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Sammanfattning 

Utgångspunkten i uppsatsen är, att om en kommunikation av ett budskap inom en 
organisation skall ha förutsättningar att lyckas, måste budskapet: 

1. först och främst bli mottaget, d v s uppfattas av en tänkt mottagare. 
2. därefter tolkas korrekt, d v s avsändarens och mottagarens förståelse måste stämma  

överens. 
3. sist, men inte minst, väcka engagemang, d v s vilja att ta till sig budskapet, samt skapa  

självförtroende, d v s tro att kunna omsätta budskapet i praktiken.  

Tre metoder analyseras utifrån ett lärandeperspektiv vilket bygger på fenomenografiska 
principer om att förmedla lärande samt erfarande av lärande genom att skapa variationens 

arkitektur och bygga relevansstruktur. De tre metoderna som analyseras är: 

1. Ifråga om att mottagande - den duala annonseringsmodellen. 
2. Ifråga om förståelse - Ongstads triadiska positioneringsmodell. 
3. Ifråga om att väcka engagemang och självförtroende att formulera en aktivitet - 

Palmers multimodala coachningsmodell. 

Det visar sig att samtliga metoder bör kunna användas för att förmedla lärande enligt det i 
denna uppsats valda fenomenografiska lärandeperspektivet.  

En slutsats som dras är, att en möjlig brist och förklaring till att kommunikation inte alltid 
fungerar, är att mottagaren som en människa med personliga egenskaper och problem glöms 
bort. Om fokus istället läggs på att utforma kommunikationen så den stämmer överens med 
hurdan människan (mottagaren) är, är det tänkbart att chansen ökar att få fler åhörare vilka 
förstår och tar till sig ett förmedlat budskap. Eftersom de tre analyserade metoderna rör olika 
aspekter av människan, bör användning av samtliga tre tillsammans bidra till att underlätta ett 
budskaps passage genom de barriärer som hindrar mottagande, förståelse och formulering av 
aktivitet. 
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”Lämna tistlarna kvar!?” 

Om att ta lärande till hjälp för att lyckas gå från ord till praktisk handling i 

organisationens interna kommunikation.  

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

”… Hustrun öppnade köksfönstret.  
– Älskling vill du vara snäll och rensa trädgårdslandet? ropade 
hon till sin man som låg och slumrade i hammocken.  
– Hur då? frågade mannen.  
– Allt smått skall bort! svarade hustrun. 

Mannen, ivrig att glädja sin hustru, gick med raska steg iväg och 
ställde sig på knä i trädgårdslandet. Han rensade bort den taniga 
morotsblasten och lämnade bara kvar kraftiga tistlar och saftiga 
maskrosblad, alltmedan han mumlade hustruns instruktion: – Allt 
smått skall bort. Allt smått skall bort. Allt smått bort… ”1 

Anno 2013, vi befinner oss i ett samhälle som flödar av information, eller rättare sagt, vi 
översvämmas av information i brevlådan, i mailboxen, genom TV och radio. Genom 
sociala medier på internet som facebook, twitter, youtube och instagram interagerar vi i 
informationsflödet. Vi möts av information i tal och skrift, genom enkla bilder eller 
filmsekvenser. Musik ljuder omkring oss, hemma i vår privata vrå och ute i det 
offentliga rummet, ibland frivilligt och ibland högst ofrivilligt. Dofter sprids mot oss i 
form av parfymer i butikerna och patenterat ”matos” från Mac Donalds. Detta är vårt 
liv, helg som vardag.  

Mångfalden av kommunikationssätt och överflödet av information finner sin väg in i 
offentliga organisationer och privata företag. Den enorma omfattningen av information 
som likt Niagarafallen forsar emot oss, medför att ett meddelande måste fånga vårt 
intresse på en bråkdels sekund om dess budskap inte skall försvinna bland 
informationsmassorna.  

Ett första viktigt steg att föra ut ett budskap är alltså att fånga uppmärksamheten och 
behålla den. Men sen då? Den som tar emot informationen måste förstå den. Problemet 
med att formulera, tolka och förstå är något som skapat bryderier genom tiderna. 

                                                           
1 Återgivning av muntlig vandringshistoria av okänt ursprung. Här som inledning till problematik som kommer att behandlas 
i denna uppsats. 
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Tolkning är en central fråga inom exempelvis avtalsrätten. Det kan tyckas vara enkelt 
att med många ord, klart och tydligt redogöra för två kontraktsparters rättigheter och 
skyldigheter.  Men, ett ordrikt avtal tenderar att bli svåröverskådligt och lämnar gärna 
öppet för kryphål och misstolkningar vilka i slutänden leder till djup osämja mellan 
parterna. Nåväl, problemet borde kunna lösas med ett kortfattat avtal. Varför inte ett 
formulär, helt enkelt? Men si, kryphål och misstolkningar dyker upp även i formuläret. 
Denna gång finns risken att man istället underförstår betydelser av ord och 
formuleringar och tolkar in åtaganden som inte alls ges av avtalet. Det kan tyckas 
hopplöst att skriva avtal, men som tur är finns en rik flora av rättskällor att ösa ur vilka 
hjälper oss att nå korrekt förståelse. Eller?   

Bibelexegetik är ett annat område där ord och formuleringars innebörd är föremål för 
mycken tankemöda och diskussion, inte minst bland religionsvetare. Exegeterna kämpar 
med att förstå texter som uppkommit, inte bara en gång för länge sedan, utan som även 
förändrats genom upprepade redigeringar, översättningar, förtydliganden och språkliga 
moderniseringar. I många fall finns endast fragment kvar av ursprunget i de texter som 
förts vidare genom tiderna fram till våra dagar.  

Bibeltexterna har vidare formats i ett kulturellt och socialt sammanhang och senare 
tolkats och redigerats för att kunna tillämpas i ett helt annat kulturellt och socialt 
sammanhang. Exegeterna av idag arbetar, som sina föregångare, vidare med att förstå 
hur texterna skall tolkas och hur de skall tillämpas i dagens samhälle och kultur.  

 – Aha! Här dök det visst upp en annan svårighet i ett budskaps väg, nämligen 
tillämpningen av ett budskap. Vad slags aktivitet skall utformas som resultat av ett 
budskap? Och hur skall denna aktivitet utformas för att den skall överensstämma med 
avsändarens intention?  

Utvecklingsprocesserna inom produktionsindustrin är exempel på försök att hantera 
problemet med att omsätta information i praktik. Många typer av modeller har 
utvecklats för att säkerställa att det efterfrågade också blir slutresultatet. Onekligen är 
det ju så, att den kund som beställer en kostym, knappast lär nöja sig med endast en 
liten tumme. Ett exempel på utvecklingsprocess är den s k vattenfallsmodellen. Enligt 
en väldefinierad arbetsprocess bearbetas och utvecklas specifikationerna, exempelvis 
ritningar, modeller och prototyper, över den produkt som skall tas fram. I anslutning till 
utvecklingsprocesserna, finns på marknaden en mängd specialiserade 
moduleringsverktyg vilka syftar till att stödja processerna och begränsa möjligheten till 
oönskade avvikelser i arbetssättet. 

I det hittills sagda kan vi notera att det finns åtminstone tre viktiga passager som ett 
budskap måste passera från utsaga till aktivitet nämligen mottagandet, förståelsen samt 
utformningen av en aktivitet. Vi kan också notera att dessa inte självklart kan passeras 
utan svårighet.  
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1.2 Problemformulering 

I en organisations interna kommunikation ingår exempelvis information om regler, 
arbetssätt och rutiner. En organisations utveckling och förändring är beroende av att 
medarbetarna tar till sig budskapet, förstår det och sedan tillämpar det på ett 
ändamålsenligt sätt och i enlighet med organisationens intention.  

Mot bakgrund av våra inledande reflektioner, bör kommunikationen kunna hantera 
åtminstone mottagande, förståelse och utformning av en aktivitet så att responsen blir 
vad som eftersträvats med kommunikationen.  

Men när denna information förmedlas till organisationen, resulterar den då i något 
bestående eller är den endast en flyktig aktivitet vars innehåll och mening snabbt 
förklingar? Beständighet och avsedd verkan av informationen bör kräva att 
informationen förblir i mångas minne. Så länge informationen avses vara aktuell.  

För att beständighet och verkan skall komma till stånd, borde ett rimligt antagande vara 
att det krävs ett lärande i någon form i samband med kommunikationen.  

Lärande brukar dessvärre inte ges som någon enkel lösning. Exempelvis används 
metoder som presentationer, övningar, workshops, träning, teamarbeten et cetera 
tillsammans med audio- visuella verktyg och datorbaserade stöd för att åstadkomma 
lärande. Detta sammantaget kan bli mycket kostsamt för en verksamhet, eftersom varje 
aktivitet är resurskrävande, inte minst när det gäller effektiv arbetstid och ekonomisk 
finansiering. Dessutom riskerar organisationerna att drabbas av utmattning på grund av 
kaskader av information, informationstillfällen och anordnade lärsituationer. 

Så, finns det något, en detalj, en aspekt att tillföra, som kan vara avgörande och som på 
intet sätt överlastar mottagarna vare sig i fråga om omfattning eller i fråga om 
engagemang? Kan problematiken sedd ur ett lärandeperspektiv ge några ledtrådar? 

Kort sagt, hur skulle ett givet lärandeperspektiv kunna underlätta ett budskaps passage 
genom de tre barriärerna mottagande, förståelse och utformning av en aktivitet?  

Verksamheten i en organisation bygger onekligen på samarbete mellan individer vilka 
bidrar med sina yrkeserfarenheter och, i samarbete eller konkurrens, tillsammans bygger 
upp nya eller fördjupade erfarenheter. Varje individs tidigare erfarenheter, ofta från 
praktisk tillämpning i arbetslivet, spelar därför en avgörande roll. Den 
fenomenografiska pedagogiken intresserar sig för erfarenheten och hur lärande 
utvecklas och uppkommer i samband med erfarenhet. Den blir därför lämplig i samband 
med en organisations utvecklingsarbete eller dagliga rutinarbete eftersom den inte 
nödvändigtvis behöver kopplas till en arrangerad utbildningssituation, exempelvis en 
skolutbildning eller liknande. Det är därmed inte en slump att jag väljer just den 
fenomenografiska pedagogiken som det lärandeperspektiv med vilket jag granskar 
kommunikationen av ett budskap i en organisation. 
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Nu kommer vi in på den fråga som ligger i fokus för denna uppsats, nämligen: 

Hur kan, med tanke på internkommunikation i en organisation, lärande ur ett 
fenomenografiskt pedagogiskt perspektiv användas för att underlätta ett budskaps 
passage genom de tre barriärerna mottagande, förståelse och skapande av aktivitet? 

1.3 Syfte 

Att identifiera problem och brister med avseende på lärande i samband med 
kommunikation inom en organisation. I förlängningen innebär det att hitta faktorer 
rörande lärande som kan bidra till att, i något avseende, göra kommunikationen mera 
effektiv.  

1.4 Avgränsning 

En iakttagelse som kan göras rörande det jag behandlat inledningsvis2 är att mitt 
resonemang har rört sig kring en mycket begränsad del av den problematik och 
komplexitet som omger kommunikation mellan människor. Jag kan bara ödmjukt 
konstatera att alla kommunikationens problem och aspekter näppeligen låter sig 
behandlas ens om en människa ägnade dem hela sitt yrkesverksamma liv. Åtminstone 
inte om man åstundar någon form av vetenskapligt djup.  Jag skall därför i detta avsnitt 
redogöra för de avgränsningar jag gör.  

För att underlätta resonemanget använder jag denna enkla illustration, Figur 1, över 
mina föregående reflektioner3 rörande ett budskap och dess väg genom barriärerna 
mottagande, förståelse och formulering av en aktivitet. Notationerna fMottagande, fFörståelse 
samt fAktivitet i Figur 1, representerar olika angreppssätt för att förmedla ett budskap 
genom de barriärerna. 

 

 

Följande avgränsningar är aktuella i denna uppsats: 

1. Ramen kring budskapets väg i Figur 1, representerar sammanhanget i vilken budskapet 
förmedlas. Människor kan organisera sig i en mängd mer eller mindre strukturerade och 
enhetliga sammanhang. Jag kommer att utgå från att det rör sig om en strukturerad 

                                                           
2 Avsnitt 1.1 – 1.3 
3 Avsnitt 1.1 

,Mottagande- 
barriären 

Förståelse- 
barriären 

Formulering 
av 

 Aktivitet 

fMottagande fFörståelse fAktivitet 

Budskapet Budskapet Budskapet Budskapet 

Figur 1 Illustration över ett budskaps väg genom mottagande, förståelse och formulering av aktivitet. 

Förmedlande (f) 
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organisation såsom exempelvis ett tekniskt produktionsföretag eller en statlig 
myndighet vilka båda har ett ansvar att utföra och slutföra förpliktelser och åtaganden 
med givna begränsade resurser. Tid är ett exempel på en sådan resurs. 
 

2. Budskapet kan förmedlas i många former. Jag kommer att utgå från att budskapet 
förmedlas i tal och skrift. 
 

3. Budskapen kan vara mer eller mindre genomtänkta och strukturerade. Jag kommer att 
anta att budskapet är genomtänkt och strukturerat enligt vad som kan antas höra till 
normal standard och praxis när det gäller kommunikation inom en organisation. 
 

4. Jag kommer inte att gå in på vad som sker innan budskapet förmedlas d v s 
förberedelserna. Inte heller kommer jag att följa vad som händer efter att en aktivitet 
formulerats d v s när aktiviteten genomförs i praktiken. Startpunkten för budskapet är 
den punkt då det släpps, oavsett hur det ser ut. Slutpunkten är när aktiviteten 
formulerats. 
 

5. Vem är sändaren och vem är mottagaren? En speciell problematik i kommunikationen 
rör exempelvis diskurser, kompetens och förförståelse hos sändare respektive 
mottagare. Talar de olika språk? Vilka intentioner har sändaren för att lämna budskapet 
och vad blir mottagarens intention?  
 
Jag kommer att utgå från en förenklad bild där avsändaren och mottagaren till 
betydande del antas ha mycket gemensamt ifråga om diskurs, åtminstone när det gäller 
deras arbete i organisationen. De har i grunden en likartad allmän yrkeskompetens. De 
har vidare kunskap om verksamheten på den miniminivå som krävs för att vara delaktig 
i organisationens verksamhet. Med det sagda menar jag emellertid inte att deras 
arbetsuppgifter eller professionella yrkesområde nödvändigtvis är likartade. De kan ha 
olika funktioner och professioner inom organisationen. 
 
För övrigt kommer jag i detta arbete inte att ta hänsyn till variationer rörande vare sig 
sändarens eller mottagarens intentioner. Det är onekligen, i praktiken, en viktig aspekt. 
Jag söker emellertid ett mera generellt teoretiskt svar på min problemformulering4 och 
vill därmed undvika onödig specialisering. Jag lämnar överväganden rörande sändare 
och mottagare till de förberedelser som torde krävas vid kommunikation i praktiken.    
 

6. Jag kommer att fokusera på förmedlandet av budskapet. Förmedlandet är som jag ser 
det ytterst väsentligt för att budskapet välbehållet och oförvanskat skall kunna nå hela 
vägen från start- till slutpunkt. Med välbehållet och oförvanskat budskap menar jag att 
budskapet förvisso har transformerats från att vara ren information som kommuniceras 
ut till att bli en formulerad aktivitet, men att den formulerade aktiviteten 

                                                           
4 Avsnitt 1.2 
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överensstämmer med den information som kommuniceras ut. Det är dock inte 
förmedlandet i stort som är aktuellt för denna uppsats. Jag kommer att fokusera på en, 
som jag ser det, viktig aspekt av förmedlandet av ett budskap nämligen lärandet. 

2 Att lära och att erfara lärande – ett fenomenografiskt lär-

perspektiv 

Ference Marton och Shirley Booth beskriver olika aspekter av lärande respektive 
erfarande av lärande utifrån den forskning inom pedagogiken vilken sorterar under 
fenomenografi.5 För att åstadkomma lärande presenteras två principer, principen om att 
forma en variationens arkitektur samt principen om att bygga en relevansstruktur.6 I 
detta avsnitt kommer jag att närmare beskriva de olika aspekterna och formulera den 
modell som jag använder i samband med analysen av förmedlandet av ett budskap.7 

2.1 Analysmodell, del 1 - Lärande och att forma variationens arkitektur 

Vad är lärande? Lärande kan beskrivas utifrån tre aspekter: Vad-aspekten vilken även 
benämns lärandets direkta objekt; Hur-aspektens vad-aspekt vilken benämns lärandets 
indirekta objekt; Hur-aspektens hur-aspekt. Vad är innebörden i dessa aspekter? Jag 
beskriver dem nu i tur och ordning utifrån Marton och Booth.8 

2.1.1 Lärandets vad-aspekt d v s föremålet för lärande. 

Lärandets vad-aspekt, även kallat lärandets direkta objekt, syftar på föremålet för 
lärande, d v s vad som ingår i det man avses lära. Föremålet för lärande kan exempelvis 
vara hur man gör en matematisk beräkning, innehållet i en text eller metod för 
problemlösning.9  

Med anknytning till problemställningen i denna uppsats kan det direkta objektet 
beskrivas som innehållet i det budskap som förmedlas ut i organisationen.10 

2.1.2 Hur-aspektens vad-aspekt d v s resultatet av lärande 

Lärandets hur-aspekt handlar om förståelse för hur lärandet är beskaffat.11 Hur-aspekten 
har även den en vad-aspekt vilken benämns lärandets indirekta objekt. Lärandets 
indirekta objekt syftar på resultatet av lärandet. Det kan exempelvis handla om att 
recitera en dikt eller förstå diktens innebörd.12    

                                                           
5 Marton & Booth 2000.  
6 Marton & Booth 2000. 
7 Kapitel 3 
8 Marton & Booth 2000. 
9 Marton & Booth 2000, s 81. 
10 Avsnitt 1.2 
11 Marton & Booth 2000, s 81. 
12 Marton & Booth 2000, s 115. 
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I denna uppsats kan det direkta objektet handla om förståelse för hur det till 
organisationen förmedlade budskapet kan eller skall omsättas i praktiken, d v s hur 
budskapet används för att formulera en aktivitet.13 

2.1.3 Hur-aspektens hur-aspekt d v s aktiviteten för att lära 

Lärandets hur-aspekt syftar på det sätt på vilket man lär sig.14 Hur-aspektens hur-aspekt 
även kallad lärandeakten handlar om aktiviteten för att lära.15 Det kan exempelvis 
handla om att lyssna på föreläsning och hur man bearbetar den. 

Med avseende på denna uppsats berör denna aspekt budskapets väg från mottagande till 
formulering av aktivitet.16 

2.1.4 Variationens arkitektur 

För att åstadkomma ett lärande är det nödvändigt att utforma lärandesituationen eller 
lärandemöjligheten så att erfarandet kan varieras17. Detta kallas principen om 
variationens arkitektur. Marton & Booth belyser vad de menar med variation genom 
exemplet med bollen och flygplanet.18 En boll släpps från ett flygplan. Bollens rörelse 
uppfattas olika från olika positioner. Från flygplanet ser bollen ut att falla rakt ner mot 
marken. Sett från marken däremot kommer det emellertid bli uppenbart att bollen även 
rör sig i flygplanets riktning därmed faller i en båge mot marken.   

Denna uppsats handlar om att underlätta ett budskaps passage genom de tre barriärerna 
mottagande, förståelse och skapande av aktivitet.19 Överensstämmelse mellan lärandets 
direkta och indirekta objekt eftersträvas, d v s inga missförstånd utan budskapet skall 
förbli oförvanskat.20 Det blir då av väsentlig betydelse att förstå att en kommunikation 
behöver utformas så att utrymme ges för variation i lärande. Med det menar jag att 
mottagaren måste ges goda möjligheter att korrekt förstå budskapet och att variation blir 
ett viktigt verktyg i kommunikationen. Kommunikationen motsvarar i detta fall 
lärandeakten och att denna lärandeakt måste utformas så att den kan varieras. Det kan 
exempelvis vara aktuellt att ge variation i formuleringen hos själva budskapet och det 
sammanhang budskapet anknyts till. 

2.1.5 Analysmodell del 1 - Lärande 

Utifrån det hittills sagda21 rörande lärande och variationens arkitektur ur ett 
fenomenografiskt pedagogiskt perspektiv22, formulerar jag i detta avsnitt första delen av 
min analysmodell vilken rör lärande. 

                                                           
13 Figur 1 
14 Marton & Booth 2000, s 54. 
15 Marton & Booth 2000, s 115. 
16 Figur 1 
17 Marton & Booth 2000, s 188. 
18 Marton & Booth 2000, s 250 ff. 
19 Avsnitt 1.2 
20 Avsnitt 1.4 punkt 6 
21 Avsnitten 2.1.1 - 2.1.4 
22 Marton & Booth 2000. 
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När det gäller lärande handlar analysen om att utröna vilken eller vilka aspekter av 
lärande som berörs. Vidare handlar analysen om att utröna huruvida det existerar en 
variationens arkitektur rörande lärande i någon av dess aspekter. 

Modellen illustreras i Figur 2. 

 

Figur 2 Del 1. Analysmodell för lärande. 

 

2.2 Analysmodell, del 2 - Bygga relevansstruktur för att erfara lärande 

Vad menas med att erfara lärande? Marton och Booth menar att det handlar om att 
urskilja något från sitt sammanhang23 och att erfara att denna urskiljning förändras24. 
Erfarandet beskrivs i två inbördes sammanflätade aspekter, den strukturella aspekten 
och den referentiella aspekten,25 vilka jag beskriver närmare i fortsättningen av detta 
avsnitt. 

2.2.1 Den referentiella aspekten  

Den referentiella aspekten handlar om meningen eller innebörden i det som urskiljs. 
Marton och Booth använder en liknelse om att urskilja ett rådjur i en skog.26 Skogen är 
sammanhanget i vilket fenomenet rådjur urskiljs från alla andra fenomen i samma skog. 
Jag tolkar deras resonemang så att den referentiella aspekten är innebörden av det som 
urskiljs, d v s vad det är eller uppfattas vara. 

Ett exempel på referentiell aspekt som jag kan komma på i anslutning till 
rådjursliknelsen är innebörden att det jag urskiljer är ett skyggt, vilt djur eftersom det 

                                                           
23 Marton & Booth 2000, s 117. 
24 Marton & Booth 2000, s 184. 
25 Marton & Booth 2000, s 118. 
26 Marton & Booth 2000, s 118. 
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gömmer sig inne i skogen bland alla träd, buskar och stenar och inte min tama katt för 
den ligger hemma i soffan. På motsvarande sätt: - Det djur jag urskiljer hemma i soffan 
är katten och inte det skygga rådjuret, för rådjuret gömmer sig i skogen. D v s 
sammanhangen skiljer, alltså är innebörden av det fenomen (djur) jag urskiljer olika. 

För att anknyta till min uppsats och dess problemställning, kan den referentiella 
aspekten vara att det budskap som förmedlas är ett budskap som på ett eller annat sätt 
hör samman med den organisation i vilket budskapet kommuniceras.27 

2.2.2 Den strukturella aspekten – externa horisonten 

Den strukturella aspekten handlar inte om att relatera något till sitt sammanhang utan 
om att urskilja det från sin omgivning,28 det sammanhang i vilket det uppträder.  

Den strukturella aspekten har en sida kallad den externa horisonten. Den externa 
horisonten är alla sammanhang i vilka ett fenomen urskiljts.29 

För att anknyta till min uppsats, kan den strukturella aspektens externa horisont 
exempelvis vara alla de sammanhang i vilket ett budskap kommunicerats eller 
bearbetats såsom möten, mail eller workshops. 

2.2.3 Den strukturella aspekten – interna horisonten 

Den strukturella aspekten handlar såsom nämndes i föregående avsnitt30 om att urskilja 
något från dess omgivning. Förutom den externa horisonten31 har den ytterligare en sida 
kallad den interna horisonten. Den interna horisonten rör fenomenets i sig exempelvis 
dess konturer, dess beståndsdelar, beståndsdelarnas inbördes relationer och funktioner.32  

Exempelvis kan den interna horisonten av ett budskap som kommuniceras ut i en 
organisation vara budskapet i sig, dess diskurs, konstnärliga form eller de språk det 
förmedlas i. 

2.2.4 Att bygga relevansstrukturen 

Relevansstrukturen är av grundläggandebetydelse för vad som lärs. Relevansstrukturen 
utgörs av vad som uppfattas som relevant och viktigt. Olika delar i en och samma text 
kan exempelvis få olika fokus beroende på vad en individ tror behövs i olika 
situationer.33 Vidare har relevansstrukturen betydelse för hur det som lärs i slutänden 
tillämpas.34 

Marton och Booth ger fyra exempel på hur en relevansstruktur kan byggas upp:35 

                                                           
27 Avsnitt 1.2 
28 Marton & Booth 2000, s 118. 
29 Marton & Booth 2000, s 118. 
30 Avsnitt 2.2.2 
31 Avsnitt 2.2.2 
32 Marton & Booth 2000, s 118. 
33 Marton & Booth 2000, s 185. 
34 Marton & Booth 2000, s  187. 
35 Marton & Booth 2000, s 230 ff. 
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- Nyfikenhet och frågor väcks genom att iscensätta förbryllande situationer och 
händelser. 

- Lärarens svar på den lärandes frågor. 
- Redovisa användningsområde och funktion där viss färdighet eller kunskap skall 

användas. 
- Tillämpningssituationer där komplexitet och svårighetsgrad successivt byggs upp. 

I denna uppsats behandlas ett budskaps väg genom mottagande till förståelse och 
slutligen formulering av aktivitet.36 Det är rimligt att tänka sig att det är fördelaktigt 
t o m nödvändigt att bygga en relevansstruktur för budskapet så att kommunikationen 
av budskapet får kraft nog att nå så långt att en aktivitet skapas. Inte nog med det, 
relevansstrukturen kommer att vara avgörande för huruvida den skapade aktiviteten 
utformats i enlighet med vad som var avsikten med budskapet eller ej. 

2.2.5 Analysmodell del 2 – Erfara lärande 

Det är nu dags att utifrån redogörelsen rörande att erfara lärande och bygga 
relevansstruktur formulera analysmodellens andra del.37  

I detta fall är det intressant att granska huruvida det finns: 

- Ett sammanhang att relatera till.38 
- Om ett fenomen kan urskiljas från sin omgivning och dess externa horisont av 

kända sammanhang.39 
- Om ett fenomen kan urskiljas med avseende på sin interna horisont av helhet och 

sammansättning.40 
- En korrekt uppbyggd relevansstruktur som skapar ett behov av avsett lärande.41 

Modellen illustreras i Figur 3 

                                                           
36 Avsnitt 1.2 
37 Avsnitt 2.1.5 
38 Avsnitt 2.2.1 
39 Avsnitt 2.2.2 
40 Avsnitt 2.2.3 
41 Avsnitt 2.2.4 
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Figur 3 Del 2. Analysmodell för att erfara lärande. 

3 Vad ligger under förstoringsglaset? 
Jag har inledningsvis dragit upp konturerna för föremålet för mitt studium, nämligen 
förmedlandet i tal och skrift av information ut i en organisation.42 Tre barriärer har 
identifierats vilka med lärandets hjälp skall passeras. De tre barriärerna kallar jag 
mottagande, förståelse och formulering av aktivitet.43 I detta avsnitt går jag närmare in 
på de tre barriärerna var för sig och presenterar angreppssätt jag funnit intressanta inom 
andra forskningsområden än pedagogik. De angreppssätt jag valt rör förmedlandet44 av 
ett budskap och skall ses som förslag till hur detta förmedlande kan åstadkommas eller 
underlättas. De valda angreppssätten granskas sedan utifrån min analysmodell45 vilken 
bygger på det fenomenografiska lärandeperspektiv jag valt.46 

3.1 Mottagandet 

Med mottagande menar jag att ett budskap, i konkurrens med andra budskap, lyckas 
fånga uppmärksamheten och snabbt väcka intresset hos läsaren eller åhöraren. Vidare 
hålls intresset uppe hos mottagaren så pass länge att budskapet i sin helhet uppfattas 
eller läses.  

                                                           
42 Avsnitt 1.4 
43 Figur 1 
44 Figur 1 
45 Avsnitt 2.1.5; Avsnitt 2.2.5  
46 Avsnitt 2 
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3.1.1 Den svårfångade uppmärksamheten – en dual annonseringsmodell 

Annonsering är ett område där förmågan att fånga uppmärksamhet prövas hårt. 
Marknadsförare brottas ifråga om design av annonser och annonskampanjer med just 
den typ av kommunikativa problem som jag inledningsvis adresserat47 när det gäller att 
fånga mottagarens uppmärksamhet. 

Ett intressant angreppssätt för att förmedla ett mottagande, är den typ av annonsering 
som inriktar sig på att nå fram till kunder med föga intresse av att ta till sig, engagera 
sig eller fördjupa sig i de marknadsföringsbudskap som förs fram. 

År 2006 presenterades en integrerad dual modell för annonsering48 där målet är att nå 
dessa mer eller mindre ointresserade mottagare. Modellen bygger på två teoretiska 
inriktningar inom psykologi och sociologi, nämligen LIP och exponeringseffekten.  

LIP (Low Involvement Processing) sammanfattas i ett antal korta satser som säger att49: 
annonser bearbetas kontinuerligt och ytterst effektivt om än med lågt engagemang; 
bearbetningen sker instinktivt om än passivt; associationer knutna till de sinnesintryck 
som förmedlas i annonsen bearbetas och förmedlas omedelbart till det implicita 
(omedvetna) minnet. Som en följd av dessa tre satser, definierar LIP ytterligare två 
satser som är direkt knutna till varumärkesexponering: att sinnesintrycken och de därtill 
hörande associationerna effektivt definierar varumärkena i våra medvetanden; att 
associationerna har ett starkt inflytande på vårt val av varumärke utan att över huvud 
taget ha varit föremål för vår medvetna reflektion och analys.  

Exponeringseffekten50 innebär i korthet att man föredrar det som upplevs vara mera 
välbekant framför något som är jämförelsevis mera obekant. En förklaringsmodell till 
hur denna effekt uppstår menar att affektion (känsla) och kognition(förnuft) är två 
separata processer där känslan har företräde framför förnuftet.51 Vidare hävdas att det 
finns åtminstone tre typer av affektiv respons: den direkta responsen på ett givet stimuli; 
responsen på ett minne som härrör från ett liknande föregående stimuli; responsen på 
innebörden av stimuli.52  

En alternativ förklaringsmodell till exponeringseffekten är ett ramverk som uttrycker sig 
i termerna perceptuellt flöde och missattribution med vilka menas att vid exponering 
uppkommer automatiskt en analys av egenskaper och särdrag hos stimuli vilket 
resulterar i omedvetna minnesfragment vilka förstärks vid upprepade stimuli. 
Perceptuellt flöde innebär att minnesfragmenten vid upprepad exponering får oss att 
uppleva något som alltmer välbekant,53 detta i sin tur gör att vår medvetna 
uppmärksamhet fokuseras och det välbekanta sticker ut mer i förhållande till sådant som 

                                                           
47 Avsnitt 1.1 
48 Grimes 2008. 
49 Heath 1999. 
50 Inom socialpsykologin även kallad förtrogenhetsprincipen (familiarity principle)  
51 Zajonc 2000. 
52 Hoffman 1986. 
53 Jacoby, Lindsay & Toth 1992. 
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är mera obekant.54 Missattribution är emellertid en baksida där vi istället knyter an till 
något helt annat som vi omedvetet upplever som rimligare än vad som avsågs med 
stimuli.55 

Nu till den integrerade duala modellen56 för annonseringseffekter vilka genereras vid ett 
lågt intresse hos mottagaren.57 Jag har valt att lägga denna modell under mina 
lärglasögon eftersom, efter vad jag kan finna, den elegant sammanväver LIP och 
exponeringseffekten utan att frångå någondera eller förvränga dem. Dess upphovsman, 
Antony Grimes, har kommit fram till denna ansats via ett teoretiskt resonemang där han 
sammanväger de två modellerna, LIP och exponeringseffekten. Grimes utvärderar 
densamma gentemot experimentell forskning som direkt berör de element som han 
presenterar i sin teoretiska modell.  

I den integrerade modellen identifieras två diametralt motsatta58 spår, det konceptuella 
spåret och det perceptuella spåret, vilka sägs kunna ge samma effekt i samband med 
exempelvis annonsering men genom att påverka mottagaren på två olika sätt.59 Enkelt 
kan modellen uttryckas med att olika aspekter av LIP respektive exponeringseffekten 
sorteras in under de två spåren. Värt att notera är att den effekt som åsyftas är att 
mottagaren skall välja den produkt som är föremål för annonseringen.  

Det perceptuella spåret, som har fokus på sinnesintrycken, utgår från att mottagaren 
analyserar egenskaperna i stimuli och utifrån upprepade minnesfragment skapar ett 
perceptuellt flöde som utmynnar i styrning av uppmärksamheten mot det som känns 
välbekant och där stimulibaserade bedömningar görs av fysiska egenskaper hos stimuli.  

Den annonsör som väljer det perceptuella spåret skall tänka på att: 

- Produkten skall presenteras isolerat. Exempelvis bör utformningen skilja sig 
väsentligt från konkurrerande märken eller produkter. 

- Vid upprepad exponering skall de yttre egenskaperna i stimuli vara identiska. 
- Formatet, modaliteten på annonseringen, skall vara tämligen lika vid upprepad 

exponering. Exempelvis kan ord uttryckta i bild i detta fall inte ersättas i talets 
form vid fortsatt annonsering. 

- Stimulis fysiska egenskaper vid upprepad exponering bör vara identiskt lika 
egenskaperna hos ursprungliga stimulis. Exempelvis skall bilden av en produkt 
vara samma vid upprepad annonsering. Detta får betydelse vid val av 
annonseringsmedium. 

 

                                                           
54 Chung & Szymanski 1997. 
55 Bornstein & D’Agostino 1994. 
56 Grimes 2008. 
57 Min översätting av ”integrated model of low attention advertising effects” 
58 Grimes 2008., pg 81. 
59 Grimes 2008. 
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Det konceptuella spåret, som har fokus på det begreppsmässiga, utgår från att 
mottagaren analyserar semantiken i stimuli och genom upprepade minnesfragment 
bygger upp ett semantiskt nätverk vilket resulterar i ett konceptuellt flöde. Det 
konceptuella flödet utmynnar sedan i en känslomässig respons där minnesbaserade 
bedömningar görs av innebörden i stimuli.  

Den annonsör som väljer det konceptuella spåret skall istället tänka på att: 

- Produkten skall presenteras i en kontext. Exempelvis annonsering som visar 
produkten i en situation där den används eller i ett sammanhang som ger mening 
åt den produkt som presenteras. I detta fall behöver presentationen inte vara 
identisk med den föregående utan det är möjligheten till association med 
utgångspunkt från föregående presentationer som har betydelse för huruvida en 
produkt skall bli igenkänd eller ej. 

- Det är fördelaktigt om annonseringen uppmuntrar till detaljerad bearbetning och 
begrundande. 

- Det är grundläggande för en lyckad annonsering att annonsören förstår vilken typ 
av beslutsfattande som kunderna vanligen använder för produkten eller 
varumärket ifråga. 

3.1.2 En analys av den duala annonseringsmodellen från lär-perspektivet. 

Den duala modellen60 i sin helhet uppvisar samtliga delar i min analysmodell61. De 
perceptuella och konceptuella spåren visar sig emellertid vara väsentligt olika ifråga om 
lär-perspektivet.  

Om annonseringen utformas i enlighet med det perceptuella spåret, tillåts ingen 
variation ifråga om annonseringen av produkten, den skall vara identiskt lika vid varje 
annonseringstillfälle. När det gäller det konceptuella spåret däremot, måste inte 
presentationerna av produkten vara identiska utan kan varieras. 

Ifråga om aspekter av lärande är samtliga aspekter representerade för båda spåren, men 
innehållet i aspekterna skiljer sig åt, Föremålet för, liksom det eftersträvade resultatet av 
lärande i det perceptuella spåret är synlighet och attraktionskraft . Med det menas att 
produkten skall sticka ut från omgivningen och dra till sig uppmärksamheten i de 
situationer där den förekommer. Vidare är annonseringen uppbyggd så att aktiviteten 
för att lära är omedveten och uppkommer genom repetition varje gång mottagaren 
kommer i kontakt med annonseringen. 

Föremål och eftersträvat resultat av lärande är för det konceptuella spåret att produkten 
blir igenkänd. Det anges fördelaktigt om mottagaren bearbetar och begrundar 
produkten. Det handlar med andra ord om att lära känna produkten. 

                                                           
60 Avsnitt 3.1.1 
61 Avsnitt 2.1.5; Avsnitt 2.2.5 
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De två spåren skiljer sig helt åt när det gäller principen om att bygga en 
relevansstruktur, d v s att skapa ett behov av lärande.  Det perceptuella spåret, å ena 
sidan, vänder sig till passiva mottagare vilka saknar intresse av att aktivt söka 
information om den produkt som annonseras. Det konceptuella spåret, å andra sidan, 
uppmuntrar sådan annonsering som inspirerar mottagaren till detaljerad bearbetning och 
begrundande. 

Slutligen, när det gäller aspekter av erfarande av lärande, berör det perceptuella spåret 
endast den strukturella aspektens interna horisont i det att produktens utformning skall 
skilja sig väsentligt från andra produkter och varumärken.  

För det konceptuella spåret gäller motsatsen d v s det är den referentiella aspekten och 
den strukturella aspektens externa horisont som är intressant. Den referentiella aspekten 
är att produkten skall presenteras i ett sammanhang som ger mening åt produkten. 
Vidare skall annonseringen bygga på förståelse för kundernas beslutsfattande i fråga om 
den aktuella produkten.  

När det gäller den strukturella aspektens externa horisont för det konceptuella spåret, 
anses möjligheten till association med tidigare presentationer vara väsentlig för att 
produkten skall bli igenkänd. Dessutom anges att en lyckad annonsering kräver 
kännedom om den typ av beslutsfattande som kunderna använder, d v s kända 
sammanhang för beslutsfattande rörande produkten är av betydelse. 
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3.2 Förståelsen 

Även om ett budskap mottagits, är det ingalunda självklart att det blir föremål för 
reflektion. Om budskapet begrundas, kan det bli missförstått. Den förståelse som skall 
eftersträvas är, menar jag, en förståelse som skall stämma överens med avsändarens 
förståelse och avsikt med budskapet.  

3.2.1 Det envisa missförståndet – att förstå vad den andre förstår 

Jag har inledningsvis angett att jag begränsar mig till antagandet att kommunikationen 
sker mellan individer inom en och samma organisation vilka har likartad allmän 
yrkeskompetens samt kunskap om organisationen i fråga.62  

Nu kan en organisation emellertid vara mycket komplex och bestå av från varandra 
både geografiskt men även verksamhetsmässigt åtskilda enheter. Ett exempel på 
komplexitet illustreras av nätverksstrukturen i Figur 4.63   

 

Figur 4 Organisation - en nätverksstruktur 

Vid betraktande av de olika delarna i organisationsstrukturen i Figur 4, anas faktorer som 
borde kunna påverka förståelsen av ett budskap. Exempelvis situationen som 
mottagaren befinner sig i och upplevelsen av situationen torde variera beroende på var i 
organisationen man befinner sig. Hur förstås exempelvis budskapet om mottagaren 
befinner sig: på marknadsföringsavdelningen i Danmark vilken genomgår en kraftig 
expansion? i tillverkningen i Frankrike vilken kommer att drabbas av hårda 
resursneddragningar? På huvudkontoret i London där det pågår en intensiv 
omorganisation? på monteringen i Finland där egentligen ingenting nytt hänt de senaste 
tjugu åren? 

Inte att förglömma är skillnader i förförståelse rörande innehållet i och bakgrunden till 
det budskap som kommuniceras ut. Exempelvis de som arbetat aktivt med budskapet 

                                                           
62 Avsnitt 1.4 punkt 5 
63 Inspirerad av illustrationen i McShane & Von Glinow 2005, pg 464, exhibit 15.6 A network structure 
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eller är välbekanta med dess bakgrund, kan ha helt andra förutsättningar att förstå och ta 
till sig budskapet jämfört med dem för vilka budskapets innehåll är helt nytt och dess 
bakgrund obekant. 

Insikter i hur mottagaren kan tänkas förstå och ta till sig det budskap som förmedlas ut i 
organisationen borde, inte minst med anledning av vad jag hittills noterat, vara 
betydelsefulla. Detta för att avsändaren skall kunna anpassa budskapets utformning och 
presentation så att det blir korrekt förstått och mottaget av olika målgrupper inom 
organisationen. 

Positioneringsanalys är en intressant metod som i korta ordalag kan beskrivas som: 
”analytisk kartläggning av hur någon förhåller sig kommunikativt till någon annan med 
hänsyn till något”64. Jag kommer i följande avsnitt65 mera i detalj gå in på vad 
positioneringsanalys är, sedd i anslutning till min problemställning.  

3.2.2 Positioneringsanalys 

Positioneringsanalys kan som tidigare nämnts66 beskrivas med orden: ”analystik 
kartläggning av hur någon förhåller sig kommunikativt till någon annan med hänsyn till 
något”. 

Hur genomförs då denna analytiska kartläggning? Positionering är ett vitt och 
omfattande begrepp vilket ovanstående generella definition låter ana. 

Till att börja med behöver man förstå, kartlägga och kunna bestämma vilken eller vilka 
typer av positioneringar man skall utgå ifrån. Positionen för det som kartlägges kan 
exempelvis vara kopplad till en diskurs, kroppshållning, självuppfattning eller något 
annat.67 Positioner kan vidare relatera till exempelvis hur tonvikten läggs i en sats eller 
typ av genre. 68 Ifråga om genre kan det vara intressant att utgå från om den är 
expressiv69 eller referentiell70.  

Ongstad redovisar en, som han kallar, triadisk positioneringsmodell. Modellen beskriver 
hur positionering sker relativt det kommunikativa yttrandets tre huvudaspekter och 
dynamiken mellan yttrande och genre.71 En illustration av relationerna i modellens ges i 
Figur 5. 

                                                           
64 Citerar Ongstad 1999, sid 148.  
65 Avsnitt 3.2.2 
66 Avsnitt 3.2.1 
67 Ongstad 1999, sid 130. 
68 Ongstad 1999, sid 156. 
69 Exempelvis sånger, dikter eller känslosamma samtal som gräl 
70 Exempelvis innehållsförteckningar, patentbeskrivningar och rättsprotokoll 
71 Ongstad 1999, sid 153 ff. 
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Figur 5 Illustration rörande Ongstads triadiska positioneringsmodell 

Jag skall i det följande lite närmare utreda innebörden Ongstad lägger i de olika 
begreppen i Figur 5.   

Ett yttrande är något praktiskt avgränsbart med relativt avslutad form, betydelse och 
avsikt. 72 Som jag tolkar begreppet yttrande, kan det därmed sägas omfatta det jag kallar 
budskap vilket skall kommuniceras ut i en organisation.73  Ett exempel på yttrande, som 
jag även kommer att referera till vid den fortsatta genomgången av de olika begreppen, 
är: ─ Utrym lokalen omedelbart på grund av allvarlig explosionsrisk! 

Begreppet genre74 är, så som jag tolkar Ongstad, mera yttrandets socio-kulturella 
hemvist, d v s om yttrandet exempelvis är att uppfatta som fakta, skämt, dikt, 
förolämpning, reklam eller något annat. Begreppet genre blir med tanke på 
komplexiteten i en organisation75 därför i allra högsta grad relevant för ett budskap som 
kommuniceras ut. Medvetenhet om att ett yttrande kan komma att kopplas till olika och 
varandra helt väsensskilda genrer och att anpassa kommunikationen därefter ─ jag kan 
inte tänka mig annat än att det har betydelse för korrekt förståelse. Uppmaningen om 
omedelbar utrymning av en lokal på grund av allvarlig explosionsrisk bör därmed 
nödvändigtvis kopplas till en allvarsam och knappast till en skämtsam genre. 

Nu finns även tre aspekter som rör yttrande och berör yttrandets genre. Den första 
aspekten, formaspekten, rör den yttre framtoningen.76 Med det förstår jag att 
formaspekten handlar om hur budskapet ser ut: om det ser slarvigt ut med stavfel; om 
formuleringen är onödigt komplicerad; om ett muntligt meddelande förmedlas via en 
knastrande högtalaranläggning; eller om den talande har en svårtolkad språklig brytning 

                                                           
72 Ongstad 1999, sid 151. 
73 Avsnitt 1.2 
74 Ongstad 1999, sid 152. 
75 Avsnitt 3.2.1 
76 Ongstad 1999, sid 153. 
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(vilket torde vara oerhört påfrestande i en kritisk och stressad situation). I exemplet har 
yttrandet bland annat formen av ett utrop och inte en fråga. 

Den andra aspekten kallas innehållsaspekten, med vilket menas att formen måste 
referera till något för att få en mening. Med det förstår jag att det rör budskapet i sig 
d v s innebörden av och syftet med det yttrade. Den allvarsamma formuleringen i 
exemplet refererar till fara med syfte att uppmärksamma och uppmana. 

Den tredje aspekten, funktions- eller handlingsaspekten, handlar om användningen av 
ett yttrande. I exemplet används yttrandet för att se till att en lokal omedelbart utryms. 

Positionering med avseende på ett yttrande sker enligt Ongstad i relation till de två 
processerna i Figur 5.  

Ongstads enkla triadiska positioneringsmodell är, som jag ser det, inte en manual för 
hur en positionering sker men väl en användbar illustration över viktiga faktorer som 
inverkar på hur ett yttrande genererar en positionering. Ongstad säger själv att 
”Modellen skall bara demonstrera … grundläggande dimensioners förhållande till 
varandra. … Modellen måste alltså kombineras med något som man vill fokusera på.”77 

Vad är då detta något? Vad jag förstår menar Ongstad att detta något består i en kontext 
där positionering kan vara av värde.78 Detta något definieras även av ett fenomen eller 
objekt som anses intressant att relatera till positionering.79 Översatt till föremålet för 
min uppsats,80 skulle kontexten kunna vara organisationen och fenomenet det budskap 
som skall kommuniceras ut och tas emot i organisationen. När det gäller exemplet med 
uppmaningen om utrymning av en lokal, skulle kontexten kunna vara den omgivande 
organisation av personer som på något sätt berörs och fenomenet den snara utrymning 
som måste ske. 

Ongstads triadiska positioneringsmodell ger därmed en överblickbar karta över vad den 
som formulerar ett budskap bör reflektera över, för att kunna skapa sig en föreställning 
om hur olika personer inom olika delar av en organisation81 kan tänkas förstå och ta till 
sig budskapet.  

Ifråga om exemplet med uppmaningen om utrymning en lokal, kan jag nu med ledning 
av Ongstads modell, därmed se flera exempel på möjliga själv-positioneringar hos 
personer som nås av yttrandet. En person som meddelar uppmaningen om utrymning 
kan exempelvis positionera sig som den som känner till faran och har ansvar för att alla 
berörda omedelbart lämnar lokalen. En person som får uppmaningen och befinner sig i 
lokalen kan istället positionera sig som en person i fara vilken genast måste undfly 
faran. En annan person, som visserligen näs av uppmaningen men som inte berörs 

                                                           
77 Ongstad 1999 sid 153. 
78 Ongstad 1999 sid 154 – 155. 
79 Ongstad 1999 sid 157. 
80 Avsnitt 1.2 
81 Exempelvis en organisation av den komplexitet som illustreras av Figur 4.  
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direkt, kan, på grund av oro för kollegor eller anhöriga, positionera sig som en person 
som har anledning att ta reda på mer om hur situationen utvecklas. 

3.2.3 En analys av Ongstads triadiska positioneringsmodell från lär-perspektivet. 

En analys av Ongstads triadiska modell i sig lär inte ge särskilt mycket, eftersom den 
mera är en referensram som visar olika aspekter i samverkan i samband med 
positionering. Det som däremot är intressant, är att analysera vad en genomgång av ett 
budskap i en organisation med hänsyn till den triadiska modellen kan innebära ur lär-
perspektivet82. Analysen kommer jag därför genomföra relativt mitt exempel,83 d v s 
yttrandet: ─ Utrym lokalen omedelbart på grund av allvarlig explosionsrisk! 

När det gäller lärandets aspekter
84 finns de med. Positioneringen i sig blir en aktivitet 

för att lära sig ifråga om ett yttrandes innebörd, exempelvis vilken lokal som skall 
utrymmas och vilka som skall utrymma lokalen. Vidare är exempelvis det direkta 
objektet att utrymma lokalen medan det indirekta objektet exempelvis kan vara att 
utrymma lokaler snabbt och effektivt. Iakttagande av de olika aspekterna i samband 
med ett yttrande blir i sig verktyg för positionering. 

Variationen i lärande
85 finns i själva idén med positioneringsanalys eftersom den 

handlar om att se ett yttrande från olika perspektiv genom att exempelvis variera själva 
betoningen i en mening eller att variera dess genre. Yttrandet om att utrymma lokalen 
sagt i en skämtsam historieberättande genre får en helt väsensskild betydelse jämfört om 
det ropas ut genom högtalarna i en offentlig restaurang. Samma sak gäller variation i 
yttrandets olika aspekter. Formen på yttrandet kan exempelvis vara vardagligt eller 
mera formellt. Så som jag tolkar det är det egentligen bara fantasin som sätter gränsen 
för variationsmöjligheterna i samband med positionering.  

Ifråga om att erfara lärande
86, ligger lärandet i själva de processer som leder fram till 

positionering, d v s dynamiken mellan ett yttrande och dess genre i relation till 
yttrandets olika aspekter form, innehåll samt funktion och handling.  

De olika aspekterna i att erfara lärande
87 bidrar ytterligare med verktyg för 

positionering. Att relatera yttrandet till olika sammanhang som skiljer sig från det 
avsedda, involverar såväl reflektion rörande erfarandets referentiella aspekt som den 
externa horisonten av dess strukturella aspekt. Exempelvis gäller visserligen 
uppmaningen en utrymning av den aktuella lokal i vilken uppmaningen larmas ut, men 
liknande larm kan göras i andra situationer som är helt annorlunda och kan kräva andra 
typer av uppmärksamhet och agerande. När det gäller den strukturella aspektens interna 
horisont kan reflektion exempelvis göras rörande hur det aktuella yttrandet skiljer sig 

                                                           
82 Kapitel 2 
83 Avsnitt 3.2.2 
84 Avsnitten 2.1.1, 2.1.2 och 2.1.3 
85 Avsnitt 2.1.4 
86 Avsnitt 2.2 
87 Avsnitt 2.2.2 och 2.2.3 
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från all annan verksamhet i lokalen. Positionering bör exempelvis vara intressant för att 
se om yttrandet kan förbises eftersom det smälter in i omgivningen av annan 
information som förmedlas via högtalare.   

Ifråga om att bygga relevansstruktur
88 bör positionering vara ett lämpligt verktyg för att 

styra in lärandet i en avsedd riktning och kan därmed sägas höra hemma i listan på 
exempel som Marton och Booth redovisar89 för hur en relevansstruktur byggs upp. 

Sammantaget uppvisar positioneringsanalys alla aspekter i min analysmodell och bör 
dessutom kunna vara ett lämpligt verktyg för att åstadkomma lärande i enlighet med det 
fenomenografiska synsättet.  

3.3 Formulering av aktivitet 

Formulering av aktivitet skulle kunna ses som endast en fördjupad reflektion och 
förståelse90. Tanken är relevant om fokus ligger på hur aktiviteten i sig skall se ut. 
Utformningen av en aktivitet kommer oundvikligen att vara föremål för reflektioner och 
överväganden.  Nu har jag emellertid bara ställt ett krav på aktivitetens utformning, 
nämligen att den skall överensstämma med den information som kommuniceras ut91.  
När det gäller utformningen nöjer jag mig därför med att den skall vara ett resultat av 
den förståelse som beskrivs i föregående avsnitt92.   

Eftersom frågan om beständighet utgör en central del i problemformuleringen bör, 
enligt min mening, engagemang och självförtroende vara av betydelse. Fortsättningen 
av detta avsnitt kommer därför att ägnas engagemanget och självförtroendet. Jag tänker 
mig då engagemang som viljan att ta till sig budskapet. Vidare tänker jag mig 
självförtroende som tron att kunna omsätta budskapet i praktiken.  

3.3.1 Det bristande engagemanget och självförtroendet – multimodala angreppssätt 

Multimodal psykologi är en ansats93 vilken utgår från att en människas mentala 
kvaliteter kan beskrivas utifrån sju dimensioner s k modaliteter94:  

- Beteenden 
- Affekt - känslo-/sinnesrörelser  
- Sinnesförnimmelser - kroppsliga, fysiska, psykiska  
- Inre bilder/Föreställningar rörande något 
- Kognitioner - tankar, erfarenheter  
- Mellanmänskliga relationer,  
- Droger och biologiska funktioner  

                                                           
88 Avsnitt 2.2.4 
89 Avsnitt 2.2.4 
90 Avsnitt 2.2 
91 Avsnitt 1.4 punkt 6 
92 Avsnitt 2.2 
93 Utvecklades av professor Arnold Lazarus verksam inom området beteende psykologi 
94 Sammanfattas BASIC I.D – Behaviour; Affect(Emotions);Sensations;Images; 
Cognitions(Thoughts);Interpersonal;Drugs/Biology 
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Dessa sju dimensioner kan samverka med varandra. Exempelvis kan föreställningen 
om att misslyckas på sitt arbete ge kognitionen av att vara misslyckad, vilket i sin tur 
leder till en affekt som t ex depression.95 Den multimodala ansatsen är eklektisk i det 
att den tillåter användning av tekniker vilka grundas i vitt skilda psykologiska teorier 
och system.96 Coacher vilka arbetar enligt den multimodala modellen behöver därmed 
inte vara bundna av att använda vissa till den multimodala modellen speciellt 
utvecklade tekniker. De kan välja mellan olika tekniker beroende på vad som bedöms 
effektivt för en specifik klient.97  
 
Palmer redovisar i en artikel en arbetsgång som handlar om multimodal coachning och 
dess tillämpning på bland annat arbetsuppgifter. Det är en enkel men illustrativ 
genomgång av de olika modaliteterna och hur en klient kan vägledas till att finna svar 
och angreppssätt för att hantera ett upplevt problem. Genomgången är intressant, anser 
jag, eftersom den öppnar fantasin för olika alternativ och tankegångar ifråga om att 
befordra engagemang och självförtroende med avseende på att formulera en 
aktivitet.98 
 
I princip består genomgången av tre steg: 
- Gör en BASIC I.D profil med avseende på upplevda problem vilka vart och ett 

delas in i de sju modaliteterna. Problemen hanteras sedan systematiskt utifrån de 
specifika modaliteterna hos respektive problem.99 

- Ställ upp en strukturprofil där klientens upplevelse av sig själv med avseende på 
respektive modalitet graderas i en skala från 1 till 7, där 1 motsvarar lägsta graden 
och sju högsta. Därefter får klienten återigen gradera varje modalitet på en skala 1 
till 7 med avseende på vilken utveckling eller förändring denne önskar.100 

- Gör en andra gradens BASIC I.D profil där fokus istället ligger på ett specifikt 
problem vilket av klienten upplevs som särskilt svårt att hantera. Detta steg görs 
bara om det första steget inte till fullo hjälpte klienten.101 

 
Om jag nu försöker att göra en mera illustrativ tillämpning av det första steget med 
avseende på min problemställning102, hur kan en sådan genomgång tänkas se ut? Jag 
menar då speciellt ifråga om problemen bristen på engagemang d v s viljan att ta till 
sig budskapet samt dåligt självförtroende d v s tron att kunna omsätta budskapet i 
praktiken.103 Jag kommer att utgå från den tabelluppställning som redovisas av 

                                                           
95 Palmer 2012, s 92. 
96 Ref. Association for Multimodal Psychology: An International Professional Body 
97 Palmer 2012, s 92.  
98 Avsnitt 3.3.1 
99 Palmer 2012, s 93. 
100 Palmer 2012, s 94. 
101 Palmer 2012, s 95. 
102 Avsnitt 1.2 
103 Avsnitt 3.3 
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Palmer.104 Notera att det endast är illustrativa exempel på beteenden, affekter mm som 
jag anger i Tabell 1. Orsakerna till problemen kan vara många och skifta med bland 

annat den aktuella situation i vilken ett budskap förmedlas. Det är upp till den eller de 
som kommunicerar budskapet att reflektera över vilka problemen kan komma att vara 
för den specifika organisation och situation i vilken budskapet kommuniceras. 
 
Modalitet 
(Dimension) 

Problem Tänkbart 
angreppssätt 

Beteende Har visserligen hört men bryr sig inte 
vidare utan prioriterar andra aktiviteter 
(bristande engagemang). 
Intresserad men tror att andra är mer 
lämpade och undviker därför att visa 
fortsatt intresse (dåligt självförtroende). 

 

Affekt Känner motvilja att göra något utöver 
”sina” arbetsuppgifter (bristande engagemang). 
Vill men känner rädsla inför möjligheten 
att misslyckas (dåligt självförtroende). 

 

Sinnesförnimmelse Trötthet (bristande engagemang) eller magknip 
(dåligt självförtroende). 

 

Inre föreställning Kommer att uppfattas som ointresserad av 
sina ”egna” arbetsuppgifter (bristande 

engagemang). Kommer att uppfattas som 
dum och inkompetent som försöker (dåligt 

självförtroende). 

 

Kognition Lat och ofokuserad medarbetare (bristande 

engagemang). Omdömeslös (dåligt 

självförtroende)! 

 

Mellanmänskliga 
relationer 

Diskuterar bara det som rör den ”egna” 
arbetsuppgiften (bristande engagemang). 
Håller med eftersom andra vet bäst (dåligt 

självförtroende). 

 

Droger/biologi Sträckdricker kaffe och bär alltid med sig 
en kaffemugg. (bristande engagemang och dåligt 

självförtroende)   

 

Tabell 1 Multimodal coachning. Exempel på tänkbara orsaker till bristande engagemang och dåligt 

självförtroende. 

Nu torde vän av ordning förmodligen konstatera att jag lämnat den högra kolumnen i 
Tabell 1 tom. Det är avsiktligt. Palmer anger ett antal exempel på angreppssätt ifråga 
om multimodal coachning.105 Angreppssätten ifråga kan vara intressanta för den som 
vill kommunicera ett budskap i en organisation, men eftersom jag avgränsar mig till 
själva kommunikationen i tal och skrift,106 är det mer relevant med exempel på 
språkliga verktyg som kan stå till buds.  

                                                           
104 Palmer 2012, s 94-95. 
105 Se APPENDIX A, där listas några av teknikerna. 
106 Avsnitt 1.4 punkt 9 
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Språket i sig brukar ha markörer som kan användas vid kommunikation. Exempelvis 
frågetecken för skriftliga frågor eller satsmelodi och betoning vid muntlig förmedling. 
Ett annat språkligt alternativ jag kan tänka mig är naturligtvis att tydligt markera, med 
ord och satser, vem som skall göra vad. Några exempel på typ av ord och uttryck jag 
åsyftar är: – det åligger; – alla skall; – avdelning NN söker intresserade som vill;  
– vänligen kontakta; – lämna förslag; o s v.   
 
Ett annat intressant angreppssätt som jag nu kommer att gå in på, är kommentarer i 
anslutning till ett förmedlat budskap. Inom området datorer och multimodala 
användargränssnitt, har en utredning gjorts rörande just begreppet kommentar och hur 
det kan definieras.107 Utredningen är intressant, speciellt med avseende på 
användbarhet inom intelligenta datorapplikationer, där behovet finns av matematiskt 
formulerbara definitioner vilka möjliggör simulering och identifiering av mänskliga 
beteenden.108 Jag kommer emellertid endast att intressera mig för själva definitionen 
av begreppet kommentar och dess tillämpbarhet som tänkbart angreppssätt i 
anslutning till exemplet i Tabell 1. Användningen inom artificiell intelligens lämnar jag 
därhän.  
 
En generell definition 109 är att en kommentar är en kommunikativ handling som:  
- inte efterfrågas av föregående formulering110 
- förmedlar ytterligare information till vad som har sagts tidigare, (i allmänhet 

rörande en åsikt hos avsändaren och eventuellt en utvärdering).111 
- karakteriserar sig utifrån sitt inbördes förhållande till andra föregående 

kommunikativa handlingar i ett och samma kommunikativa samspel.112 
 
Kommentaren kan förmedlas verbalt, via ansiktsuttryck eller kroppsspråk av tre olika 
aktörer i en kommunikativ situation: Sändaren; Samtalspartnern; Eventuell tredjepart 
(åhörare).113 
 
Syftet hos sändaren av kommentaren är att förse en mottagare av kommentaren med 
de uppfattningar som sändaren har (bc) rörande den uppfattning (bt) vilken är ämnet 
för den aktuella kommunikationen. Vidare är sändarens kommentar med avseende på 
dennes uppfattningar (bc) av två typer:  
- tolkande kommentar om den förser mottagaren med en tolkning av (bt), 
- utvärderande kommentar om den förser mottagaren med värderingar rörande (bt).114 

                                                           
107 Poggi, D’Errico & Vincze 2012. 
108 Behovet av tydliga definitioner har blivit mig välbekant i samband med att jag arbetat med mjukvaruutveckling. 
109 Poggi, D’Errico & Vincze 2012. 
110 Poggi, D’Errico & Vincze 2012, s 67. 
111 Poggi, D’Errico & Vincze 2012, s 67. 
112 Poggi, D’Errico & Vincze 2012, s 69. 
113 Poggi, D’Errico & Vincze 2012, s 69. 
114 Poggi, D’Errico & Vincze 2012, s 69. 
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Vidare är en informativ kommunikativ handling en kommentar endast om:115  
- de uppfattningar vilka förmedlas är extra information vilka förmedlas via ett 

oförutsett, oväntat inlägg. 
- Den information som förmedlas är relevant i den aktuella kommunikativa 

situationen. 

Om jag leker med tanken att jag är en kommunikationskonsult vilken tillämpar 
BASIC I.D enligt Tabell 1. Hur skulle kommentarsbegreppet i enlighet med den 
redovisade definitionen116 kunna komma till användning i samband med BASIC I.D?   

Först och främst borde inventeringen enligt BASIC I.D kunna hjälpa mig att förutse 
och förstå vilka kommentarer som är uttryck för bristande engagemang eller dåligt 
självförtroende. Angreppssätt jag kan tänka mig, blir exempelvis att planera för och 
fokusera på vissa typer av kommentarer och se till att just de kommentarerna i sin tur 
kommenteras på ett sätt som bidrar till att skapa engagemang och självförtroende. 
Något annat, som jag ser det, minst lika viktigt, är att se till att kommentarer som med 
ledning av BASIC I.D profilen borde vara med faktiskt ges och i sin tur kommenteras, 
om inte annat så åtminstone av den som förmedlar budskapet till organisationen117.  

Sammanfattningsvis handlar det om att sätta upp en BASIC ID profil118 rörande 
problemen bristande engagemang och dåligt självförtroende i anslutning till det 
budskap som skall förmedlas. Det tillses sedan att de kommentarer som bedöms vara 
särskilt viktiga med avseende på BASIC I.D profilen, kommer till uttryck och känns 
igen119.  Slutligen skall kommentarerna (eller de specifika sidor av problemen vilka 
förmedlas av kommentarerna) anges samt hanteras på ett ändamålsenligt och 
genomtänkt sätt. 

3.3.2 En analys av den multimodala modellen från lär-perspektivet 

Eftersom analysen handlar om att granska den multimodala modellen120 med min 
problemställning121 i åtanke, är det lämpligt att, där så är nödvändigt för tydlighetens 
skull, utgå från den illustrativa tillämpning som redovisas i Tabell 1. Innehållet i den 
högra tabellkolumnen, ”Tänkbart angreppssätt”, skall dessutom genomgående 
kompletteras med orden ”Ange och hantera relevanta kommentarer på ett 
ändamålsenligt och genomtänkt sätt”, där begreppet kommentar motsvarar 
definitionen som ges i anslutning till den redovisade multimodala modellen.122  

                                                           
115 Poggi, D’Errico & Vincze 2012, s 69. 
116 Poggi, D’Errico & Vincze 2012. 
117 Avsnitt 1.2 
118 Se exempel i Tabell 1 
119 Såsom kommentarsbegreppet definierats, se avsnitt 3.3.1 
120 Avsnitt 3.3.1 
121 Avsnitt 1.2 
122 Avsnitt 3.3.1 
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I min analys går jag endast igenom den multimodala coachningens första steg123 
eftersom de påföljande två stegen påminner om det första steget och snarare kan ses 
som ett bidrag till variationens arkitektur. 

När det gäller lärandets direkta objekt
124, bör det generellt handla om att definiera 

problem samt eliminera eller åtminstone reducera desamma. Mera specifikt med 
avseende på Tabell 1, handlar det direkta objektet om att skapa engagemang och 
självförtroende. 

Lärandets indirekta objekt
125 är generellt att leva ett liv där de definierade problemen 

inte längre existerar eller åtminstone inte innebär olägenhet. Med avseende på Tabell 1 
innebär det engagemang och självförtroende nog för att formulera en aktivitet. 

Aktiviteten för att lära
126 motsvaras generellt av tänkbara angreppssätt127. Med 

avseende på Tabell 1 blir då angreppssättet att ”Ange och hantera relevanta 
kommentarer på ett ändamålsenligt och genomtänkt sätt”. De tre stegen i den 
multimodala modellen128 kan emellertid också, var för sig eller som helhet, ses som 
aktivitet för att lära. 

Finns förutsättningar för variation i att erfara lärande
129 med avseende på dess 

aspekter? Ja, såväl själva problembeskrivningarna som de tänkbara angreppssätten, 
kan varieras genom att specificera dem i var och en av de sju modaliteterna.  Med 
avseende på Tabell 1 blir det uppenbart att problem rörande engagemang och 
självförtroende får helt väsensskilda egenskaper beroende på i vilken modalitet de 
betraktas.  

När det gäller den referentiella aspekten
130 av att erfara lärande, kan jag se två 

möjligheter: den i problembeskrivningen eventuellt angivna aktuella situationen i 
vilken problemet aktualiserats; den modalitet (eller de modaliteter) till vilken 
problemet och problembeskrivningen anses höra. Med avseende på Tabell 1 borde då 
den referentiella aspekten kunna vara att en reaktion, givet situationen och 
modaliteten, kan förväntas vara uttryck för bristande engagemang eller 
självförtroende.  

Ifråga om den strukturella aspektens externa horisont
131 kan jag, även här, se två fall: 

alla situationer i vilka ett problem aktualiserats; alla modaliteter i vilken en relevant 
problembeskrivning kan göras.  

                                                           
123 Avsnitt 3.3.1 
124 Avsnitt 2.1.1 
125 Avsnitt 2.1.2 
126 Avsnitt 2.1.3 
127 Exempelvis listan i APPENDIX A kan tänkas innehålla angreppssätt som bidrar till lärande. 
128 Avsnitt 3.3.1 
129 Avsnitt 2.1.4 
130 Avsnitt 2.2.1 
131 Avsnitt 2.2.2 
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Ifråga om den strukturella aspektens interna horisont

132 omfattas allt som kan 
beskriva själva problemet med avseende på respektive relevant modalitet. 

Ett av resultaten vid tillämpning av multimodal coachning är att en relevansstruktur
133 

byggs, per automatik, då ett problem inventeras, såväl under coachningens första steg 
som under de två följande stegen. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att multimodal coachning, sådan den beskrivs 
av Palmer134, stämmer väl överens med lär-perspektivet135. Multimodal coachning är 
dessutom i sig en lärandeakt, d v s ett lärandets direkta objekt. Vidare är angreppssättet 
”Ange och hantera relevanta kommentarer på ett ändamålsenligt och genomtänkt sätt” 
en lärandeakt som inte inskränker på den multimodala metodens relevans med 
avseende på lär-perspektivet. 

 

  

                                                           
132 Avsnitt 2.2.3 
133 Avsnitt 2.2.4 
134 Palmer 2012. 
135 Kapitel 2 
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4 Diskussion 

4.1 Valet av lär-glasögon 

Jag har valt att betrakta de teoretiska modellerna i de olika skedena136 i den 
inomorganisatoriska kommunikationen utifrån ett perspektiv som utmynnar från 
fenomenografi.  

Utgångspunkten i min analysmodell är den översikt jag för tio år sedan redovisade i min 
uppsats ”Lärande och tillfällen att tänka i arbetet”137. Där användes den 
fenomenografiska ansatsens olika lärandeperspektiv till att härleda en arbetsmodell för 
lärande. Arbetsmodellen är ett ramverk för att analysera och på egen hand utveckla ett 
lärande för att lösa ett tekniskt problem. De fenomenografiska lärandeperspektiven är 
med andra ord bekanta för mig eftersom jag återkommande använt den då härledda 
arbetsmodellen, för att studera nya problem i samband med mitt arbete inom teknisk 
produktutveckling.  

Den gången, för tio år sedan, var det inriktningen på det erfarenhetsbaserade lärandet 
som gjorde att just fenomenografi blev intressant för min dåvarande genomgång. Även 
denna gång, är fenomenografi och de olika perspektiven på vilka man kan erfara lärande 
aktuellt i mitt uppsatsarbete. I synnerhet därför att inomorganisatorisk kommunikation, 
enligt min åsikt, måste ses i sitt sammanhang av erfarande i en organisatorisk kontext. 
Jag menar då en kontext bestående av olika grupper av individer som har 
organisationens verksamhet gemensam men där roller och arbetsuppgifter i övrigt kan 
variera, inte bara mellan grupper utan även mellan individer inom gruppen. Det är 
därmed intressant att analysera problematik rörande inomorganisatorisk kommunikation 
utifrån ett lärandeperspektiv som har sin utgångspunkt i gruppers erfarenheter men som 
ändå är relevant både på individuell och på kollektiv nivå. 

Nu har kritiska röster visserligen höjts, och då gentemot själva den fenomenografiska 
forskningsprocessen, att den tar hänsyn till gruppers kollektiva erfarande på bekostnad 
av individens erfarande.138 Detta problem återspeglas inte, vad jag kan finna, i den syn 
på lärande som bland annat redovisas i de lärandeperspektiv139 och syn på lärande som 
är utgångspunkten för min analysmodell140. 

När det gäller fenomenografi som forskningsmetod, har kritik rörande brister ifråga om 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet vilka mäter ett forskningsarbetes kvalitet, 
bemötts med begrepp som trovärdighet, överförbarhet och tillförlitlighet.141  De tre 
sistnämnda begreppen bildar tillsammans en bedömningsgrund för hur stor tilltro som 

                                                           
136 Se avsnitt 1.4 Figur 1 
137 Wiklander 2004. 
138 Alexandersson 1994. 
139 Marton & Booth 2000. 
140 Kapitel 2 
141 Collier-Reed, Ingerman & Berglund 2009, s 3 
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kan tillmätas ett forskningsarbete (d v s arbetets pålitlighet)142. Det argumenteras då att 
en forskning, såsom fenomenografi, vilken bedrivs med hänsyn till pålitligheten143, i 
förlängningen kan resultera i att kunskapsbildningen bidrar till att forma sociala 
förändringar i ett samhälle.144 Sett mot en sådan bakgrund blir mitt valda lär-perspektiv 
onekligen ännu intressantare eftersom inomorganisatorisk kommunikation i många fall 
torde handla om att åstadkomma någon form av förändring i den sociala kontexten av 
medarbetare. 

Något som emellertid blir problematiskt, är om själva forskningsprocessen 
fenomenografi i grunden har så pass stora brister att forskningsresultat och slutsatser 
kan ifrågasättas eller t o m antas sakna godtagbar vetenskaplig grund. En utvärdering 
rörande den ursprungliga145 fenomenografiska forskningsmodellen som metod för 
kvalitativ analys inom forskningsområdet informations- och kommunikationsteknologi i 
utbildningen,146ger vid handen att det finns vissa procedurmässiga och metodologiska 
svagheter. Utredningen drar dock slutsatsen att de procedurmässiga svagheterna i fråga 
om datainsamling, resultatets oberoende visavi forskaren, resultatens status och ramarna 
för en forskningsuppgift kan hanteras, om än inte helt lättvindigt, medelst goda 
forskningsvanor och bruk.147 De metodologiska svagheterna, däremot, erbjuder större 
problem och anses därmed reducera värdet av fenomenografiskt genomförda 
forskningsansatser ifråga om kollaborativa lärmiljöer.148  

Vad kan slutsatserna från utredningen av den fenomenografiska forskningsprocessen 
innebära med tanke på de lär-glasögon jag valt? Kännedom om svagheter i fråga om 
forskningsmetodik är, i mitt tycke, alltid viktig. Slutsatserna i utredningen kan förvisso 
ge en fingervisning om olika hänsyn vilka kan komma att krävas i samband med 
planering och utförande av en given forskningsuppgift. De ger dock inte, vad jag kan 
utläsa, anledning att förkasta de lärperspektiv som den fenomenografiska forskningen 
utmynnat i. Dessutom behandlar utredningen endast den s k ursprungliga 
fenomenografiska forskningsprocessen och inte alla genom tiden utvecklade och 
modifierade varianter. Utredningen ger, menar jag, inte tillräckligt med stöd för att 
förkasta fenomenografi eller de anknytande lär-perspektiven, vilket inte heller var syftet 
med nämnda utredning. Syftet var i princip att undersöka om fenomenografi var mer 
lämpad än någon annan form av kvalitativ analys för forskning inom ett givet 
ämnesområde.149 

                                                           
142 Collier-Reed, Ingerman & Berglund 2009, s 13. 
143 Engelska begreppet är trustworthiness vilket jag översätter med pålitlighet för att undvika förväxling med begreppet 
credibility (tillförlitlighet) 
144 Collier-Reed, Ingerman & Berglund 2009, s 13. 
145 Min översättning av “pure”, se Alsop & Tompset 2006, ”the prefix ‘pure’ is added to the term phenomenography to denote 
the research process that was originally defined (Marton, 1986)” 
146 Alsop & Tompset 2006. 
147 Alsop & Tompset 2006, s 257. 
148 Alsop & Tompset 2006, s 241. 
149 Alsop & Tompset 2006, s 241. 
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Marton nämner att fenomenografi i första hand intresserar sig för den typ av inlärning 
som förmedlas via det skrivna och talade språket.150 Det passar utmärkt med tanke på att 
jag avgränsar min studie till budskap som förmedlas i tal och skrift.151 

Sist men inte minst är fenomenografi en välkänd svensk forskningsansats, även utanför 
Sveriges gränser.152  

Sammanfattningsvis konstaterar jag att fenomenografi är välkänt och väl beprövat. 
Vidare har fenomenografi varit föremål för, men kunnat stå sig tämligen väl inför, 
tillbörlig grad av kritisk granskning. Dessutom finner jag själv synen på lärande mycket 
intressant för min studie. Mitt val av lär-glasögon är med andra ord så gott som något.  

4.2 Kan den duala annonseringsmodellen användas för att förmedla 

mottagande av budskap? 

När jag valde att titta närmare på den duala modellen för annonsering mot mer eller 
mindre ointresserade mottagare,153 gjorde jag automatiskt antagandet att mottagaren är 
ointresserad av mitt budskap. Var det så klokt? Jag tycker det. Den presumtive 
mottagarens ointresse måste vara det största hindret för ett budskap att tränga fram 
genom ett intensivt informationsflöde.154 Och det är ju själva budskapet som skall nå 
fram. Allt annat, presentationsform, event, cirkuskonster eller vad jag nu kan tänkas 
hitta på för att väcka uppmärksamhet, är totalt ointressanta om inte själva budskapet når 
fram. Alltså, den duala annonseringsmodellen passar förträffligt! 

Nu vet jag av egen erfarenhet att det budskap som skall förmedlas i en organisation 
emellertid handlar om mycket mer än att bara välja en produkt eller tjänst framför 
andra. Budskapet kan exempelvis handla om att förändra, engagera eller introducera 
något nytt i organisationens verksamhet. D v s budskapet rör sådant som kan vara 
tämligen krävande ifråga om lärande. Att åstadkomma ett lärande är därför av väsentlig 
betydelse.   

Hur ter sig den duala annonseringsmodellen i det fenomenografiska lär-perspektivets 
ljus?155 Är modellen komplett utifrån det lär-perspektiv jag valt?  

Utan tvekan kan jag utifrån min analys156 konstatera att det konceptuella spåret är det 
mest kompletta spåret, även om den strukturella aspektens interna horisont157 inte ingår. 
Det perceptuella spåret, däremot, tillåter inte variation158 och talar inte heller om att 

                                                           
150 Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö 1977, s 154. 
151 Avsnitt 1.4 punkt 2 
152 Uljens 1998, s 122. 
153 Avsnitt 3.1.1 
154 Avsnitt 1.1 
155 Kapitel 2 
156 Avsnitt 3.1.2 
157 Avsnitt 2.2.3 
158 Avsnitt 2.1.4 
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bygga relevansstruktur159. Dessutom, är det endast en produkts utformning, d v s den 
strukturella aspektens interna horisont som anses nödvändig. Inget av spåren i 
annonseringsmodellen är sålunda komplett utifrån det fenomenografiska lär-perspektiv 
på vilket jag stöder min analys.160  

Tillsammans bildar emellertid de båda spåren en komplett modell även i ett 
fenomenografiskt lär-perspektiv. Dessutom kan de användas omväxlande för att 
åstadkomma variation, d v s annonseringsmodellens dualitet innebär i sig en 
variationens arkitektur.  

Ett exempel jag kan tänka mig, ifråga om användning av den duala modellen är att, som 
ett första steg, använda det perceptuella spåret för att göra budskapets grundläggande 
sammansättning och beståndsdelar, exempelvis nyckelord och nya begrepp, välbekanta 
inom en organisation. I en lyckad kommunikation borde det även kunna innebära att en 
relevansstruktur byggs i form av beredskap för att söka eller associera ny information 
till nyckelorden och begreppen i budskapet. Nästa steg blir sedan att använda det 
konceptuella spåret för att ge begreppen innehåll och sammanhang. Ett sista steg är att 
efter en tid återigen använda det perceptuella spåret för att påminna och skapa 
repetition. 

Min slutsats är att därför att den duala annonseringsmodellen kan, om man drar nytta av 
tankegångarna i det fenomenografiska lär-perspektivet, med fördel användas för att 
förmedla ett budskap genom mottagande-barriären161 i samband med kommunikation 
inom en organisation.162 

4.3 Analysens resultat och problemformuleringen 

I början av min genomgång, beskrev jag hur min avsikt var att besvara frågan ”Hur kan, 
med tanke på internkommunikation i en organisation, lärande ur ett fenomenografiskt 
pedagogiskt perspektiv användas för att underlätta ett budskaps passage genom de tre 
barriärerna mottagande, förståelse och skapande av aktivitet?”163 

Min ansats var att de tre barriärerna kan bero på inbördes skilda tänkbara problem. Jag 
intresserade mig för följande specifika problem: 

- Ifråga om mottagande av budskapet är problemet att fånga uppmärksamheten och 
behålla intresset. 

- Ifråga om förståelse av budskapet är problemet att åstadkomma överensstämmelse 
mellan avsändarens och mottagarens förståelse. 

                                                           
159 Avsnitt 2.2.4 
160 Avsnitt 2.1.5 och 2.2.5 
161 Figur 1 
162 Avsnitt 1.2 
163 Avsnitt 1.2  
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- Ifråga om formulering av en aktivitet är problemet att uppnå engagemang d v s vilja 
att ta till sig budskapet samt främja självförtroende d v s tron att kunna omsätta ett 
budskap i praktiken. 

Jag fann att dessa specifika problem borde kunna hanteras, åtminstone till en viss del, 
med följande metoder (eller modeller):  

- Ifråga om att fånga uppmärksamheten och behålla intresset kan den duala 
annonseringsmodellen användas vilken består av två väsensskilda spår: det 
perceptuella vilket fokuserar på att skapa igenkänning och därmed styra 
uppmärksamheten hos passiva mottagare; det konceptuella vilket fokuserar på att 
skapa känslomässig respons och reflektion hos aktiva mottagare. 

- Ifråga om att åstadkomma överensstämmelse mellan avsändarens och mottagarens 
förståelse. Det handlar då om att förstå vad den andre kan komma att förstå genom 
att använda positioneringsanalys, d v s göra en ”analytisk kartläggning av hur någon 
förhåller sig kommunikativt till någon annan med hänsyn till något”. Mera precist 
handlar det om positionering med utgångspunkt från Ongstads triadiska modell. 

- Ifråga om att uppnå engagemang d v s vilja att ta till sig budskapet samt främja 
självförtroende d v s tron att kunna omsätta ett budskap i praktiken, kan Palmers 
multimodala coachningsmodell användas. Det innebär att problem specificeras med 
utgångspunkt från sju olika modaliteter såsom beteende, affekt, sinnesförnimmelse 
m fl och i anslutning till problemspecifikationerna ”Ange och hantera relevanta 
kommentarer på ett ändamålsenligt och genomtänkt sätt”. 

Analysen av metoderna utifrån min analysmodell, visade att samtliga modeller164: 

- har förutsättning att bidra med variation i att erfara lärande med avseende på samtliga 
aspekter av lärande. 

- medger möjlighet att skapa behov av att lära det man avses lära med avseende på 
samtliga aspekter av att erfara lärande. 

Noteras bör, att när det gäller den duala annonseringsmodellen måste båda spåren 
användas, exempelvis växelvis. Att endast använda ett spår, det perceptionella eller det 
konceptuella, blir i detta sammanhang otillräckligt.  

Jag har därmed funnit att det finns åtminstone tre metoder d v s den duala 
annonseringsmodellen, Ongstads positioneringsanalys samt Palmers multimodala 
coachningsmodell vilka: 

- tillsammans bör kunna bidra till att underlätta budskapets passage genom de tre 
barriärerna mottagande, förståelse och skapande av aktivitet, 

- uppfyller de fyra analysfrågorna i min analysmodell. 

                                                           
164 Avsnitt 3.1.2, 4.2, 3.2.3 och 3.3.2 
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Jag har lagt de tre barriärerna i turordning med avseende på prioritet, d v s om 
budskapet inte blir mottaget är det meningslöst att bry sig om de övriga två barriärerna. 
Budskapet kommer inte att nå så långt. På samma sätt är det ingen mening att försöka 
skapa aktiviteter om ingen förstått exakt vad slags aktiviteter som skall skapas. 
Dessutom är det ju så att om ingen vill engagera sig eller har självförtroende nog att 
göra något, kommer inget att hända.  

Denna turordning är viktig att hålla i minnet, inte minst för att förstå att budskapet 
faktiskt måste kunna passera alla barriärerna för att kommunikationen skall lyckas. 
D v s det är slöseri med tid och resurser att strunta i något av stegen eftersom resultatet 
av kommunikationen antingen blir felaktigt eller uteblir. 

Om jag nu leker med tanken att jag vill formulera ett meddelande som kan passera 
samtliga tre barriärer, blir det uppenbart att de tre barriärerna egentligen representerar 
tre perspektiv på meddelandet. Jag menar att det meddelande jag skapar, måste vara 
godtagbart sett ur de tre perspektiven mottagande, förståelse och formulera aktivitet. 
Men egentligen är det inte meddelandet i sig som är i fokus, meddelandet är bara ett 
verktyg för kommunikation.  

Fokus är i själva verket människan, d v s mottagaren av meddelandet. Varför då undrar 
du? Jo, därför att det är människor som tar emot, tolkar och agerar utifrån mitt 
meddelande. 

Den fråga jag därför bör ställa mig när jag formulerar meddelandet är med andra ord: - 
Vem är mottagaren? eller rättare sagt: - Vilka är de, människorna, som tar emot, tolkar 
och agerar utifrån mitt meddelande?  

Personligen tycker jag att det är rimligt att det bör vara människan(mottagaren) som är i 
fokus. Jag kan dessvärre inte erinra mig att jag egentligen hört något uttryckligen sägas 
om att det är människan(mottagaren) som skall vara i fokus i samband med 
kommunikation. Fokus ligger som regel på förmedlandet av budskapet, exempelvis: på 
det meddelande som skall förmedla budskapet; på listor över vilka som skall meddelas; 
på hur meddelandet skall ske; på formen på meddelandet; på innehållet i meddelandet; 
på att meddelandet är rätt stavat och korrekt grammatiskt. Inte ställs frågan: - Vem är 
egentligen själva människan som skall informeras?  

Jaha, det är alltså inte budskapet utan människan som är central för en lyckad 
kommunikation. Budskapet är visserligen anledningen till att en kommunikation skall 
göras, men utan åhörare eller läsare spelar budskapet ingen roll. 

Till min hjälp har jag, utifrån min genomgång i denna uppsats, tre modeller vilka 
egentligen hanterar olika sidor hos människan, d v s förmågan att uppmärksamma, tolka 
och tillämpa. Härefter kallar jag dem modeller om jag refererar till dem som 
beskrivningar och metoder om jag refererar till dem som verktyg. För att underlätta för 
tanken (åtminstone behöver jag det) sammanfattar jag detta i Figur 6. 
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Figur 6 Människan (Mottagaren) i den inomorganisatoriska kommunikationen 

Ifråga om metoder165 har analysen visat att de bör fungera åtminstone utifrån det 
fenomenografiska lärandeperspektivet. Egentligen kan sägas att metoderna fungerar 
som praktiska tillämpningar av fenomenografiskt lärande. Det innebär att, ifråga om att 
lära sig om organisationen och då menar jag människorna i egenskap av mottagare av 
ett budskap, är den fenomenografiska pedagogiken användbar.  

Tillsammans med kunskapen om människan i organisationen kan sedan de olika 
metoderna användas för att förse kommunikatören (läraren) med förslag och idéer om 
hur denne lämpligen kan variera hur budskapet formuleras och förmedlas till 
organisationen (eleven). Eftersom jag redan kunnat notera att metoderna bör fungera 
som praktiska tillämpningar av fenomenografiskt lärande, innebär det i själva verket att 
lärande ur ett fenomenografiskt pedagogiskt perspektiv kan användas för att underlätta 
kommunikation av ett budskap. 

Därmed har problemformuleringen fått ett svar, åtminstone inom ramen av min 
utredning166 och med de avgränsningar167 som givits i denna uppsats. Med andra ord, 
lärande ur ett fenomenografiskt pedagogiskt perspektiv kan, med tanke på 
internkommunikation i en organisation, användas för att underlätta ett budskaps passage 
genom de tre barriärerna mottagande, förståelse och skapande av aktivitet. 

4.4 Diskussionen och syftet 

Syftet med min uppsats var ”Att identifiera problem och brister med avseende på 
lärande i samband med kommunikation inom en organisation. I förlängningen innebär 

                                                           
165 Figur 6 
166 Kapitel 3 
167 Avsnitt 1.4 

Den passive som ”råkar se” informationen eller 

den aktive som söker informationen.  

Metod: Den duala annonseringsmodellen. 

Den som deltar i och har 

formats av ett socialt och 

kulturellt sammanhang.  

Metod: Ongstads triadiska 

positioneringsmodell. 

En individ med personliga 

egenskaper och problem.  

Metod: Palmers multimodala 

coachningsmodell  

   Människan  

(Mottagaren) 
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det att hitta faktorer rörande lärande som kan bidra till att, i något avseende, göra 
kommunikationen mera effektiv. ”168 

Det som för mig blev uppenbart i föregående avsnitt,169 är att en möjlig brist och 
kanhända förklaring till att kommunikationen inte alltid fungerar så bra, är att 
mottagaren som människa med personliga egenskaper och problem glöms bort. Om 
fokus endast ligger på att formulera meddelanden och kommunicera ut dem i 
organisationen, utan någon som helst tanke på att åhörare och läsare måste vara 
tillgängliga såväl psykiskt som fysiskt, finns risk att budskapet kommuniceras ut i 
tomma intet. 

Om fokus istället läggs på att försöka utforma kommunikationen så den stämmer 
överens med hurdan människan (mottagaren) är, blir det tänkbart att chansen ökar att få 
fler åhörare vilka förstår och tar till sig budskapet. Om det inträffar innebär det att 
kommunikationen blivit mer effektiv. 

5 Slutsats 
Lärande ur det, i denna uppsats valda, fenomenografiska pedagogiska perspektivet kan, 
med tanke på internkommunikation i en organisation, användas för att underlätta ett 
budskaps passage genom de tre barriärerna mottagande, förståelse och skapande av 
aktivitet. Exempelvis kan den duala annonseringsmodellen, Ongstads triadiska 
positioneringsmodell samt Palmers multimodala coachningsmodell tillsammans 
användas för att förmedla detta lärande. 

Om fokus läggs på att utforma kommunikationen så den stämmer överens med hurdan 
människan (mottagaren) är, kan det tänkas att chansen ökar att få fler åhörare vilka 
förstår och tar till sig budskapet.  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
168 Avsnitt 1.3 
169 Avsnitt 4.3 
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APPENDIX  A 

Jag citerar delar av Palmers lista över vanligt förkommande tekniker som multimodala 
coacher använder i samband med exempelvis hälso- och livs coachning.170  
 
” BEHAVIOUR 
Behaviour rehearsal, Time management, Prioritising 
skills, Modelling, Self-monitoring and 
recording, […] 
 
AFFECT 
Anger expression, Anger/anxiety management, 
Feeling identification. 
 
SENSATION 
[…]  
Relaxation training, Meditation, Momentary 
relaxation, […] 
 
IMAGERY 
… 
Positive imagery, […] , Associated imagery, Motivation 
imagery. 
 
COGNITIVE 
[…], Cognitive rehearsal, modifying 
unhelpful beliefs, Problem solving, Challenging 
faulty inferences, Constructive self-talk, 
[…] Provide 
information. 
 
INTERPERSONAL 
[…] Communication training, 
Friendship/intimacy training, Social skills 
training, Role play […] 
 
DRUGS/BIOLOGY 
Lifestyle changes […] Exercise […] “ 

                                                           
170 Palmer 2012, s 93 Table 1. Frequently used techniques and strategies. 


