen jag 
själv inklusive mina upplevelser. Det vill säga en värld där vart och ett av människors 
subjektiva erfarenheter förblir oåtkomliga för envar. En värld där perspektivbegreppet tappar 
sin funktion eftersom det inte längre blir intressant att förklara något från utifrån ett visst 
perspektiv eftersom dessa skulle vara oändligt många varmed det blir omöjligt att enas om en 
verklighet. Och omvänt, om allt uppfattades på ett identiskt vis så skulle också behovet av att 
perspektivera tillvaron vara meningslöst eftersom det endast skulle antas existera ett 
allenarådande och objektiverande perspektiv att betrakta verkligheten utifrån. 
 
Men dessa ståndpunkter är naturligtvis att hårddra frågan eftersom den teoretiska 
genomgången ovan talar för att människor generellt faktiskt har det gemensamt att de 
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uppfattar verkligheten på ett likartat sätt utan att för den skull objektifiera det subjektiva och 
därmed frånta människor sina unika upplevelser och erfarenheter samt det omvända, att 
subjektifiera det objektiva, och därmed reducera gemensamma upplevelser mellan människor 
till att enbart handla om unika och okommunicerbara erfarenheter. Människor förhåller sig 
således till en likartad verklighet samtidigt som man också skiljer på vem man själv är och 
sina upplevelser från andra. Det egna perspektivet går därmed att urskilja från andra 
individers perspektiv samtidigt som det finns komponenter i respektive perspektiv som gör 
dem snarlika och kommunicerbara mellan människor. Perspektivskillnader till trots så 
förhåller sig människan således till den upplevda verkligheten på ett likartat och 
intersubjektivt vis.  
 
Men i det ögonblick som frågan om perspektivrelaterade likheter (objektivitet) och skillnader 
(subjektivitet) ställs så ligger det sedan nära till hands att även ställa frågan om det är möjligt 
att finna en teoretisk grund för dessa motsatta ståndpunkter. Är det teoretiskt möjligt att 
presentera en universell och formell grund för det substantiella perspektivtagandet som är 
generellt giltig i olika tänkbara sociala kontexter? Svaret på frågan återfinns i 
spänningsförhållandet mellan det som uppfattas lika och olika mellan människor och det är 
också där som själva den perspektivteoretiska tanken föds. I synnerhet de perspektivrelaterade 
likheter och skillnader som uppstår mellan människor i social handling. Perspektivets 
socialpsykologiska bäring återfinns alltså i dess särskiljande funktion samtidigt som det också 
hänvisar till en gemensam och social verklighet för människor. Begreppet social kontext är 
viktigt i sammanhanget eftersom den teoretiska inramning som presenterats ovan gör gällande 
att perspektivtagandet antas äga rum i en mellanmänsklig situation av något slag. Perspektivet 
fungerar i denna bemärkelse som en slags perceptiv och social länk mellan subjektet och den 
omgivande objektvärlden eller den sociala kontext som subjektet agerar inom. Detta gäller 
formellt sett även om syftet är att skilja ut ett perspektiv partikulärt från andra perspektiv eller 
om andra människor är fysiskt närvarande eller ej i en situation. 
 
Att den omgivande kontexten har en avgörande betydelse för människors psykosociala 
funktion är något som både Mead och Fiske framhäver i sina ansatser. De menar ju ytterst att 
subjektets reella socialitet och sociala själv är en konsekvens av socialiseringsprocessen och 
att subjektet sedan återspeglar samhället i stort på en konkret och abstrakt nivå. Där Mead 
talar i termer av kommunikativ socialitet i handling och diskursuniversum så talar Fiske i 
stället om samhälleliga värderingar, normer, moraliska standarder, ideologier samt sist men 
inte minst om gemensamma socialitetsformer som implementarats utifrån särskiljande motiv. 
Utifrån dessa antaganden kan således en social kontext på ett övergripande plan definieras 
som den sociala miljö som individen interagerar i tillsammans med andra människor, enskilt 
eller i grupp, och som har sin grund i ett differentierat och strukturerat kommunikativt 
handlande genom socialitetsformerna. En socialpsykologisk ansats såsom den presenterats 
ovan utgår således från antagandet att subjektet i många hänseenden definieras socialt utifrån 
den övergripande kontext som individen ingår i institutionellt och sociokulturellt. Individen 
återspeglar den omgivande kontexten på både ett konkret och abstrakt plan genom sitt sociala 
själv vilket i sin tur antas kunna inverka på perspektivtagandet och det perspektiv som intas i 
en mellanmänsklig situation.  
 
 

En fiktiv social situation 
I beskrivningen av sin perspektivmodell ger Montgomery ett förslag på en fiktiv 
interpersonell kontext där tre interagerande individer (en arvtant, arvinge och tiggare) handlar 
utifrån specifika motiv och sociala intentioner sett. På ett övergripande plan kan exemplet bäst 
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beskrivas som en social kontext som egentligen består av fyra hypotetiska vitt skilda sociala 
situationer mellan subjekt och objekt eller observatör och aktör. Närmare bestämt fyra möjliga 
scenarion som kretsar kring en arvtant eller ekonomiskt bemedlad person som är antingen 
återhållsam eller oåterhållsam med pengar och som kan uppfattas olika beroende på den 
värdeladdade relation som finns mellan vederbörande och respektive part, dvs. tiggaren och 
arvingen, i de enskilda situationerna. Interpersonella situationer som ytterst leder till att 
arvtanten antingen kan uppfattas som snål eller ekonomisk alternativt slösaktig eller generös 
beroende på parternas skilda perspektiv sett. I sin helhet återspeglar därmed också den fiktiva 
situationen både individuella och gemensamma intressen hos subjekten. 
 
Naturligtvis är exemplet endast en fiktiv och hypotetisk konstruktion som har till syfte att på 
ett förenklat vis åskådliggöra perspektivskillnader. Kopplingen mellan subjekten är 
exempelvis inte helt självklar i den fiktiva sociala kontexten för är det verkligen möjligt att en 
tiggare kan uppfatta en arvtant som sådan utan någon som helst kännedom på förhand om den 
sistnämndas sociala funktion som just arvtant? Men oavsett sin förenkling och denna 
empiriska fråga så illustrerar ändå exemplet en gemensam social verklighet som sedan kan 
uppfattas olika av de inblandade parterna beroende på deras sociala intentioner och det 
relationella förhållande som råder mellan subjekten i respektive situation. Exemplet visar 
således på hypotetiska interpersonella situationer som kan användas som underlag för att 
belysa olika sociala förutsättningar som gäller när ett subjekts syfte är att agera socialt och 
som resulterar i ett specifikt perspektivtagande.  
 
 I linje med vad som nämnts tidigare så kommer Montgomerys fiktiva exempel för 
enkelhetens skull att användas som exempel på en fiktiv social kontext även i föreliggande 
redogörelse. Exemplet visar inte enbart på relationen mellan subjekt och objekt utan även på 
förhållandet mellan deskriptiva och evaluativa variabler i ett mentalt objekt och de 
perspektivrelaterade konsekvenser som uppstår när objektet betraktas utifrån skilda sociala 
positioner och motiv sett. Även kontextuella faktorer som släktskap och socioekonomiska 
förhållanden (närmast familjen och social klasstillhörighet) kan anas på en mer abstrakt nivå i 
exemplet. Perspektivexemplets hypotetiska implikationer kommer att belysas närmare genom 
att mer specifikt peka på hur den sociala kontexten kan tänkas inverka på aktörernas 
perspektivtagande i det fiktiva exemplet. Det fiktiva exemplet kommer i sig att utgöra en slags 
avgränsande definition på en social kontext i resonemanget. 
 
 

Meads relationella infallsvinkel på jaget i handlingsprocessen och 
perspektivmodellens komponenter 

Montgomerys perspektivmodell visar tydligt att den sociala verkligheten är mångfasetterad 
och komplex eftersom den innefattar flera dimensioner samtidigt. Sett i ett större 
sammanhang så anas en bild av en pluralistisk och multiperspektiv verklighet där subjekt som 
förhåller sig socialt i olika mellanmänskliga kontexter gör det i spänningsfältet mellan 
valmöjligheter och determinism perspektivistiskt sett. Vissa perspektiv är mer eller mindre 
givna på förhand emedan andra perspektiv intas som ett alternativ bland många andra. 
Perspektivmodellens fundament utgörs av objektet, subjektet samt den position som objektet 
betraktas utifrån. Dessa komponenter utgör i sin tur perspektivets grundläggande 
beståndsdelar. Det är således i detta fundament som grunden till ett socialt strukturerat 
perspektivtagande finns. Mead menar att det är fråga om en perspektivistisk pluralism som 
organiseras i social handling utifrån vissa fundamentala principer som har sin grund i 
förmågan till kommunikativ interaktion och social självmedvetet hos subjektet. En formell 
social och kontextberoende differentiering uppstår på så vis som sedan återspeglas i subjektets 
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organisation av perspektiv via den generaliserade andra. En perspektivistisk pluralism innebär 
därför inte en fullständigt godtycklig och partikulär relativism med en total avsaknad av 
sociala hållpunkter och ramverk för individen i fråga. 
 
 

Mentala objekt, signifikanta symboler och den sociala kontextens betydelse i handlings-
processen 

Perspektivmodellen vilar på en rationell grund genom att den utgår från att tänkandet är 
förbundet med visuell perception och att ett perspektiv alltid återspeglar något verkligt hos det 
uppfattade mentala objektet med dess två proportionerliga och dikotoma samt deskriptiva och 
evaluativa egenskapspar. Ett perspektiv förblir därför inte enbart en subjektiv konstruktion 
utan hänvisar till en objektiv verklighet, någonting utanför subjektet som vi kan enas om. 
Dessutom förutsätter perspektivmodellen att objektet ifråga representeras i människors 
föreställningsvärld och fungerar som en slags mental modell vilket gör att inte behöver ha 
direktkontakt med ett fysiskt objekt för att uppfatta det. 
 
När Mead närmar sig verkligheten teoretiskt gör han det utifrån en socialpragmatisk 
ståndpunkt där tonvikten ligger på människan som aktivt subjekt. Det betyder konkret att ett 
objekt endast låter sig definieras utifrån de tilltänkta mål som individen agerar mot inom 
ramen för en handlingsprocess. En tiggare agerar och tigger i syfte att få pengar av en person 
med pengar, en arvinge agerar och tolkar en arvtants agerande i syfte att värdera det som 
gynnsamt eller ej i förhållande till ett framtida arv samt, en arvtant agerar genom att ge eller 
inte ge pengar med hänsyn till specifika motiv som är relaterade till respektive subjekt. 
Tonvikten på handling återspeglas också i tänkandet som enligt Mead utgörs av en inre 
konversation med signifikanta symboler och är därmed intimt förknippat med aktivitet. 
Tankeprocessen är ytterst en förlängning av en kommunikativ interaktion mellan människor 
och att tänkandet på så vis även innefattar en implicit kommunikativ potential ända till dess 
tanken görs explicit och övergår i en faktiskt kommunikativ socialitet av något slag. 
 
Enligt Mead är människan inte enbart aktiv och handlande utan som sagt även social till sin 
natur. Det betyder att vi ständigt agerar i relation till andra människor i en samhällelig 
kontext. Grunden till socialiteten ligger i vår kommunikativa förmåga och vårt symbolbruk 
genom symbolers signifikans. Begreppet signifikans betyder att vi kommunikativt uppfattar 
en symbol på ett likartat sätt mellan varandra inom ramen för en språklig gemenskap eller ett 
handlingsfält genom de konventioner som råder inom den specifika kontexten. Med Meads 
sätt att se så likställs också symbolers signifikans med förmågan att vara en annan samtidigt 
som vi är oss själva. Signifikanta symboler kan därför betraktas som sociala objekt som delas 
formellt mellan människor samt att dessa också innefattar en konstans som gör att subjektet 
kan handla utifrån perspektivet över tid. Perspektivet vägleder på så vis subjektet i handlingen 
med hänsyn till specifika motiv och intentioner. En signifikant symbol är därmed inte enbart 
en representation av någonting, ett objekt, i verkligheten utan hänvisar således även till en 
handlingsbaserad och formell intersubjektivitet som spänner över dåtid (minnen, erfarenhet, 
kunskap etc.), nutid (beslut, situationsbundna impulser etc.) och framtid (tilltänkta mål, syften 
etc.). 
 
En signifikant symbol utgör i sig en tidig fas i subjektets handlingsprocess genom att hänvisa 
till såväl en anteciperad respons (hos en tilltänkt annan) som ett förväntat resultat av 
handlingen. Handlingen fullbordan mynnar sedan ut i en övergripande anpassad respons hos 
subjektet. Enligt Meads triadiska meningssystem innebär en anpassad respons det samma som 
vår reaktion på den signifikanta symbolens, och ytterst objektets, funktionella mening och där 
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vår egen reaktion delvis även är densamma som den kontextbundna reaktionen hos en annan 
inom ramen för symbolens signifikans. Ett arv är detsamma för en arvinge som för en arvtant 
i exemplet. En symbol som är signifikant och som har ett bestämt syfte ger därför upphov till 
en likartad mental representation hos inblandade parter i en gemensam social 
handlingsprocess. Signifikansen föregår dock syftet med en handling och kräver naturligtvis 
inte att en fullbordan av en handling för sin existens. Arvingen, arvtanten och tiggaren vet 
redan innan själva situationen vad arv och tiggeri innebär. Signifikansen kräver således en 
viss intersubjektivt förankrad förkunskap och förförståelse för sin existens. 
 
Med Meads ögon definieras objektet i perspektivmodellen som ett socialt objekt och vars 
funktionella mening uppstår i den sociala handlingsprocessen. Subjektet intar en mental 
position genom en anpassande respons, och därmed ett perspektiv, i förhållande till objektet 
genom att det representeras som en signifikant symbol som alltså hänvisar både till objektet i 
sig och till handlingens syfte eller förväntade resultat. Objektet utgör därför en del av en 
social verklighet, en social kontext för subjektet. Arvtanten är på så vis ett socialt objekt för 
såväl arvingen som tiggaren liksom för sig själv i exemplet. Skillnaden i perspektiv ligger 
främst i att handlingarnas funktionella syften och därmed de anpassande responserna hos 
aktörerna, arvingen och tiggaren, skiljer sig åt i det fiktiva exemplet. Den signifikanta 
symbolen och det objekt den hänvisar till fyller olika funktion och ger upphov till olika 
mening för inblandade parter samt att denna perspektivskillnad är socialt konstituerad genom 
signifikansen. Dessutom, genom symbolers signifikans kan inblandade parter också vara 
medvetna om objektets övriga sidor, en slags intersubjektiv teoretisk kunskap om dess 
baksidor, och därmed de olika potentiella meningar som inte fyller ett direkt funktionellt syfte 
för det enskilda subjektet i situationen. Arvingen kan därmed på ett intersubjektivt plan 
exempelvis vara medveten om att arvtantens ekonomiskhet innebär en snålhet sett utifrån ett 
annat perspektiv (tiggarens). 
 
Handlingens syfte som ett uttryck för subjektens bakomliggande motiv avgör således vilka 
deskriptiva och evaluativa aspekter som potentiellt kan framhävas respektive nedtonas hos 
objektet under det att ett förväntat perspektiv intas i en situation. Ett perspektiv är i princip 
hypotetiskt till dess ett reultat är för handen. Objektets eventuella positiva eller negativa värde 
för subjektet är därför i slutänden en konsekvens av den sociala handlingens faktiska resultat 
och anpassade respons. Har arvtanten slösat bort pengar eller har vederbörande tänkt på 
framtida arvingar? Har arvtanten varit generös med pengar eller har vederbörande varit snål 
och tänkt på sig själv (eller andra)? Såväl tiggaren som arvingen hade i respektive 
handlingssituation anteciperat arvtantens potentiella alternativa agerande genom den mentala 
representationens symbolfunktion och signifikans. Det fanns således en socialt konstituerad 
beredskap på hur objektet (arvtanten) skulle kunna reagera på respektive subjekts faktiska 
intentioner och förväntningar. Respektive situation innefattar därmed en slags norm för vilka 
deskriptiva och evaluativt variabler eller perspektiv som är relevanta eller ej. Tiggaren lär till 
exempel knappast uppfatta arvtanten som ekonomisk om vederbörande inte får några pengar.  
  
 

Självets reflexiva grund samt subjektet som perceptiv aktör i social handling 
För att ett objekt skall kunna uppfattas utifrån ett specifikt perspektiv sett så krävs med 
nödvändighet existensen av ett subjekt, det vill säga att objektet uppfattas av någon. Detta är 
givetvis ett axiom i perspektivmodellen liksom i ett perspektivteoretiskt resonemang generellt. 
Enligt perspektivmodellen agerar som sagt var ett subjekt utifrån givna intressen och motiv 
som sedan kommer till uttryck i form av en specifik subjektidentifikation hos individen, det 
vill säga den funktionella identifikationen som tiggare, arvinge och arvtant i exemplet. 
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Identifikationen är vidare relaterad till den mentala position, och ytterst det perspektiv, som 
subjektet intar i förhållande till det objekt som står i fokus. Subjektet intar på så vis en 
position genom att identifiera sig med en entitet som har ett visst läge i en slags mental rymd i 
förhållande till ett mentalt objekt. I perspektivmodellen förutsätts det således att subjektet 
innefattar en perceptions- och kognitionsbaserad del, grunden för rumslig uppfattning samt 
mental konstans hos subjektet, samt en motivationsbaserad och emotionellt laddad 
identifikationsprocess som ytterst visar sig i form av subjektets identitet eller själv. 
 
En mer socialpsykologisk definition av subjektet i perspektivmodellen och som ligger i linje 
med Meads teoretiserande kring individen och jaget förskjuter inte oväntat tyngdpunkten till 
det handlande subjektet som aktör. Fokus skulle således hamna på det dialektiska förhållandet 
mellan jagets komponenter ”I” och ”Me” hos individen i en social situation. Ett behov, motiv 
eller intresse hos subjektet kommer till uttryck i en viss handling som i sig är riktad mot 
tilltänkta mål eller resultat i situationen. I själva handlingsögonblicket existerar det som sagt 
var inte någon explicit jaguppfattning eller självvärdering hos subjektet, det vill säga 
medvetenhet om ”Me”, eftersom detta är ett resultat av en retrospektiv och självreflexiv 
process i en senare fas i handlingen. ”Me” och därmed självmedvetenheten uppkommer 
således först i det ögonblick som subjektet intar ett perspektiv mot sig själv och uppfattar 
”Me” som ett socialt objekt. Genom jagets dialektiska process och signifikanta symboler så 
finns hela tiden subjektets jag närvarande i handlingsprocessen. 
 
Det är sedan en renodlad psykologisk och empirisk fråga hur pass starkt individen sedan 
identifierar sig med ”Me” i situationen. Att betrakta sig själv som tiggare respektive arvinge 
innebär olika situationer och förutsättningar vilket naturligtvis inverkar på själva 
subjektidentifikationen i fråga. Kanske fyller subjektidentifikationen endast ett känsloneutralt 
och rent funktionellt syfte för de båda parterna? Meads ståndpunkt innebär ytterst att subjektet 
har sin förankring i handlingsprocessen och återspeglar på så vis de aktiviteter som subjektet 
är involverad i. Att tigga, att ge eller inte ge pengar, att se till ett framtida arv innebär i vart 
fall att man betraktar sig själv som tiggare, arvtant alternativt arvinge i någon utsträckning i 
sammanhanget med hänsyn till social funktion och handlingens syfte.  
 
En konsekvens av Meads ansats är som sagt att ett objekt aldrig kan uppfattas som sådant av 
ett subjekt så länge som objektet inte utgör en del i handlingsprocessen. Ty subjektet uppfattar 
objektet som sådant, det vill säga dess deskriptiva och evaluativa dimensioner, just för att det 
utgör en del av de anteciperade mål som individen agerar mot. Handlingen styr i den 
bemärkelsen subjektets relativa uppmärksamhet och perception. Arvtanten uppfattas som 
sådan eftersom arvingen är involverad i den process som sedermera leder fram till ett framtida 
arv. Likaså uppfattar tiggaren arvtanten som sådan (om nu tiggaren har den 
bakgrundskunskapen som sagt) eftersom syftet med handlingen att tigga just är att kravlöst få 
pengar av vederbörande. Genom ett intentionellt perspektiv knyts subjekt och objekt samman 
med varandra i handlingsprocessen oavsett om handlingen är verklig eller föreställd. Objektet 
fyller någon form av funktion för subjektet i handlingen och man är någon som betraktar det, 
detta utgör sedan ett underlag för ”Me” i situationen. Och dessutom, i det ögonblick som 
distinktionen mellan objekt och subjekt är medvetandegjord hos individen så är subjektets 
perspektiv på objektet också intersubjektivt förankrat genom symbolers signifikans.  
 
”Me” är potentiellt kommunicerbart genom dess intersubjektiva konstitution och återspeglar 
alltid någon form av kontinuitet (konstans) och den sociala kontext som ”Me” kommer till 
uttryck i. Mead framhäver därmed den sociala kontextens teoretiska betydelse för såväl det 
enskilda subjektet som existensen av en formell intersubjektivitet i social handling. Min 
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respons på ett ”Me” utgör en anteciperad och signifikant respons som hypotetiskt sett alltså 
skulle uppfattas på ett likartat vis av en annan person inom samma handlingsfält. Jag är 
tiggare och personen som ska ge mig pengar förhoppningsvis måste ju uppfatta mig som 
sådan i den gemensamma processen. Subjektet och dennes jag måste emellertid förstås 
teoretiskt utifrån en relationell och samhällelig synvinkel menade Mead. I en kontextualiserad 
perspektivmodell betyder det förenklat att subjektet endast kan förstås i relation till objektet 
och den sociala kontext och verklighet som objektet representerar och som subjektet också 
utgör en del av. En persons jag återspeglar därför alltid mer eller mindre de kontexter som 
personen ingår i och som individens olika ”Me” representerar. Ibland krävs det en uttalad 
konstans över tid hos jaget medan det vid andra tillfällen krävs ett mer flyktigt och 
situationsbundet jag. Ens vanemässiga yrkesroll är vanligtvis någonting annat än den roll som 
man kanske tvingas inta i en hastigt uppkommen situation, exempelvis som privatperson vid 
en olycka där man intar en tillfällig roll genom att bistå med hjälp. Båda exemplen kräver ett 
subjekt men att dess funktion är markant olika. 
 
 

Självets relationella dubbelhet och positionen som en kontextuell referenspunkt 
Enligt Mead är subjektets jag således inte enbart en indiviuell angelägenhet utan jaget är 
socialt och relationellt till sin natur. Med detta menas alltså att det finns en individuell 
psykologi, om jaget, perceptionen, kognitionen, identifikationen etc., men att definitionen av 
jaget inte kan frikopplas helt och förstås fullt ut om inte hänsyn tas till subjektets sociala band 
till omvärlden. Individen är och agerar som ett enskilt subjekt, men endast i förhållande till 
någon form av social kontext med Meads sätt att se på saken. Genom vår kommunikativa 
förmåga och symbolers signifikans är det inte nödvändigt med den fysiska närvaron av andra 
utan att vi har möjligt att agera potentiellt socialt ändå, åtminstone formellt sett. Det finns 
något gemensamt i mina reaktioner som också finns i andras reaktioner. Dessutom innefattar 
som sagt Meads definition av jaget en relationell dubbelhet där individen samtidigt förhåller 
sig till sin relation till sig själv och sin relation till andra. Exempelvis, när arvingen ser sig 
själv som just arvinge så förhåller sig denne samtidigt indirekt till sin relation till arvtanten, 
det vill säga den person som arvingen skall ärva pengar av i framtiden. När jag förhåller mig 
som tjänsteman på mitt kontor och ser mig själv som sådan så förhåller jag mig samtidigt till 
mina kollegor och den sociala struktur som definierar min roll som tjänsteman och delvis den 
jag är som person på arbetsplatsen. 
 
I perspektivmodellen definieras subjektets förhållande till objektet genom den position som 
subjektet har till objektet i fråga. När subjektet intar ett perspektiv på objektet så görs detta 
utifrån en viss mental position hos subjektet som således identifierar sig med en entitet med 
en given position i förhållande till objektet. Positionen är som sagt fundamental i ett 
perspektivteoretiskt resonemang eftersom perspektivtanken just sätter fingret på det att 
betrakta ett objekt från en viss position. Ändras positionen så ändras också perspektivet. 
Positionen är en formell aspekt i perspektivmodellen och säger alltså inget om reella 
förhållanden. För att definiera positionen så måste således också subjektet och objektet 
definieras liksom relationen mellan dem. 
 
Om detta resonemang sedan länkas samman med Meads tankar kring jagets relationella 
dubbelhet så framträder positionen som själva fundamentet för denna dubbelhet hos jaget. 
Genom att ”Me” återspeglar den sociala kontext som subjektet är en del av så återspeglar även 
”Me” den kontextuellt definierade position som gör så att vi samtidigt förhåller oss till vår 
relation till oss själva och vår relation till andra. När vi reflekterar över vår relation till oss 
själva och betraktar ”Me” så betraktar vi samtidigt den position som ”Me” uttrycker för oss i 



 60 

en viss social kontext (som sagt vare sig vi är ensamma eller i grupp). Likaså gäller att när vi 
sedan vänder fokus och betraktar vår relation till ett objekt, ett annat subjekt exempelvis, så 
finner vi att objektet ifråga också uttrycker något om vårt ”Me” samt om den position som vi 
betraktar objektet utifrån (har vi ett inifrån- eller ett utifrånperspektiv i förhållande till 
objektets handlande sett). Tydligast blir detta antagande i sociala sammanhang under det att 
specifika perspektiv intas i förhållande till andra. Relationen mellan arvingen och arvtanten 
definierar på så vis arvingens mentala position i förhållande till arvtanten och vice versa. 
 
Alltmedan handlingsprocessen skiftar och fortgår över tid så skiftar givetvis de sociala 
kontexter som subjektet befinner sig i med konsekvensen att individen hela tiden anpassar sig 
och ändrar positioner och perspektiv utifrån de förväntningar som ställs från omgivningen och 
individen själv. Vårt ”Me” skiftar därför med hänsyn till den sociala kontext vi befinner oss i 
och varierar över tid med graden av identifikation som krävs. Vi intar olika sociala identiteter 
och där rollen som tjänsteman på arbetet ställer andra krav än rollen som pappa i hemmet. ”I” 
är jagets aktiva del och ”Me” är den del av jaget som ”reglerar” jagets uttryck med hänsyn till 
kontexten. De positioner och perspektiv som intas av subjektet återspeglar därför hela tiden 
subjektets ”Me” eller sociala identitet samt den handlingsprocess och därmed sociala kontext 
som subjektet är inbegripen i. Ett subjekt innebär alltid en specifik ”någon” och det är således 
alltid en specifik ”någon” som intar en position och ett perspektiv gentemot ett objekt. Det är 
sedan en empirisk fråga, psykologiskt och kliniskt, hur pass starkt en person sedan identifierar 
sig med den roll som individen agerar utifrån samt möjligheten eller omöjligheten för 
individen att faktiskt skifta position och perspektiv och i slutänden ”Me” och därmed också 
roll. Om tiggaren skulle bli ekonomiskt oberoende upphör sannolikt identiteten som tiggare. 
 
 

Perspektivtagandets sociala grund: Subjektspositionens sociala kontextbundenhet i 
perspektivmodellen och den generaliserade andra som socialt strukturerande princip 

Förmågan att kunna inta en viss mental position är en av stöttestenarna i vår reflexiva 
förmåga. Utan en given punkt i form av en mental position så skulle vi aldrig kunna vara 
objekt för oss själva eller betrakta objekt i vår omvärld. I perspektivmodellen framhävs den 
mentala positionens betydelse genom att den såväl definieras som definierar relationen mellan 
subjekt och objekt. Ett perspektiv intas av ett subjekt från en given mental position. Men som 
vi har sett i diskussionen ovan så innebär Meads ansats en teoretisk förskjutning till att även 
beakta kontextens betydelse för vår förmåga att perspektivera tillvaron. 
 
Mead talar i termer av perspektivtagande när han redogör för vår formella kommunikativa 
förmåga. När vi kommunicerar med andra så gör vi det genom att ta den andras perspektiv. 
Ytterst har detta givetvis sin grund i Meads socialpragmatiska syn på handling samt tyngden 
på den signifikanta symbolens sociala funktion. Att inta ett perspektiv innebär en handling 
som är riktad mot vissa anteciperade mål och en tilltänkt respons i situationen. Den 
signifikanta symbolen innebär att den anteciperade responsen framträder i 
förställningsvärlden hos en själv liksom hos en potentiell annan (åtminstone förutsätts detta i 
handlingen). Teoretiskt är vi således i en viss mening en annan samtidigt som vi är oss själva. 
Att ta den andres perspektiv innebär dock inte att man tar över en annans perspektiv utan 
enbart att man väcker samma respons hos en själv som man väcker hos en annan. Att ta den 
andres perspektiv enligt Mead betyder att man tar den andras mentala position i en formell 
bemärkelse (utan vare sig sympati eller antipati) men också att man formellt sett förhåller sig 
till en viss positions kontextuella förankring och sociala funktion (dyaden, gruppen eller 
samhället i stort). När man spelar fotboll så har man en specifik roll och funktion i laget samt 
att man utifrån den måste förhålla sig till både sina medspelare och motspelare under spelets 
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gång. Förenklat så betyder det att när jag tar de andras perspektiv så vet jag också vad som 
krävs av mig och hur jag själv ska agera. Misslyckas jag med att ta de andras perspektiv så 
riskerar jag också att missa intentionerna i spelet och hos övriga spelare på plan. 
Konsekvensen blir att jag vet min roll men har svårt att agera utifrån min position. Detta är en 
formell beskrivning eftersom Mead aldrig talar om exakt hur fotboll skall eller bör spelas. 
 
Att inta olika perspektiv i sociala kontexter kräver som sagt var någon form av övergripande 
kontroll och sociofunktionell princip för individen eftersom det annars skulle bli omöjligt för 
individen att skilja ut relevanta och meningsfulla perspektiv från dem som inte är det i 
handlingslivet. Meads lösning på problemet återfinns i begreppet den generaliserade andra 
som hänvisar till ett formellt socialt förhållningssätt hos individen samt en uppsättning sociala 
strukturer av vanemässiga reaktioner gentemot vissa specifika stimuli. Det betyder att när vi 
intar den generaliserade andras perspektiv så intar vi även den sociala kontextens sociala 
struktur och organisation. Samhällsstrukturen ingår på så vis som en strukturerande faktor i 
individens sociala kognition. Den generaliserade andra innebär att individen anammar det 
sociofunktionella system som råder inom den specifika sociala gemenskapen. När vi intar den 
generaliserade andras perspektiv i handling, inom ramen för ett specifikt handlingsfält, så 
framkallar vi samma strukturerade reaktioner hos oss själva som hos andra inblandade parter i 
den gemensamma handlingsprocessen. Förenklat, en tiggare agerar som sådan just för att det 
finns en annan bemedlad person som reagerar på individen som just tiggare samt att rollen 
som tiggare även innefattar en socioekonomisk defintion sett till samhället i stort. Samma 
princip gäller även för arvingen och arvtanten ifråga. Det finns ett juridiskt system som 
reglerar arvsrätten. Polisen agerar som sådan just för att det finns ett samhällssystem som 
reglerar polisens yrkesroll. Det polisiära systemet ser således till att det finns förutsättningar 
för de enskilda poliserna utför sitt arbete på ett likartat vis. 
 
Den generaliserade andra kan med detta förstås som en sociofunktionell matris eftersom den 
både innefattar de perspektiv som individen gör till sina samtidigt som den och står för själva 
koordineringen av tilltänkta och möjliga handlingar för individen.  Den generaliserade andra 
innefattar på så vis en slags social logik eller karta som bistår oss i vårt handlande genom att 
peka ut relevanta handlingsresultat och anteciperade reaktioner, och därmed potentiella 
perspektiv, med hänsyn till de förväntningar och krav som finns i den enskilda situationen och 
som vi sedan koordinerar handlandet utifrån. Enligt Mead utgör därför den generaliserade 
andra en social organisation av perspektiv i social handling för individen. Den generaliserade 
andra innebär därmed ett tredje element i handlingsprocessen och som von Wright så 
uppmärksamt påpekar. Den generaliserade andra står för resultatet av den aktuella processen 
och stannar därför inte vid en enkel växelverkan mellan ”I” och ”Me” hos individen. Det är 
således via den generaliserade andra som vi kan ha en uppfattning om relevansen hos 
specifika perspektiv i social handling. Den generaliserade andra reglerar på så vis på en 
formell nivå hur vi som enskilda individer hanterar befintliga perspektiv. 
 
I perspektivmodellen innebär Meads resonemang att ett subjekt som intar en mental position 
och därmed ett specifikt perspektiv på ett objekt i en social situation därmed också intar den 
generaliserade andras formella perspektiv. Den generaliserade andra som sociofunktionell 
matris gör, på ett abstrakt och teoretiskt plan, att människor kan ha en uppfattning om vilka, 
möjliga eller omöjliga, deskriptiva och evaluativa dikotomier samt handlingsalternativ som 
existerar i ett socialt sammanhang. Det mentala objektet återspeglar något verkligt i form av 
de deskriptiva och evaluativa variabler som finns hos ett verkligt objekt i en social situation. 
Individen kan därmed på förhand via den generaliserade andra antecipera och ha en 
uppfattning om vilka potentiella handlingsprocesser som är möjliga att genomföra i en 
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specifik social situation (därmed inte sagt att det alltid blir som avsikten var). Tiggaren vet på 
så vis förhand, på ett objektivt och teoretiskt plan, att en person med pengar antingen kan vara 
snål eller generös liksom att arvingen på förhand kan ana att en arvtant kan var antingen 
ekonomisk eller slösaktig med det tilltänkta arvet. Tiggaren och arvingen liksom arvtanten vet 
på förhand att en person kan vara återhållsam eller oåterhållsam med någonting utifrån 
respektive syfte samt att denna medvetenhet är socialt och intersubjektivt konstituerad. Den 
generaliserade andra utgör på så vis en slags formell social matris i situationen i det fiktiva 
exemplet liksom i alla andra tänkbara sociala situationer. Detta eftersom den generaliserade 
andra per se utgör en universell social princip genom människans kommunikativa förmåga 
och som i praktiken sedan återspeglar olika vertikala och horisontella strukturer samt 
deskriptiva och evaluativa positioner sociokulturellt sett. 
 
Den generaliserade andra avgör emellertid inte vilket specifikt perspektiv som intas i en social 
situation eftersom principen är abstrakt och ideal och ickenormerande till sin natur. Den 
generaliserade andra skiljer därmed inte heller ut några substantiella sociala mönster, 
relationer eller förhållanden, i situationen utan pekar enbart formellt sett ut potentiella 
deskriptiva och evaluativa mentala positioner som tänkbara resultat av olika 
handlingsprocesser (det fiktiva exemplet är endast ett illustrativt exempel och ingenting annat 
i sammanhanget). Det centrala med begreppet den generaliserade andra är att fånga upp att 
samma mentala och anteciperande reaktion väcks hos samtliga individer som är involverade i 
samma sociala handlingsprocess mot ett givet mål. Den generaliserade andra anger på så vis 
på ett hypotetiskt och intersubjektivt plan vilka möjliga mentala positioner som existerar och 
därmed vilka sociala perspektiv som är möjliga att inta i en situation i en viss mellanmänsklig 
kontext. Den generaliserade andra pekar formellt ut den sociala handlingens möjliga resultat 
och därmed också det mentala objektets möjliga framsidor och teoretiska baksidor för 
inblandade parter. Det är genom att ta den generaliserade andras perspektiv som subjektet kan 
inta en viss mental position inom ramen för en specifik social kontext och därmed inta ett 
perspektiv i förhållande till ett betraktat objekt och de potentiella resultat som finns. Den 
generaliserade andra utgör med detta en övergripande formell och funktionell länk mellan 
subjekt, objekt och mental position i social handling inom en viss kontext, dock utan att i sig 
ange några substantiella förhållanden mellan elementen genom perspektivtagandet. 
 
 

Fiskes fyra socialitetsuttryck samt perspektivets gränser och 
variation 

Det fiktiva exemplet där en tiggare tigger pengar, en arvinge tolkar en arvtants beteende och 
en arvtant agerar genom att ge eller inte ge pengar samt antagandet att samtliga aktörer i 
egenskap av subjekt tar den generaliserade andras perspektiv och därmed kan antecipera 
möjliga handlingsalternativ, det vill säga i form av alternativa mentala positioner och 
perspektiv gentemot objektet i respektive social situation, utgör ett formellt steg mot målet att 
kontextualisera perspektivmodellen teoretiskt. Dock saknas det fortfarande någon form av 
resonemang kring själva socialiteten i sig och hur denna kommer till uttryck i mer empirinära 
interpersonella sammanhang. Den generaliserade andra ger en generell förklaring till 
perspektivens sociala grund i det fiktiva exemplet men att principen inte skiljer ut några 
potentiella handlingsmönster och därmed en tänkbar förklaring till skillnader mellan 
aktörernas värdeladdade perspektiv i den sociala situationen teoretiskt sett. Begreppet är helt 
enkelt för abstrakt och formellt för att fungera som förklaringsverktyg på en empirinära nivå. 
Som ytterligare ett steg har jag därför valt att ta fasta på de fyra universella socialitetsformer 
som Fiske lanserar i sin teori. Tanken är att Fiskes ansats ska utgöra grunden i försöket att 
peka ut existensen av en universell differentiering som sedan ligger bakom substantiella 
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perspektivskillnader i sociala sammanhang. Dessutom är det tänkt att socialitetsformerna per 
se även ska illustrera det sociala perspektivets teoretiska omfång och gräns inom ramen för 
perspektivmodellen. 
 
 

Socialitetsformen samt dess binära och evaluativa struktur i perspektivet 
Enligt Fiske existerar det endast fyra elementära socialitetsformer som tillsammans ringar in 
samtliga uttryck för mänsklig socialitet. Dessa är som beskrivits ovan gemensamt delande 
(GD), auktoritetsrangordnande (AR), jämlikhetsmatchande (JM) samt marknadsprissättande 
(MP). Var och en av formerna utgör en universellt giltig struktur att organisera och koordinera 
faktiskt och substantiellt socialt handlande utifrån. Socialiteten existerar därför inom ramen 
för formerna och inte utanför dem. Det betyder att var gång som vi handlar socialt så gör vi 
det enligt en eller flera av dessa fyra former. Fiske menar att all social perception är präglad 
av formerna och att vi handlar socialt utifrån dem med hänsyn till anteciperade responser och 
resultat i sociala situationer. Det betyder ytterst att vi agerar utifrån socialitetsformerna genom 
att förutsätta att dessa är delade mellan människor eller åtminstone borde vara det i en viss 
kontext. 
 
Socialitetsformerna utgör socialkognitiva strukturer och Fiske menar ytterst att vår sociala 
kognition är starkt präglad av de sociala interaktioner, relationer och strukturer som individen 
ingår i utifrån formerna sett. Dessutom svarar formerna gentemot specifika och oberoende 
motiv hos individen och ger på så vis upphov till en målorienterad process enligt Fiske. En 
annan aspekt av socialitetsformerna är att respektive form definierar en social relation binärt, 
exempelvis såsom har föreslagits tidigare: innanför-utanför (GD) över-under (AR); balans-
obalans (JM); värdefull-värdelös (MP). Det betyder därigenom att respektive form definierar 
sociala positioner enligt vissa rumsliga och logiska principer som ligger immanent i 
formernas deskriptiva struktur. Till detta ska läggas att formernas binära struktur även 
fungerar som positiva och negativa referenspunkter för socialt handlande. Var och en av de 
binära polerna kan således anta positiva och negativa värden beroende på social situation. 
Enligt Fiske återspeglar socialitetsformerna något verkligt genom att som tomma former i 
princip vara nedärvda hos människor samt som implementerade och substantiella former 
motsvara faktiska sociala relationsmönster mellan människor. Socialitetsformerna återspeglar 
därför något verkligt som ligger både inom och utanför individen själv. 
 
Inom ramen för perspektivmodellen betyder Fiskes resonemang att var och en av formerna 
definierar subjektets sociala perception och att det därför är rimligt att anta att socialiteten 
med grund i socialitetsformerna ligger immanent hos både subjektet själv samt i mentala 
objekt som subjektet förhåller sig socialt till. Var och en av socialitetsformerna definierar 
därigenom det mentala objektets deskriptiva och evaluativa variabler i en social kontext samt 
att socialitetsformerna därmed också erbjuder en bestämd uppsättning potentiella mentala 
positioner och parametrar eftersom det inte finns någon form av socialitet utanför formerna 
som sagt. Förutsatt att teorin har bäring så existerar det således endast fyra olika sätt som 
subjekt, objekt och mental position kan länkas samman på inom ramen för ett socialt 
agerande. 
 
Den deskriptiva variabeln att vara återhållsam respektive oåterhållsam med pengar, som i 
arvtantens fall, kan därigenom preciseras socialt utifrån respektive socialitetsform. 
Exempelvis skulle man kunna tolka arvingens agerande, att uppfatta arvtanten positivt och 
ekonomisk, som ett socialt handlande enligt de principer som gäller för socialitetsformen GD. 
Arvingen tolkar därigenom arvtantens handlande utifrån ett inifrånperspektiv där gruppen och 
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släktbanden bestämmer den sociala relationen. Man kan på så vis vara innanför eller utanför 
den sociala formen, de familjära banden och den juridiska definitionen, och därigenom vara 
aktuell för ett arv eller ej. Det centrala i Fiskes teori är således att våra sociala förhållanden 
och band till en annan individ inverkar på hur vi sedan uppfattar individen ifråga med hänsyn 
till den socialitetsform som interaktionen äger rum inom. Och som Fiske ser det så existerar 
det endast fyra sätt att förhålla oss deskriptivt och evaluativt socialt på.  
 
 

Socialitetsformen som det sociala perspektivets gräns och grundläggande variabel 
Som beskrivits tidigare så kräver socialitetsformerna med nödvändighet att de har 
kontextualiserats enligt rådande kulturella mönster och traditioner genom Fiskes så kallade 
implementeringsregler. Socialitetsformerna är sig tomma och måste fyllas med kulturspecifikt 
innehåll för att fylla en funktion i praktiken. För det mesta är de implementerade 
socialitetsformerna så pass självklara att det kan vara svårt att urskilja en specifik 
socialitetsform i en kontext, något som Fiske också påpekar. Om fel form används av misstag 
eller bryter mot rådande normer på något vis blir det dock uppenbart. Att tigga på gatan eller 
gå in på en bank och tigga är exempelvis en fundamental skillnad och givetvis råder det en 
allmän sociokulturellt präglad definition av vad tiggeri innebär. I slutänden är det givetvis en 
empirisk fråga rörande socialitetsformernas faktiska implementering och dess faktiska 
substantiella uttryck i social praxis. Det Fiske erbjuder är en teoretisk grund för detta. 
 
Ett mentalt objekt som definieras utifrån en socialitetsform är också definierat enligt 
socialitetsformens deskriptiva och evaluativa variabler. Min uppfattning är att ett specifikt 
mentalt objekt enligt perspektivmodellen endast kan återspegla en specifik socialitetsform åt 
gången inom ramen för ett specifikt perspektiv. Dock är det givetvis teoretiskt möjligt att både 
skifta mental position mellan socialitetsformer och inom en specifik form.  Viktigt är dock att 
i det ögonblick som en situation kräver ett skifte av socialitetsform så skiftar subjektet inte 
enbart mental position, och perspektiv, utan att hela det perceptiva och relationella 
förhållandet mellan subjekt, position och objekt ändras med en omdefinition av objektet till 
följd. Orsaken är att en viss socialitetsform utgör en distinkt variabel och är avgränsad som 
sådan i social praxis enligt Fiske. Den mentala gränsen för ett socialt perspektiv bestäms 
således av den socialitetsform som definierar handlingen eller interaktionen. 
 
I perspektivmodellens fiktiva exempel betyder det att var och en av aktörerna agerar utifrån 
specifika socialitetsformer som i sin tur bestämmer de potentiella perspektiv som är möjliga 
att inta inom ramen för den specifika relationen. Att vara återhållsam eller oåterhållsam med 
pengar kan ju faktiskt teoretiskt sett definieras utifrån samtliga av de fyra socialitetsformerna 
liksom att varje subjekt sett till sina intentioner i sin tur kan definieras utifrån var och en av 
formerna. En intressant fråga som uppstår är om subjekten (tiggaren och arvingen) verkligen 
uppfattar ett och samma objekt (arvtanten) utifrån de olika perspektiven sett om de agerar 
utifrån olika socialitetsformer i situationen? Frånsett situationen så blir förmodligen svaret 
både och, ibland betyder sannolikt olika sociala definitioner av ett objekt inte att själva 
definitionen av objektet påverkas i grunden emedan i andra fall leder de olika sociala 
infallsvinklarna till att det som på ytan verkar vara ett och samma objekt egentligen är olika 
objekt. I det fiktiva exemplet skulle det exempelvis kunna handla om skillnader i perspektiv 
mellan att betrakta objektet som en arvtant eller alternativt som en rik person i allmänhet 
(samtidigt som den fysiska personen givetvis är densamma).  
 
I den fiktiva sociala situationen är det de specifika sociala förhållanden och därmed de 
socialitetsformer som föreligger mellan aktörerna som ytterst bestämmer det sociala uttrycket 
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för respektive perspektiv som intas. Det betyder att de tillsynes linjära relationerna mellan 
parterna i exemplet på ytan kan verka enkla och distinkta men att dessa vid en djupare 
teoretisk granskning skulle kunna vara komplexa och mångbottnade hypotetiskt sett. I en 
social situation måste respektive aktörs enskilda motiv och dolda band, inte minst till en 
eventuell tredje part, liksom perceptuella och kontextuella förhållanden göras explicit för att 
ett visst socialt perspektiv som intas skall kunna förstås och förklaras fullt ut. Att det sociala 
handlingslivet och de perspektiv som intas bestäms av socialitetsformerna betyder således att 
det, deskriptivt och evaluativt sett, endast existerar fyra grundläggande sociala perspektiv som 
det sedan alterneras mellan genom perspektivtagandet och växlandet av perspektiv i 
handlingslivet. I den sociala verkligheten är variationen av olika implementerade perspektiv 
oändlig men att variationen i den formella teorin begränsas till antalet socialitetsformer och de 
deskriptiva och evaluativa variabler som definierar det mentala objektet intersubjektivt enligt 
den generaliserade andra.  
 
 

Perspektiv och värderingar i den sociala handlingsprocessen: Den 
första och andra tvåsidighetens socialpsykologiska förankring i 
perspektivmodellen 

Som vi har sett i redogörelsen ovan så har perspektivmodellens grundläggande element 
förankrats teoretiskt i Meads och Fiskes ansatser. Man skulle på så vis alltså kunna säga att 
perspektivmodellen därmed har kontextualiserats och fått en bredare socialpsykologisk 
förankring genom att en teoretisk grund har lagts för det formella och substantiella 
perspektivtagandet i interpersonella sammanhang. Subjektets kontextbundenhet har lyfts fram 
som en avgörande faktor vilken sedan ligger till grund för perspektivtagandets och därmed 
perspektivets sociala uttryck. Ett enskilt objekt, i det fiktiva exemplet en arvtant, uppfattas 
perspektivistiskt olika beroende på just den socialt konstituerade och differentierade position 
som intas mentalt och som objektet sedan uppfattas deskriptivt och evaluativt utifrån. 
Subjektet återspeglar på så vis den sociala kontext som är för handen och som ytterst kommer 
till uttryck genom ”Me” i aktörens sociala jag. 
 
En central utgångspunkt i sammanhanget är vidare att de sociala mentala positioner och 
perspektiv som intas som sagt var antas vara intimt förbundna med de fyra socialitetsformer 
som presenterats ovan. Detta eftersom perspektiv som är socialt betingade inte kan existera 
utanför socialitetsformernas bestämda differentiering. Samtidigt gäller också att det som är 
socialt definierat inte är det enbart genom socialitetsformerna utan också via den 
generaliserade andras formella princip. Om så är fallet så följer logiskt sett också en bestämd 
differentiering av den generaliserade andra eftersom såväl Meads som Fiskes teoretiska 
anspråk är universella, en tanke som kommer att belysas närmare nu. 
 
 

Socialitetsformer och en social differentiering av den generaliserade andra i form av 
socialitetsperspektiv 

Den generaliserade andra kan i sin mest ideala form ses som ett uttryck för människans 
samlade kommunikativa och sociala potential. Utanför den generaliserade andra existerar 
varken subjekt eller samhälle. Likaså, utanför de fyra socialitetsformerna existerar ingen 
socialitet och social interaktion människor emellan. Människans samlade sociala förmåga 
beskrivs således teoretiskt genom de bägge ansatsernas olika infallsvinklar, dels genom en 
kommunikativ socialitet och dels genom socialitetsformer. Syntesen mellan Mead och Fiske 
får emellertid konsekvenser för Meads tes om det sociala självet och begreppet den 
generaliserade andra samt dess förankring i den triadiskt konstituerade sociala 
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handlingsprocessen; det vill säga den signifikanta symbolen, den anteciperade responsen hos 
en annan och det tilltänkta resultatet av handlingen genom en anpassad respons av subjektet. 
 
Fiske och Mead har en likartad teleologisk uppfattning om handlandet som en process utifrån 
ett visst syfte. Men med Fiskes ansats som raster så blir det nödvändigt att precisera 
handlingsprocessens element utifrån respektive socialitetsform eftersom respektive 
socialitetsform innefattar en förutbestämd definition av vilka mål som är möjliga att uppnå 
inom ramen för socialitetsformen. Detta innebär rimligtvis också att respektive socialitetsform 
därmed definierar symbolers signifikans och de anteciperade responser som görs med hänsyn 
till de mål som den sociala handlingen syftar mot. Och med Fiskes ögon skulle det således 
endast existera fyra bestämda formella uttryck för den sociala handlingsprocessens 
substantiella potential. Mead menade ju i linje med Fiske att människan i grunden är social 
och det inte finns ett tänkande utanför det kommunikativa och sociala handlingensfältets 
ramar, det vill säga i Meads fall den generaliserade andra. En syntes av Meads och Fiskes 
ansatser innebär således med nödvändighet en differentiering av den generaliserade andra 
genom socialitetsformerna. Den sociala principen att ta den generaliserade andras perspektiv 
kan med detta anta fyra grundläggande socialitetsuttryck. I sammanhanget benämner jag 
sedan resultatet av ett sådant differentierat perspektivtagande för socialitetsperspektiv. Den 
generaliserade andra kan därmed beskrivas som en sociofunktionell matris och organisation 
av socialitetsperspektiv med hänsyn till det som sagts tidigare. I denna bemärkelse innefattar 
därmed den generaliserade andra på en universell nivå både en potentiell kommunikativ 
socialitet samt en bestämd differentierad socialitet.67 
 
Med en sådan definition innefattar social personperception på så vis fyra olika elementära 
socialitetsperspektiv. Det betyder att individen uppfattar och bedömmer ett socialt objekt 
deskriptivt och evaluativt i enlighet med den binära logik som är knuten till respektive 
socialitetsform inom en viss social kontext, eller domän som Fiske uttrycker det. Människan 
förhåller sig alltid till omvärlden via ett perspektiv och inom ramen för en specifik social 
kontext så visar sig detta alltså ytterst genom de eller det socialitetsperspektiv som intas i 
handlingsprocessen. Och via den generaliserade andra så finns det en individuell koppling till 
respektive socialitetsperspektiv, eftersom individen gjort de till sina med grund i sitt 
relationella själv och ”Me”, samt att individen i situationen även har en anteciperande 
uppfattning om koordinationen av relevanta handlingar. Ett socialitetsperspektiv är därmed ett 
resultat av att ta den generaliserade andras perspektiv och erbjuder som sådant en slags mental 
social matris över potentiella handlingsresultat och fungerar därigenom ytterst som ett 
ramverk för subjektets sociala perception inom ramen för en viss socialitetsform. Dessutom, 
på en mer abstrakt nivå, fungerar den generaliserade andra även som som en slags matris för 
perspektivskiften mellan socialitetsformerna för subjektet i handlingsprocessen (Fiske talar 
dock i termer av predominans, att en specifik form är mer framträdande i förhållande till de 
andra i en viss kontext). 
 
Ett socialt handlande subjekt som agerar gentemot ett objekt (exempelvis tiggaren gentemot 
arvtanten) gör det därmed utifrån en viss mental position eller synvinkel som är definierad av 

                                                           
67 Huruvida en sådan differentiering av den generaliserade andra är fullständig eller endast partiell behöver utredas vidare. En fullständig 

differentiering skulle innebära att människor handlar enligt formerna i alla tänkbara sammanhang emedan en partiell differentiering endast 

skulle gälla i de sammanhang då intentionen att handla är social, sannolikt skulle en partiell variant också innebära att andra typer av 

differentieringar existerar utanför formerna. Det som talar emot detta är att den generaliserade andra ju är en universell social princip i sig 

genom sitt kommunikativa ideal. Det existerar ingen socialitet vid sidan av den generaliserade andra och frågan är då om den generaliserade 

andra existerar utanför socialitetsformerna? I sammanhanget sträcker sig differentieringen dock som sagt till när en individs intention är att 

agera socialt i ett visst interpersonellt sammanhang. 
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ett specifikt socialitetsperspektiv. Bakom varje socialitetsperspektiv döljer sig med andra ord 
alltid ett subjekt. Subjektets sociala jag finns ständigt representerat i form av ett ”Me” och 
subjektet agerar alltid funktionellt utifrån någon form av social identitet oavsett graden av 
identifikation med den givna positionen (rollen) sett. I den bemärkelsen så kan man säga att 
man gjort ett perspektiv till sitt genom att man identifierar sig med en viss entitet som har en 
viss (deskriptiv och/eller evaluativ) position kring ett socialt objekt. Subjektets sociala 
identitet, eller funktionella ”Me”, beror sedan på den kontextuella socialitetsform som 
bestämmer dess uttryck; och flertalet former och ”Me” vävs sedan samman i subjektets 
sociala själv över tid samtidigt som andra ”Me” faller bort funktionellt sett och endast blir 
kvar som minnen i ett slags livsnarrativ. Perspektivets socialitetsuttryck är på så vis aldrig 
frikopplat från subjektets själv med hänsyn till den kontextuellt förankrade mentala 
positionen. Det betyder i sin tur att subjektets samlade sociala själv återspeglar de sociala 
kontexter som individen är en del av med följden att det sociala självet alltid är relaterat till en 
hel uppsättning socialitetsperspektiv via den generaliserade andra som organiserande princip. 
 
Inom ramen för en kontextualiserad perspektivmodell så betyder det sagda att den första 
tvåsidigheten alltid kommer till uttryck via den generaliserade andra i form av en social 
organisation av socialitetsperspektiv. Den avgörande frågan för vilket eller vilka 
socialitetsperspektiv som intas i en situation är således dels vilken typ av relation eller 
förhållningssätt som subjektet har till objektet i fråga och därmed den sociala kontext som 
objektet utgör en del av och som handlingen äger rum inom, dels utfrån vilken socialitetsform 
som själva bedömningen av objektets handlande görs utifrån. Relationen till någon eller vem 
någon är eller uppfattas vara behöver ju nödvändigtvis inte höra ihop med bedömningen av 
vad någon gör. Förhållandet mellan dessa två aspekter är snarare en funktion av förhållandet 
mellan deskriptiva (neutrala) och/eller evaluativa (värdeladdade) variabler i situationen vilket 
kommer att framgå nedan. I en social situation av något slag är det således rimligt att anta att 
själva relationen mellan subjekt och objekt kan definieras av en form, till exempel GD-formen 
genom de familjära banden mellan arvingen och arvtanten, emedan aktörens specifika 
handlande sedan definieras utifrån en helt annan oberoende form, exempelvis att arvtantens 
ekonomiska beteende i stället bedöms utifrån en MP-form. Arvingen kanske konstaterar att 
arvtantens ekonomiskhet inte är relaterad till de familjära banden över huvud taget utan att 
agerandet enbart har sin grund i ett krasst egenintresse från arvtantens sida, arvtanten kanske 
endast är ekonomisk för att vederbörande spar pengar åt sig själv. 
 
Sociala situationer kan på detta sätt bli mycket komplexa och mångbottnade och att socialt 
konstituerade värderingar kan ha sin grund i olika socialitetsperspektiv i en viss situation. 
Med en sådan infallsvinkel som fond blir det således viktigt att vid ett visst ögonblick i 
handlingsprocessen bestämma exakt vilken specifik socialitetsform som definierar subjekt, 
objekt och mental position för att kunna avgöra exakt vilket socialitetsperspektiv som är för 
handen och som bestämmer subjektets sociala perception, ty i nästa ögonblick kan ett 
perspektivskifte ha ägt rum. Dessutom, av det sagda följer att det naturligtvis inte är alltid som 
relationella och kontextuella aspekter direkt styr den enskildes perception. Detta skulle vara 
en alltför reduktionistisk ståndpunkt. Mer rimligt är naturligtvis att utgå ifrån att sociala 
förhållanden kan inverka på den enskildes perspektivtagande i en viss social situation vilket är 
något som kommer att belysas närmare nu. 
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Perspektivtagande i social handling samt samt van der Pligts attributionsteoretiska 
slutsatser 

Det som sagts i föregående avsnitt rör perspektivmodellens bestämbara element. Det 
obestämbara å sin sida innefattar de faktorer som som förklarar den bakomliggande orsaken 
till vad som utgör ett visst mentalt objekts framsida respektive baksida för ett subjekt i en 
situation. Det vill säga när ett visst värdeladdat eller neutralt perspektiv intas till förmån för 
ett annat av en person och att detta sedan förklaras utifrån vissa givna orsaksfaktorer i en 
social situation. Det obestämbara ligger just i hur och på vilket sätt detta förklaras och att det 
således finns alternativa och inte en på förhand given förklaring till det faktiska 
perspektivtagandet i modellen. I syfte att presentera ett förslag på teoretisk ansats som tar 
fasta på dessa faktorer så vänder därför Montgomery blicken mot de verktyg som 
attributionsteorin har att erbjuda och som tillsammans utgör den andra tvåsidigheten i 
sammanhanget. Ytterst berör detta distinktionen mellan interna och externa orsaksfaktorer 
under det att en aktörs (objektets) agerande ska förklaras av en observatör (subjektet) i en viss 
situation. 
 
Som framkommit ovan så är det emellertid inte lämpligt att anamma en traditionell och mer 
deskriptivt baserad attributionsteori i föreliggande sammanhang eftersom aktörs-
observatörsdiskrepansen uppenbart påverkas av värdeladdade relationer och bedömningar 
som har sin grund i mellanmänsklig social interaktion. Även tesen om externa-interna 
orsaksförklaringar blir problematisk varför jag i stället har valt att utgå från social attribution 
och van der Pligts resonemang som innefattar en systematisk och övergripande 
sammanfattning av de specifika tendenser till hur sociala och evaluativa faktorer kan tänkas 
inverka på attributionsprocessen i en interpersonell kontext. Van der Pligt pekar som sagt var 
ut tre bestämda förhållanden mellan deskriptiva-evaluativa aspekter samt interna-externa 
orsaksfaktorer i en interpersonell situation där specifika perspektiv intas i social handling, 
nämligen: positivitetsbenägenhet, evaluativ konsistens samt evaluativ polarisering. Det kan 
vara värt att poängtera att dessa attributionsteoretiska förhållanden aldrig fullständigt 
determinerar socialt handlande eftersom de inte är annat än just tendenser.   
 
Grunden för en social kontext som den i det fiktiva exemplet är att ett subjekt, tiggaren och 
arvingen, agerar i förhållande till en annan individ, arvtanten, med en specifik intention att få 
pengar. Tiggarens och arvingens respektive intentioner kommer till uttryck i en med arvtanten 
gemensam handlingsprocess som sedan ser olika ut i de olika situationerna. Subjektet kliver 
genom sitt agerande på så vis in i en viss social situation som subjektet inte befann sig i 
tidigare och som därigenom också kräver en övergripande ”definition” av något slag för att bli 
hanterbar för subjektet.68 I sociala sammanhang fungerar individens relationella själv indirekt 
som en slags social referenspunkt genom ”Me”. Ett ”Me” erbjuder därför en social mental 
position för subjektet och ytterst den relationella punkt från vilket objektet eller den andra 
individen uppfattas, bedöms och definieras utifrån. Som subjekt förhåller vi oss socialt till 
andra människor genom att ta den generaliserade andras formella perspektiv och substantiellt 
genom de implementerade socialitetsformerna. Genom ett eller flera socialitetsperspektiv 
betraktar vi sedan andra, och subjektets relationella ”Me” fungerar som ett slags nav för själva 
relationen till den andra och därmed fundamentet för definitionen av den sociala situationen. 
 

                                                           
68 Den amerikanske socialpsykologen William I. Thomas utvecklade ett snarlikt resonemang genom det vedertagna begreppet definition av 

situationen samt genom det teorem som han lät formulera: ”If men define situations as real, they are real in their consequences.” (1923, 1928, 

s. 572) 
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Detta betyder i sin tur att vi träder in i en social situation med en ”social förkunskap” i 
bagaget. Både Fiske och Mead menar ju att vi förutsätter existensen av en delad social 
verklighet där vi agerar utifrån en på förhand upprättad definition, en slags sociokulturell 
bakgrundskontext (inte minst genom språket), som ytterst innebär att vi generellt sett inte 
behöver reflektera i detalj över det som vi är överens om (se s. 24 och 49 ovan).  Tiggaren och 
arvingen har därmed på förhand en uppfattning om vilka möjliga och relevanta 
handlingsalternativ samt potentiella resultat som finns i respektive situation med hänsyn till 
de specifika syften som handlingen innefattar. Ytterst har detta sin grund i de konkreta eller 
abstrakta sociokulturella relationer och strukturer, socialitetsformer, som föregår situationen 
och som betecknas genom symbolers signifikans och den generaliserade andra. Både tiggaren 
och arvingen är således subjekt som handlar socialt med hänsyn till den funktionella identitet, 
det kontextbundna ”Me”, som är vägledande i situationen. Om sedan ”fel” perspektiv intas i 
situationen märks det i dess konskevenser.69 
 
Tiggaren liksom arvingen antas således betrakta arvtanten utifrån ett deskriptivt (neutralt) 
och/eller evaluativt socialitetsperspektiv av något slag redan innan handlingens resultat står 
klart och den attributiva bedömningen görs i situationen. Exempelvis, i arvingens fall är det 
rimligt att anta att det finns ett familjeperspektiv i grunden och i tiggarens fall präglas kanske 
relationen till arvtanten av gemensamma men särskiljande (stigmatiserande) socioekonomiska 
strukturer. Sådana grundläggande (kulturellt betingade och samhälleliga) sociala förhållanden 
kommer sedan till uttryck genom den övergripande socialitetsform som styr det specifika 
handlandet samt de deskriptiva och evaluativa varibler som råder inom handlingsfältet. 
Huruvida själva relationen är neutral eller värdeladdad har vidare sin grund i exempelvis 
motiv, erfarenhet, situationsbundna faktorer samt det specifika syfte som relationen har. De 
socialitetsperspektiv som intas i situationen spänner därmed över såväl dåtid och nutid som 
framtid. När vi handlar socialt så träder vi således in i en social situation utifrån ett visst 
socialitetsperspektiv, genom ”Me” och en socialt differentierad generaliserade andra, som blir 
den mentala plattform som situationen uppfattas utifrån. Ett perspektiv kan på så vis åtföljas 
av ytterligare perspektiv i situationen (jfr. Karlsson, 2001, s. 17). 
 
De attributionsteoretiska tendenserna är sedan en konsekvens av förhållandet mellan neutrala 
och värdeladdade parametrar i den sociala situationen. En neutral eller värdeladdad relation 
mellan observatör och aktör varierar därför med observatörens neutrala eller värdeladdade 
bedömning av aktörens agerande och dess konsekvenser attributionsteoretiskt sett. Lite 
tillspetsat skulle man därför kunna säga att perspektiv varierar med perspektiv sett över tid 
och på olika nivåer (individ – dyad – grupp) i situationen men att vilken typ av socialitetsform 
som är för handen dock torde spela en underordnad roll i sammanhanget. I stället är det de 
sociala formernas deskriptiva och evaluativa uttryck i sig som är avgörande för attributionen. 
Enligt Mead och Fiske är handlandet styrt av specifika syften mot förväntade mål inom ramen 
för ett socialitetsperspektiv, detta oavsett form. 
 
Resultatet av var och en av de attributionsteoretiska tendenserna är sedan detsamma som en 
specifik intern eller extern orsaksförklaring till ett visst handlingsresultat i en situation (i det 
fiktiva exemplet snål, ekonomisk, slösaktig eller generös). Ett handlingsresultat som i det 
fiktiva exemplet ytterst har sin grund i subjektets bakomliggande intention (att få pengar). Ett 
specifikt syte driver handlingen i en viss riktning genom dess föregripande och potentiella 

                                                           
69 Att verkligheten i sociala sammanhang skulle kunna uppfattas så pass entydigt att inget perspektiv var för handen förefaller tveksamt. Inte 

minst med hänsyn till Meads och Fiskes resonemang eftersom även en grovhuggen och entydig social kategori sannolikt innefattar någon 

form av deskriptiv kategorisering och differentiering av något slag och som skulle definieras som ett perspektiv, om än neutralt evaluativt 

sett.
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karaktär emedan de attributionsteoretiska tendenserna sedan ger en intern eller extern 
orsaksförklaring till handlingens faktiska resultat och därmed till subjektets reella anpassande 
respons eller perspektivtagande i situationen. Det betyder att utpekandet av interna och 
externa orsaksfaktorer i en interpersonell kontext kräver att man har en någorlunda 
övergripande (teoretisk) kontroll över de olika sätt som deskriptiva och evaluativa aspekter 
kan tänkas samverka med varandra och med sociala förutsättningar i en specifik situation. 
Något som alltså van der Pligts attributionsteoretiska resonemang och tre slutsatser erbjuder 
enligt min mening. En sådan förklaringsgrund torde därför vara lämplig i perspektivmodellen 
när ett specifikt perspektivtagande skall förklaras hos ett socialt interagerande subjekt i en 
social kontext. Det vill säga i syfte att förklara de deskriptiva egenskapernas evaluativa 
effekter och därmed de faktorer som avgör vad som blir ett mentalt objekts fram- respektive 
baksida för subjektet utifrån ett visst socialitetsperspektiv sett. 
 
En intressant fråga som uppstår i sammanhanget är huruvida de attributionsteoretiska 
tendenserna kräver en avslutad handling (arvtanten är snål som ett resultat) i situationen eller 
om dessa tendenser visar sig redan innan handlingen är avslutad (arvtanten är potentiellt och 
förväntat snål)? Det går ju till exempel att föreställa sig att tiggaren, förutsatt att en negativ 
relation råder mellan tiggaren och arvtanten, skulle kunna ha en förutfattad mening om 
arvtanten och att denne uppfattas som snål redan innan arvtanten har agerat och resultatet är 
för handen. Det vill säga att en negativ evaluativ konsistens förelåg redan innan handlingens 
avslut och som innebar att tiggaren tenderar att härleda orsakerna till den förutfattade 
snålheten till interna orsaker hos arvtanten som person innan denne har uppvisat någon faktisk 
snålhet i situationen. I sammanhanget avgränsar jag dock resonemanget till antagandet att de 
attributionsteoretiska tendenserna uppstår i det ögonblick som en handling når en fullbordan 
och ett faktiskt perspektiv intas. Tiggaren uppfattar således arvtanten som potentiellt generös 
eller snål ända tills det ögonblick då tiggaren antingen fått pengar eller inte genom sitt 
tiggande samt att själva orsaken till arvtantens agerande alltså härleds först efter handlingens 
fullbordan. 
 
Vid en närmare granskning av ett subjekt och dennes perspektivtagande i en social situation är 
det lämpligt att först ringa in det betraktande subjektets deskriptiva och evalutativa relation 
och förhållande till aktören i handlingsprocessen för att därefter kunna peka ut vilken av de tre 
attributionsteoretiska tendenserna som förklarar orsaken till aktörens handlande utifrån 
observatörens perspektiv sett. Tendenserna utgör på så vis en konsekvens av förhållandet 
mellan neutrala och värdeladdade sociala förutsättningar samt neutrala och värdeladdade 
handlingsresultat i en mellanmänsklig situation. Tanken är att ett initialt socialitetsperspektivs 
neutrala eller evaluativa laddning på så vis kan ha en inverkan på den orsak som en observatör 
förklarar en aktörs neutrala eller värdeladdade agerande med i en viss situation. Tendenserna 
pekar sedan ut när ett socialitetsperspektiv potentiellt inverkar på den sociala perceptionen i 
attributionsprocessen förutsatt att deskriptiva och evaluativa variabler liksom den sociala 
förutsättningen är under kontroll. Inom ramen för det fiktiva exemplet kan sedan tänkbara 
förklaringar ges till både tiggarens och arvingens olika alternativa perspektiv gentemot 
arvtanten med hänsyn till de tre attributionsteoretiska tendenserna. 
 
Om en positivitetsbenägenhet förelåg skulle tiggaren exempelvis kunna förklara ett snålt och 
negativt beteende från arvtantens sida som orsakat av en extern orsak i situationen om 
grundrelationen dem emellan var neutral. Det skulle förslagsvis kunna handla om en extern 
faktor som att arvtanten tar hänsyn till tredje part eller någon specifik orsak i situationen som 
resulterar i arvtantens snålhet. Tiggaren kanske tänker att arvtanten känner sig obekväm inför 
vad andra andra kan tycka i situationen vilket inverkar på agerandet gentemot tiggaren i form 
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av en snålhet. Arvingen å sin sida skulle däremot finna orsaken hos arvtanten själv om en 
positivitetsbenägenhet rådde eftersom en positiv uppfattning av en annans beteende leder till 
en attributiv skevhet åt det interna hållet förutsatt att relationen mellan subjekt och objekt är 
neutral. Kanske skulle arvingen tolka arvtantens ekonomiskhet som att arvtanten är 
ekonomisk som person och att vederbörande är återhållsam med pengar av förnuftiga skäl, 
eftersom de familjära banden spelar en underordnad roll i detta fall. I dessa exempel har 
således relationen mellan individerna inte någon direkt inverkan på orsaksbedömningen till 
aktörens beteende eftersom relationen är neutral och endast funktionell. 
 
Vid evaluativ konsistens (oavsett negativ eller positiv sådan) å andra sidan så skulle både 
tiggarens och arvingens intagna evaluativa perspektiv i situationen ha sin grund i interna 
orsaker hos arvtanten eftersom den värdeladdade relationen till den andra inverkar på själva 
attributionen. Minns att konsistens mellan värderingen av personen i fokus och dennes 
beteende generellt sett leder till en dispositionsmässig attribution. Tiggaren skulle då ha ett 
negativt förhållningssätt till arvtanten, exempelvis om det var en negativ över- och 
underordning enligt socialitetsformen auktoritetsrangordning (AR) mellan dem. Arvtanten 
kanske rent krasst ser ner på tiggaren som sådan vilket tiggaren uppmärksammar på något vis. 
En negativ relation som alltså är konsistent med arvtantens negativa snåla beteende och vars 
orsak alltså tillskrivs arvtanten själv och dennes sociala position genom det värdemässigt 
konsistenta sambandet mellan social relation och handlingasresultat. Likaså kanske arvingen 
intar ett positivt socialitetsperspektiv utifrån en uppfattning om gemensamt delande (GD) 
släktingar emellan och att detta positiva släktband i sådana fall samverkar med arvingens 
positiva perspektivtagande i situationen. Arvtanten är inte ekonomisk enbart som person utan 
också beroende på ett hänsynstagande gentemot familjen, att orsaken ligger internt i den 
familjära omtanken och därmed i de ömsesidiga familjära (och även juridiska) banden mellan 
arvinge och arvtant. Att ett slags ”vi-perspektiv” förelåg enligt GD-formen som båda parter 
vore en del av och som styr arvtantens agerande i situationen utifrån arvingens perspektiv sett. 
Vid evalutativ inkonsistens istället skulle exempelvis tiggaren, förutsatt att samma negativa 
relation rådde som ovan, kanske tolka arvtantens i sådana fall generösa beteende som 
påtvingat av omständigheterna, som ett slags ögontjäneri kanske och därmed inte finna 
orsaken hos arvtanten själv. Den negativa relationen skulle på så vis samverka med en positiv 
bedömning av beteendet. 
 
Evaluativ polarisering innefattar ett positivt eller negativt förhållningssätt mellan observatör 
och aktör emedan aktörens handlande och dess resultat betecknas som neutralt varmed det 
tenderar till att vara orsakat av externa faktorer utifrån observatörens synvinkel sett. Om 
exempelvis ett positivt socialitetsperspektiv i form av gemensamt delande (GD) fanns mellan 
arvingen och arvtanten så skulle detta inte ha en direkt inverkan på observatörens bedömning 
om denne ansåg att aktörens agerande var neutralt. Om arvingen skulle betrakta arvingens 
agerande som endast deskriptivt återhållsamt (och således inte ekonomiskt eller snålt i en 
värdeladdad bemärkelse) så skulle orsaken till arvtantens återhållsamhet vara extern i 
sammanhanget. Kanske är återhållsamheten inte riktad mot arvingen över huvud taget, kanske 
tolkas återhållsamheten som ett tecken på att arvtanten har stora utgifter för tillfället utan att 
vare sig uppfattas som snål eller ekonomisk. Det viktiga är att relationen dem emellan trots 
allt spelar en roll, om än indirekt, i samband med evaluativ polarisering. Och som sagt, om en 
evaluativ konsistens var för handen så skulle ju attributionen i stället bli intern. 
 
Kärnan i resonemanget är sammanfattningsvis att sociala förutsättningar mellan observatör 
och aktör kan samverka med deskriptiva och evaluativa aspekter i attributionsprocessen. Att 
interna och externa orsaksförklaringar till ett visst agerande av en aktör (objektet) kan variera 
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med de neutrala eller värdeladdade socialitetsperspektiv som intagits av observatören 
(subjektet) i situationen. Förutsatt att dessa tre attributionsteoretiska tendenser är giltiga i 
sociala sammanhang så utgör de även ett förslag till förklaring hur den generaliserade andra 
och organisationen av socialitetsperspektiv kan komma till uttryck, och ges specifika 
orsaksförklaringar i praktiken, utifrån socialt konstituerade deskriptiva och evaluativa 
variabler. Det vill säga hur ett socialitetsperspektiv på så vis kan inverka på ett annat 
socialitetsperspektiv inom ramen för ett kontextbundet socialt handlande (typen av 
socialitetsform är som sagt inte avgörande för tendenserna).  
 
Ett socialitetsperspektiv är intimt förbundet med kontextuella faktorer (såsom i exemplen med 
familjen och den socioekonomiska strukturen) och därmed de förhållanden som bestämmer 
den abstrakta eller konkreta relationen mellan subjekt och social omvärld genom det sociala 
självet (”Me”). Det är också ett socialitetsperspektiv som gör det möjligt för det handlande 
subjektet att ha en uppfattning om de potentiella deskriptiva och evaluativa resultat som är 
möjliga att antecipera i en viss social situation. De tre attributionsteoretiska tendenserna bildar 
sedan en slags övergripande logik för de interna och externa orsaksförklaringar som görs av 
ett subjekt inom ramen för en social kontext. Allt utifrån de evaluativa och deskriptiva 
relationella och perceptuella förutsättningar som råder mellan subjekt och objekt (omvärld) i 
en viss mellanmänsklig situation i förhållande till ett visst handlingsresultat. Avslutningsvis är 
det emellertid viktigt att framhålla att ett attributionsteoretiskt resonemang såsom det nyss 
beskrivna endast fångar en del av förklaringen till själva orsaken att ett visst perspektiv intas 
av ett subjekt i en viss situation. Men precis som Montgomery påpekar så finns det 
naturligtvis olika sätt att beskriva detta teoretiskt på inom ramen för perspektivmodellen och 
inte minst kan det finnas olika förklaringssätt som i slutänden kan vara svåra att förena med 
varandra. Något som ligger i perspektivfenomenets natur. 

 
 

Perspektivmodellens dubbla tvåsidighet och dess socialpsykologiska 
förankring: En sammanfattning om perspektivets framträdande, 
gränser och variation i en interpersonell kontext 

En central utgångspunkt i uppsatsen har varit att perspektivet ytterst utgör en fundamental 
länk mellan individ och omvärld samt att vi aldrig kan kliva ur och ställa oss vid sidan av en 
perspektivbunden verklighet eftersom ett perspektiv alltid finns där perceptuellt sett. 
Målsättningen med uppsatsen har främst varit att belysa några av de specifika förutsättningar 
som såväl konstituerar som inverkar på subjektets sociala perception under det att ett 
perspektiv intas i en mellanmänsklig kontext. Med tanke på uppsatsens teoretiska fokus har en 
rad perspektivrelaterade ämnen utelämnats som exempelvis perspektivets perceptuellt sett 
visuella och rumsliga dimensioner. Likaså har perspektivtagandets kognitionspsykologiska 
sida hamnat i bakgrunden liksom dess koppling till rent emotionella och affektiva sidor. I 
stället har perspektivets socialpsykologiska förankring lyfts fram i ljuset genom att 
Montgomerys perspektivmodell och dess element har studerats utifrån en sammantagen 
alternativ teoretisk ansats som tar fasta på den sociala kontextens betydelse för 
perspektivtagandet och relationen mellan subjekt, objekt och mental position samt tillvarons 
deskriptiva och evaluativa dimensioner. Uppsatsen är en deskriptiv litteraturstudie och 
presenterar ytterst en övergripande socialpsykologisk inramning av perspektivmodellen i syfte 
att lyfta fram perspektivbegreppets formella och substantiella förutsättningar i en social 
kontext. 
 
I sin perspektivmodell utgår Montgomery från att ett mentalt objekt innefattar en bestämd och 
i grunden proportionerlig struktur. En deskriptiv kärna kan betraktas utifrån en negativ 
respektive en positiv sida samt att vardera sidan sedan utgör en funktion av den deskriptiva 
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kärnans variabler. Ett objekt, i det fiktiva exemplet en arvtant, kan uppfattas som antingen 
ekonomisk eller snål med grund i den deskriptiva varibeln återhållsamhet (med pengar) 
beroende på en arvinges respektive tiggares enskilda motiv sett. Olika mängder av en 
egenskap i objektet (snålhet) framhävs sedan av subjektet till förmån för andra 
(ekonomiskhet) som reduceras till en slags bakgrundskunskap. Fakta kan på så vis vara 
invävda med värderingar i ett perspektiv. Montgomery beskriver sedan i termer av 
identifikation och attributiva interna-externa orsaksfaktorer varför ett visst perspektiv intas 
framför andra i en situation, exempelvis varför arvingen betraktar arvtanten som ekonomisk 
emedan tiggaren ser vederbörande som snål. Det vill säga vilka delar av objektet som blir 
fram- och baksida för subjektet utifrån dennes mentala position och perspektiv sett. Det 
sistnämnda som ytterst härrör till modellens så kallade obestämbara sida eftersom respektive 
bakomliggande orsaksförklaring till ett intaget perspektiv (och dess eventuella bieffekt) ofta 
har en multideterminerad grund och där den sanna orsaken kanske aldrig går att förklara fullt 
ut. 
 
Perspektivmodellen har sedan fyllt två funktioner i uppsatsen. Först och främst har jag valt att 
använda mig av modellen eftersom den på ett överskådligt och systematiskt vis lyfter fram ett 
antal av perspektivbegreppets mest centrala strukturer och element. Den har därigenom 
utgjort en slags övergripande disposition för uppsatsens teoretiska avgränsning och 
infallsvinkel på perspektivet som fenomen och begrepp. Men modellen har också fungerat 
som ett teoretiskt avstamp för en diskussion om perspektivbegreppets socialpsykologiska 
dimension. Jag har inom ramen för modellens perspektivteoretiska resonemang valt att belysa 
dess element utifrån George Herbert Meads och Alan Page Fiskes teoretiska ansatser som 
bland annat tar fasta på det sociala självet och dess intersubjektiva grund samt socialitetens 
kommunikativa dimension och specifika uttryck i interpersonella sammanhang. Meads 
resonemang har på så vis utgjort en formell en teoretisk grund för subjektet och dennes 
kommunikativt förankrade intersubjektivitet genom perspektivtagandet via signifikanta 
symboler och den generaliserade andra, emedan Fiskes ansats har beskrivit en bestämd social 
differentiering som är fundamentet för värderingars sociala förankring och ytterst människors 
substantiella socialitet. 
 
Meads abstrakta ansats ger, till skillnad mot Fiskes, således ingen teoretisk vägledning till att 
finna ut strukturer som sedan kan utgöra det sociala handlingslivets potentiella deskriptiva 
och evaluativa differentiering. Där Mead pekar på det kommunikativa handlandet via den 
generaliserade andra lyfter i stället Fiske fram grunden för dess möjliga uttryck genom 
socialitetsformerna. På ett övergripande plan kan Meads perspektivteoretiska ansats därmed 
förstås som en teoretisk inramning av perspektivets och perspektivtagandets formella och 
funktionella sida emedan Fiskes socialitetsteori har fungerat som en grund att närma sig ett 
substantiellt och differentierat perspektivtagande ifrån. Teorierna är på så vis komplementära 
genom sina universella anspråk och diskussionen mynnar slutligen ut i begreppet 
socialitetsperspektiv vilket innebär en social differentiering av den generaliserade andra. 
Tyngdpunkten ligger här på subjektet som aktör och tanken är att var gång ett socialt 
perspektiv intas genom den generaliserade andra så görs det alltid utifrån någon av 
socialitetsformerna som dessutom antas utgöra perspektivets gräns och variation. Inom ramen 
för en mellanmänsklig kontext antas därför alltid subjektet uppfatta ett objekt utifrån en 
bestämd mental social position, ett bestämt socialitetsperspektiv, i social handling och att 
individens sociala jag fyller en avgörande funktion i en sådan kontextbunden perception. 
Uppsatsens socialpsykologiska ramverk innefattar även ytterligare ett teoretiskt inslag i form 
av van der Pligts attributionsteoretiska slutsatser. Dessa berör hur interna och externa 
orsaksfaktorer kan korrelera med deskriptiva och evaluativa aspekter i samband med 
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perspektivtagandet i en social kontext. Resonemanget pekar på så vis ut specifika tendenser 
till att ett visst perspektiv intas till förmån för ett annat beroende på interna och externa 
orsaker i ett mellanmänskligt sammanhang. 
 
Vart och ett av perspektivmodellens enskilda element subjekt, objekt och mental position 
samt objektets deskriptiva och evaluativa aspekter har sedan lyfts fram i en fortlöpande 
diskussion utifrån de teoretiska ansatserna. En fiktiv social situation mellan en arvinge, 
tiggare och arvtant har fungerat som ett illustrativt exempel i sammanhanget. Initialt 
analyseras modellen utifrån Meads perspektivteoretiska ansats för att sedan skifta fokus och 
belysa modellen utifrån Fiskes resonemang kring en differentierad socialitet. Diskussionen 
mynnar slutligen ut i en syntes av de båda ansatserna som modellen beskrivs ifrån och 
avrundningavis förs sedan ett resonemang kring social attribution och hur mellanmänskliga 
variabler inverkar på perspektivtagandet inom ramen för perpektivmodellen. Sammantaget 
har syftet varit att visa på elementens sociala kontextberoende och därigenom också beskriva 
perspektivbegreppets socialpsykologiska förutsättningar mer specifikt. Ytterst har jag sökt 
efter generella principer som på olika sätt framhäver den sociala kontextens teoretiska 
betydelse för det perspektivtagande subjektet. En central fråga har således varit huruvida det 
är teoretiskt möjligt att presentera en universell och formell socialpsykologisk grund för det 
substantiella perspektivtagandet som är giltig i de flesta tänkbara sociala kontexter? 
Diskussionen har sedan resulterat i en rad övergripande slutsatser. 
 
Meads perspektivteoretiska ansats placerar objektet i handling. Objektets mening uppstår i 
handlingprocessen och har sin grund i Meads triadiska meningssystem. Det betyder att 
objektet med dess deskriptiva och evaluativa struktur representeras som en social gest som har 
sin riktning mot någon form av tilltänkt mål och att objektets mening sedan är förankrad i det 
handlande subjektets anpassande och funktionella respons, i själva perspektvtagandet, på 
situationen ifråga. Gesten är i sin tur intersubjektiv genom att den är representerad i form av 
en signifikant symbol vilket betyder att subjektets respons på gesten är densamma som ett 
annat subjekts respons inom ett visst kontextuellt handlingsfält (diskursuniversum). Individen 
är på så vis en annan samtidigt som man är sig själv lite tillspetsat. Genom denna 
intersubjektivitet är gesten socialt konstituerad och återspeglar därmed också den kontext som 
handlingen är en del av. Att tigga och att förvänta sig ett arv, som i det fiktiva exemplet, är 
olika exempel på olika handlingar med bestämda mål i skilda kontextuella sammanhang. De 
intersubjektiva relationerna mellan subjekten utgör tack vare symbolers signifikans en formell 
social grund för de olika funktionella perspektiv som intas i situationen.  Objektet är därmed 
en del av en social verklighet och dess funktionella mening uppstår i handling. 
 
För att tillvaron skall kunna uppfattas perceptivt av någon och ses utifrån skilda perspektiv så 
krävs det ett subjekt. Den intersubjektiva nivå som uppstår i social handling och som är en 
konsekvens av symbolers signifikans skulle således inte existera om det i inte vore för 
subjektet och dennes sociala själv på reflexiv grund. Det krävs någon form av funktionell 
identifikation psykosocialt sett, det vill säga med grund i givna intressen, för att ett perspektiv 
skall få bäring i social handling. Enligt Mead omfattas subjektets identifikation av individens 
sociala själv. Det sociala självet utgörs i sin tur av komponenterna ”I” och ”Me” som befinner 
sig i ett dialektiskt förhållande till varandra. Förenklat sett innebär det att ”I” utgör självets 
uttryck i handlingens nu emedan ”Me” uppstår i en självreflexiv och retroaktiv process där 
subjektet intar ett perspektiv gentemot sig själv. I handlingsögonblicket existerar inget ”Me”. 
Eftersom ”Me” representeras symboliskt genom jagets dialektiska process så finns subjektets 
sociofunktionella själv ständigt representerat i handlingsprocessen. Såväl objekt som subjekt 
vilar på så vis på en formell social grund genom handlingsprocessen och symbolers 
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signifikans. Tiggaren, arvingen och arvtanten förhåller därför till en intersubjektiv och därmed 
gemensam verklighet genom symbolbruket och de sociala identiteter som uppstår i de olika 
handlingsprocesserna. 
 
Att subjektets sociala själv är intersubjektivt och socialt konstituerat innebär ytterst att jaget är 
kontextuellt och relationellt till sin natur. Mead menar att samtidigt som individen förhåller 
sig till sig själv och sitt eget jag så förhåller sig subjektet samtidigt också till andra i en slags 
ömsesidighet. Som subjekt utvecklas vi och blir till subjekt i relation till andra subjekt. Ett 
”Me” återspeglar indirekt andra ”Me”. Subjektet innefattar en social position i förhållande till 
andra och denna position återspeglar reella kontextuella förhållanden eller sociala strukturer 
för att ha en funktionell bäring. Positioner växlas därför också utifrån de kontextuella 
förhållanden som råder. Den mentala position som intas definierar därmed också subjektets 
och objektets relation till varandra. Arvingens och arvtantens respektive position i förhållande 
till varandra, med ett tilltänkt arv som gemensamt objekt, definierar på så vis ömsesidigt den 
kontextuella relationen mellan dem. Subjekt, objekt och position utgör de grundläggande 
element som krävs för att perspektivera tillvaron och enligt Mead länkas elementen ihop i 
social handling genom symbolers signifikans och förmågan att ta den andras perspektiv. 
 
Subjektets intersubjektiva och funktionella förankring är vidare ett resultat av den rent 
formella och kommunikativa princip som Mead benämner den generaliserade andra.  
Begreppet den generaliserade andra utgör navet i Meads perspektivteori och innefattar dels ett 
antagande om en intersubjektivitet, det att vara en annan samtidigt som man är sig själv, och 
dels ett antagande om det socialiserade subjektet som genom att ta den generaliserade andras 
perspektiv därmed också förhåller sig sociofunktionellt till andra individer och den sociala 
kontexten i stort (gruppen, samhället etc). Den generaliserade andra kan på detta sätt förstås 
som en slags social och kontextuell matris för individen eftersom begreppet innefattar 
koordineringen av tilltänkta och möjliga handlingar för individen inom ramen för en bestämd 
kontext. Utan detta begrepp skulle således subjektet sakna någon form av överordnad princip 
att strukturera sitt perspektivtagande utifrån. De perspektiv som intas av subjekten i det fiktiva 
exemplet görs således, om de skall ha någon reell social bäring i praktiken, genom att inta den 
generaliserade andras perspektiv. Individens sociala själv och intersubjektiva förankring har 
ytterst sin funktionella grund i detta begrepp samtidigt som det är viktigt att ha i åtanke att 
begreppet endast beskriver hur verklighetens deskriptiva och evaluativa verklighet är 
intersubjektivt konstituerat utan att begreppet på något vis anger någon normativ vägledning 
för subjektet i handlingslivet.  Ty den generaliserade andra förklarar aldrig vilket perspektiv 
som intas substantiellt i en situation endast att ett visst perspektiv intas i en formell mening. 
Ty såväl perpektivrelaterad form som innehåll lämnas därhän. Den generaliserade andra säger 
ingenting om några faktiska logiska förhållanden mellan deskriptiva och evaluativa variabler i 
social handling utan visar endast på en (ideal) kommunikativ potential. 
 
I ett försök att skapa en teoretisk plattform för det sistnämnda har jag därför fört in Fiskes 
antaganden om en differentierad socialitet i diskussionen. Fiskes ansats innefattar en idé om 
en bestämd differentierad socialitet, bestående av fyra absoluta former eller konstanter, vilka 
sedan visar sig i de mellanmänskliga relationsmönster som sammantaget utgör den sociala 
kontext eller omvärld som människan ingår i och relaterar till. Teorin omfattar på så vis 
tankar om socialitetens differentierade uttryck i social praxis efter det att formerna med 
nödvändighet implementerats i den sociala kontexten och vävts samman till komplexa sociala 
mönster i människors handlingsliv. Formerna beskriver på så vis den teoretiska grunden för 
all potentiell och substantiell (implementerad) socialitet i mellanmänskliga sammanhang. 
Teorin beskriver emellertid inte närmare formernas intersubjektiva förankring 
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perspektivistiskt sett annat än att de finns immanent i människans natur. På så vis har jag 
utgått ifrån att såväl Meads som Fiskes universella ansatser är komplementära. Meads 
begrepp den generaliserade andra innefattar en formell grund för en perspektivrelaterad och 
kommunikativ intersubjektivitet emedan Fiskes ansats innebär en övergripande teori om 
logiska och strukturella förhållanden mellan deskriptiva och evaluativa variabler på en 
fundamental nivå i social handling.  
 
En målsättning med uppsatsen har sedan varit att ta fasta på hur denna sociala differentiering 
hänger samman med värderingar samt hur detta återspeglas i de perspektiv som subjektet intar 
socialt. En social differentiering som därigenom rimligtvis också ger upphov till en formell 
och socialt förankrad perspektivistisk pluralism. Det är således rimligt att anta att vi därför 
alltid förhåller oss till andra människor och oss själva via socialt förankrade perspektiv med 
grund i de givna socialitetsformerna. Det sistnämnda som därigenom borgar för en slags 
differentierad men ändå objektiv kärna hos perspektiven som är generell mellan människor. 
Perspektivets gräns och variation antas vidare vara förbunden med socialitetsformerna 
emedan perspektivets framträdande hänger samman med perspektivtagande i social handling 
och det funktionella förhållandet mellan deskriptiva och evaluativa variabler utifrån subjektets 
perspektiv sett. Kontentan är att subjektet som aktör uppfattar ett objekt utifrån en bestämd 
mental social position, ett bestämt socialitetsperspektiv, inom ramen för en mellanmänsklig 
kontext och att individens sociala och relationella jag fyller en avgörande funktion i en sådan 
social perception. Ett socialitetsperspektiv är i denna mening ett uttryck för en differentiering 
av den generaliserade andra och innefattar på så vis också en slags social förkunskap för 
subjektet i handlingsprocessen. Genom Meads och Fiskes teoretiska utgångspunkter har jag 
på detta vis försökt visa på hur människan är inflätad i social verklighet på såväl ett 
horisontellt intersubjektivt plan liksom på ett vertikalt och differentierat dito. Häri ligger 
också den teoretiska grunden för distinktionen mellan ett formellt och substantiellt 
perspektivtagande i social handling. Ett socialitetsperspektiv beskriver på så vis socialitetens 
och perspektivtagandets formella kommunikativa och intersubjektiva konstitution samtidigt 
som begreppet också på ett övergripande plan beskriver faktiska logiska förhållanden mellan 
deskriptiva och evaluativa variabler och därmed grunden för ett substantiellt och differentierat 
perspektivtagande i social handling utifrån givna socialitetsformer sett. 
 
Uppsatsens socialpsykologiska ramverk innefattar även ytterligare ett teoretiskt inslag i form 
av van der Pligts attributionsteoretiska slutsatser. Som framgått ovan så är det nödvändigt att 
utvidga en mer traditionell attributionsteoretisk hållning för att resonemanget bättre skall ligga 
i linje med uppsatsens socialpsykologiska ambition. Det attributionsteoretiska resonemang 
som presenteras bygger delvis på Montgomerys antaganden om interna och externa 
orsaksfaktorer i perspektivmodellen men också på komplementär attributionsteori utifrån 
socialpsykologen Joop van der Pligt som än mer tar fasta på personperceptionens och 
attributionens sociala sida. I centrum står tre attributionsteoretiska slutsatser av van der Pligt 
(positivitetsbenägenhet, evaluativ konsistens samt evaluativ polarisering) och som 
sammantaget ger en generell bild av värderingars inverkan på människors orsaksförklaringar 
och perspektivtagande i en interpersonell kontext. 
 
Van der Pligts slutsatser ger på så vis en kortfattad men ändå systematisk beskrivning av hur 
interna och externa orsaksförklaringar förhåller sig till deskriptiva och evaluativa aspekter i en 
mellanmänsklig situation. Därmed erbjuder de också en slags övergripande och universell 
förklaringsgrund för perspektivtagandet och värderingars inverkan i sociala sammanhang 
inom ramen för en utvidgad perspektivmodell. En central utgångspunkt i sammanhanget är 
alltså att värderingar vanligtvis har en social förankring och att de som sådana inverkar på 
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varför ett visst specifikt perspektiv intas substantiellt av en individ till förmån för ett annat i 
en interpersonell kontext. Ansatsen är övergripande och ger således förslag på specifika 
tendenser till att ett visst perspektiv intas till förmån för ett annat i ett mellanmänskligt 
sammanhang. Det finns således all anledning att mer explicit framhålla värderingars 
interpersonella förankring och hur dessa kan tänkas inverka på individens substantiella eller 
faktiska perspektivtagande i en social situation. I slutänden kanske kan detta leda till att 
perspektivmodellens obestämbara sida blir något mer bestämbar i mellanmänskliga 
sammanhang, åtminstone utifrån de antaganden som presenterats ovan samt med en 
attributionsteoretisk ansats som tar hänsyn till sociala och kontextuella faktorer. 
 
En summerande slutsats av uppsatsen är att vi lever i en komplex värld där pluralism och 
multiperspektivitet råder utifrån olika sociokulturella strukturer och gemenskaper som gör 
anspråk på vårt leverne. Den teoretiska ansatsen pekar samstämmigt mot att den sociala 
verkligheten är en mångfasetterad och komplex företeelse. Detta eftersom den 
relationsmässigt sträcker sig över flera olika riktningar och dimensioner samtidigt, i en såväl 
abstrakt formell som mer konkret substantiell bemärkelse. Socialpsykologiskt sett innebär det 
att människor lever i en pluralistisk verklighet, med upplevelsen av en slags subjektiv 
multiperspektivitet till följd, som i sin tur återspeglar de sociala kontexter som individen är en 
del av genom sitt handlande. Ett subjekt som förhåller sig socialt i en mellanmänsklig kontext 
gör således det utifrån vissa valmöjligheter och givna perspektiv sett bland ett mer eller 
mindre obestämt antal andra dito. Men som förhoppningsvis framgått av redogörelsen ovan så 
är detta emellertid inte samma sak som ett uttryck för en godtycklig och partikulär relativism 
utan några riktlinjer och ramverk alls för individen i fråga. I stället handlar det om en 
perspektivistisk pluralism som struktureras i social handling utifrån ett bestämt antal 
fundamentala socialitetsformer och som ytterst visar sig i form av en avgränsad och 
sociokulturellt präglad, och intersubjektivt konstituerad, organisation av perspektiv för den 
enskilde individen i fråga. Av Montgomerys perspektivmodell framgår det som sagt var med 
all tydlighet att den interpersonella nivån utgör en viktig del i perspektivrelaterad perception 
men att modellens teoretiska fokus gör att socialpsykologiska faktorer, såsom just 
interpersonella och kontextuella aspekter, hamnar lite i bakgrunden teoretiskt sett. 
Målsättningen med uppsatsen har därför varit att lyfta in kompletterande socialpsykologisk 
teori och på ett övergripande plan framhålla betydelsen av en sådan grund i ett 
perspektivteoretiskt sammanhang. 
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