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S o l v e i g  P e r j o s

Den vardagsnära 
metoden
Från pragmatism till symbolisk interaktionism 

Syftet är att beskriva och presentera pragmatismens utveckling mot symbolisk in-
teraktionism, riktningar som huvudsakligen uppstod inom den amerikanska filoso-
fiska och psykologiska diskussionen i det under 1800- och 1900-talets nyetablerade 
University of Chicago med några av förgrundsgestalterna i fokus. Pragmatismen är 
i huvudsak en handlingsfilosofi och i andra hand en metod. Den har haft avgö-
rande betydelse för utvecklingen av symbolisk interaktionism som teoretiskt per-
spektiv och de senaste decennierna påverkat metoder inom samhällsvetenskapen. 
Interaktionismen som perspektiv har bidragit till att studera sociala fenomen på 
mikroplanet, fenomen som ger intellektuell förståelse av hur människors handlingar 
är intentionella och bär på subjektiva uppfattningar om sociala situationer. (Weber, 
1983; Blumer, 1969; Hewitt, 1981). Metoden har sina begränsningar i mötet mellan 
de strukturella och de fenomenologiska perspektiven. Samhällssyn och ideologiska 
ståndpunkter har bidragit till att olikheter och eventuella svagheter i den metodolo-
giska diskussionen. I huvudsak var de frontfigurer som vi förknippar med pragma-
tism män. Kvinnorna hade liten eller ingen plats i den akademiska diskussionen vid 
den tiden som denna artikel berör. De kvinnor som var aktiva och intresserade av 
filosofi och metod i anslutning till pragmatismen var i huvudsak engagerade i en mer 
inriktad praktisk social verksamhet. En av kvinnliga akademikerna, Jane Addams 
kom att arbeta i linje med pragmatismens filosofi och startade sociala verksamheter 
framför allt för fattiga invandrare. Ytterligare några kvinnor arbetade där och de kom 
att på sikt att skapa medvetenhet om de sociala villkor som immigranter och arbetare 
levde under vid 1800-talets slut. Jane Adams och ett par av hennes medarbetare Ellen 
Starr och Lillian Wald engagerade sig aktivt i fredsfrågor, lagstiftning för skydd av 
barn och bostadsfrågor (Conway, 1971). 
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Några pragmatiker – en vandring från behaviorism till 
symboler

Pragmatismen säger att betydelsen av en teori ska bedömas utifrån dess möjlighet till 
användning och för att förstå vardagen. Pragmatismen som filosofi uppstod i USA 
under sista hälften av 1800- och början av 1900-talet. De tongivande filosoferna 
fanns vid det nyinrättade University of Chicago. Chicagoskolans filosofiska gren för-
knippas med kända och inflytelserika personer som t ex C. S. Peirce, William James, 
John Dewey, G. H. Mead och Herbert Blumer. Att pragmatismen kom att bli en 
amerikansk skapelse och idéinriktning beror enligt Louis Menand (2001) indirekt 
på det amerikanska inbördeskriget. Den djupa politiska och sociala klyftan mellan 
nord- och sydstaterna i slavfrågan, en oenighet som övergick i inbördeskrig, skapade 
en grund för ett nytt samhälle där demokrati och frihet blev honnörsord. Detta 
påverkade också filosofin där ett skifte från elitism och kontroll till demokrati och 
pragmatism genom konkret handling, ett närmande till folkets vardag och levnads-
betingelser. Filosofer och vetenskapsmän ägnade en stor del av sina verksamheter 
vid universiteten till att skriva, undervisa om och sprida sina idéer om den enskilda 
vardagsmänniskans syn på samhället, på världen i sin helhet. De önskade förstå hur 
människan söker sig fram i världen, inte bara existentiellt utan även genom handling 
i samhälle och natur. Den idériktning som C. S. Peirce benämnde pragmatism skulle 
både William James och John Dewey utveckla. Deweys tänkande påverkade George 
Herbert Mead och Herbert Blumer. I Europa ser vi under denna tid tyska förfat-
tare och filosofer inom handlingsteori och förståelsesociologi som Edmund Husserl, 
Georg Simmel och Max Weber. Inte heller i Europa är kvinnorna deltagare i den 
akademiska diskussionen. 
 Den evolutionära läran om samhällenas utveckling uppstod som en parallell till 
Darwin´s biologiska teorier om arternas utveckling under 1800-talet med männis-
kan som ett av resultaten av årmiljoners evolution inom djurvärlden. Tänkare som 
samhällsfilosofen och politikern Herbert Spencer (1820-1903) och sociologen Emile 
Durkheim (1858-1917) fattade intressen för detta nya och för den tiden kontrover-
siella, tänkande. De utvecklade sina samhällsteorier i enlighet Darwins beskrivning 
av utvecklingen inom djurvärlden. Läran om evolutionen också kom att omfatta 
samhällsutvecklingen. Det innebär att samhället går från lägre stadier mot högre, till 
mer komplexa och eventuellt mer förfinade stadier. Samhällen utvecklas från integra-
tion och samförstånd till differentiering av arbete och samhällsliv. För att samhället 
ska kunna bestå som enhet fordras ett kitt av moral som binder ihop människor. 
Durkheim såg nödvändigheten av gemensamma överenskommelser för att behålla ett 
samhälle i god vigör. Genom denna samförståndets ideologi kommer varje enhet och 
individ att bidra till ordning och helhet. Samhället var lika med samhällskroppen, en 
organism som för att fungera var angelägen om att varje del bidrog till vidmakthål-
lande, funktion och utveckling. Samhället måste fungera och då är varje del viktig 
från statsledning till underlydande, från politiker till medborgare, industriledare till 
arbetare. Handlingar som var orienterade mot arbete, försvar, politik, ekonomi höll 
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samman och byggde på alla medlemmars ansvar. Att arbeta, att handla och att vilja 
detta måste vara viktiga motivationsfaktorer för varje enskild medborgare. Samhället 
är med detta synsätt, en samling biologiska varelsers behov av att säkra överlevnad 
och reproduktion.42 
 Samhällseffekter kan observeras men inte de sammanhang och de orsaker som ger 
upphov till effekter, allt enligt Emile Durkheim (1982) som visade detta med hjälp 
av statistisk analys av olika länders frekvens av anomiska tillstånd, som i sin tur fick 
effekter av självmord eller kriminalitet bland befolkningen. För att förstå det sociala 
livet bör man söka att eliminera ytliga skeenden och se under ytan. Durkheim kallar 
dem ”sociala fakta” uppkomna ur sociala handlingar men kan inte användas för att 
förstå enskilda individers handlingar. Durkheim diskuterade knappast vardagslivet 
och de små skeenden som inträffade i olika sociala situationer, han var snarare fo-
kuserad på den sammanhållning som samhället som helhet måste ha. Kanske är det 
rimligt att påstå att de sociala skeenden och den sammanhållningen som ett samhälle 
utgör var också pragmatikerna intresserade av, inte av orsakerna till olika sociala vill-
kor, snarare av hur de uttrycktes och vad de kom att få för konsekvenser.
 Darwinismen blev viktig också inom den amerikanska psykologin och fick be-
teckningen behaviorism, beteendelära. En av de mer centrala personerna inom 
denna inriktning av psykologin var den amerikanske psykologen John B. Watson. 
Han uppfattade 1800-talets dominerande idé att introspektion (vad som pågår inom 
människan) som metod hade lite eller inget att erbjuda den empiriska vetenskapssy-
nen, så som den då var präglad av naturvetenskaperna. Syften, tankar, och känslor är 
inte observerbara i samma mån som den direkta handlingen och får inte heller sam-
ma genomslagskraft. Däremot ansåg Watson och hans efterföljare att man genom 
att observera människors handlingar kan sluta sig till hur de styrs av sin omgivnings 
olika stimuli. Då vi kan observera människors handlingar kan dessa också kan mätas. 
Watson ansåg att det då möjligt att nå en objektiv kunskap om sociala handlingar. 
Introspektionen innebär att vår kunskap måste förlita sig på enskilda personers upp-
gifter och sådan vetenskaplig kunskap måste enligt psykologen Rita Atkinson (1993) 
anses som otillförlitlig.
 ”Darwinismen, den experimentella metoden och demokratin är den pragmatiska 
flodens kungsådra”, skriver Charles W Morris i förordet till Meads viktigaste publi-
kation, Mind, Self and Society (1934/1995).
 Akademiker av betydelse var män, de var inte kvinnor. Männen skrev och un-
dervisade om det sociala liv som kvinnorna verkade i. Hur kvinnorna påverkade 
de män som uppfann en pragmatisk filosofi vet vi inte. Pragmatismens teoretiska 
konstruktörer anses vara Charles Sanders Peirce (1839-1914), William James (1842-
1910) och John Dewey (1859-1952). Dessa män levde ungefär samtidigt och influ-
erade varandras tankebanor men de kände också varandra personligen. Peirce hade 
William James och John Dewey som elever. James och Dewey var också nära vänner. 
Deras bidrag till pragmatismen kom att ligga till grund för G. H. Mead´s teori-
system symbolisk interaktionism. Mead och Dewey levde vid samma tid, arbetade 
tillsammans och var även privat nära vänner. Det var Dewey som förmådde Mead 

42 Watson J. B. 1930, Behaviorism. (rev. ed.) New York: Norton.
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att komma tillbaka till USA från Tyskland där han då befann sig, för att tillträda en 
tjänst som lärare vid University of Chicago. 

Peirce teckenlära

Charles Sanders Peirce ägnade en stor del av sin tid till att utveckla teckenläran, den 
så kallade semiotiken. C. S. Peirce var en komplicerad personlighet med många in-
tressen både yrkesmässigt och privat. Han kom tidigt att verka vid Harvard där han 
undervisade i logik från slutet av 1860-talet (Peirces far var professor i matematik vid 
samma universitet). Hans utbildning var inom filosofi, kemi och fysik. Inom filo-
sofin intresserade han sig särskilt för logikens frågor och problem. Han tillhörde en 
intellektuell elit men hans intresse för praktiska och konkreta sidor av verkligheten 
föll samman med hans intresse för filosofiska frågor. Han skrev aldrig något större 
samlat verk men lämnade åt eftervärlden hundratals manuskript.43(Cronk, 2000) 
Eftersom Peirce var utbildad inom både filosofi och naturvetenskaper fick han olika 
infallsvinklar vilket bidrog till att han kom att betrakta problem i kontrasterande 
perspektiv. Hans filosofi kom att påverkas av de naturvetenskapliga och konkreta 
problemen präglas i hög grad mot en pragmatisk hållning. 
 Hur kan en pragmatiker förstå vår verklighet och få kunskap om vår värld? Det 
finns, ansåg Peirce, fyra vägar till kunskap. De tre första är vardagens vägar, en slags 
common sense- grund. Den fjärde är vetenskapens väg. Vår uppfattning om verklig-
heten består av tvivel och tro, Doubts and Beliefs (Peirce, 1878, s. 289). Med dessa 
begrepp avsåg han inte den religiösa verkligheten, utan i hur vi uppfattar världen 
omkring oss. Vår kunskap grundas på erfarenhet om hur det livet är beskaffat och 
vad som är orsak till olika företeelser och vad handlingar får för konsekvenser. Han 
beskriver på ett målande sätt hur detta går till: 
 En ung man väntar på ett tåg och förströr sig med att ta in alla intryck som finns 
på järnvägsstationen. Han sorterar intrycken i viktiga och mindre viktiga, det vill 
säga, om de väcker intresse eller ej. Olika handlingar leder till olika resultat. Han 
gallrar bland intrycken och sorterar bort allt sådant som i hans tycke är ointressant. 
Slutligen kan han fastställa hur en orsakskedja kan se ut.
 På samma sätt är det för varje människa. På grund av de intryck som vi dagligen 
observerar fattar vi beslut om hur vi kan handla. Vi har uppnått det som Peirce kall-
lar Belief vilket är övertygelsen om hur världen fungerar. Sorteringen av vilka intryck 
som ska bli bestående och vilka som ska bort, sker hos var och en av oss. Ofta nog 
håller vi fast vid ett svar, method of tenacity (den tredje punkten), tills vi kanske får 

43 Bland artiklarna finner vi bland annat ”Sju frågor beträffande vissa förmågor som brukar tillskrivas 
människan”, (Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man,) Journal of Speculative 
Philosophy 1868; Att fixera tro”, (The Fixation of Belief ) Popular Science Monthly, 1877; Hur våra 
idéer kan göras klara, Popular Science Monthly, 1878; (How to Make Our Ideas Clear); “Vad prag-
matismen är” (What Pragmatism is) The Monist, 1905. (The Oxford Companion to Philosophy, 
1995).
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ändra vår uppfattning därför att någon annan har kunnat övertyga oss eller att vi ser 
andra svar. Auktoriteter blir här betydelsefulla personer. Peirce vill betona den van-
liga, vetenskapligt oskolade människans förmåga att bedöma och förstå det hon ser. 
Vanor spelar en roll för vår övertygelse om att saker och ting fungerar som de ska. 
Det är viktigt att kunna lita på att orsakskedjan håller.

The essence of belief is the establishment of a habit; and different beliefs are distinguished by 
different modes of action to which they give rise (Peirce, 1878, s. 291).

Denna common sense-kunskap måste givetvis ställas i relation till vetenskapen och 
dess metoder. Vetenskapen har en viktig uppgift att undersöka företeelser på ett sätt 
som utesluter värden och ideologier medan vardaglig förståelse i olika hög grad färgas 
av normer och ideologier. Sanningssökandet är ett projekt som är mödosamt och 
bör vara långsiktigt. Vetenskapen kommer att uppnå framgångar och då kommer 
vardagsmänniskan att inse vilka felaktiga slutsatser man har dragit. Det hade inte så 
stor betydelse, ansåg Peirce. Det viktigaste var att människan reflekterade och tänkte. 
Den intellektuella ansträngningen skulle ändå komma att befordra en kognitiv och 
intellektuell utveckling hos henne. Om det mot all förmodan finns en given sanning 
kommer den att så småningom att upptäckas. Och Peirce förnekade inte att det 
fanns en reell verklighet. Han inte är entydig på den punkten eftersom hans tankar 
om teoriers relevans är beroende av att de visar sig fungera i praktiken. 
 Det som vi uppfattar som verklighetens objekt, vår uppfattning om det och hur 
det visar sig, är kärnan i Peirces filosofi. Verkligheten är likväl nära sammankopplad 
med vår kunskap om den och de begrepp som vi använder för att beskriva den. Att 
tala om en objektiv verklighet som det i princip ändå inte är möjlig att få kunskap 
om anser han vara meningslöst. Dock skiljer han ut, som vi sett ovan, den vardagliga 
kunskapen från vetenskaplighet. 
 Williams James, psykologen och filosofen, var kollega och nära vän till Peirce. 
Han startade liksom Peirce sin bana med studier i kemi och biologi vid Harvard på 
1860-talet. Han blev medicine doktor 1869 och undervisade därefter i anatomi och 
fysiologi. Hans studier begränsades inte av detta utan han utvidgade sitt intresse till 
psykologi och blev senare assistent professor i psykologi 1875. James upprättade det 
första laboratoriet i USA, avsett för psykologiska experiment. Trots detta blev hans 
första publiceringar inte i experimentell psykologi utan resulterade i en bokserie som 
behandlade vetenskap, filosofi och kultur (Menand, 2001). William James är kanske 
den person som tillsammans med C. S. Peirce och senare även John Dewey, närmast 
kommer att förknippas med pragmatism. Hans beundran för sin vän Peirce fick 
honom att ordna arbete och hjälpa Peirce med pengar när plånboken var tom på 
pengar. James beundrade Peirce och arbetade för att offentligt erkänna honom som 
en stor filosof. Under en föreläsning i Berkeley 1898 kom han med detta uttalande 
om sin vän.

[…] a philosopher whose published works...are no fit expression of his powers. I refer to Mr. 
Charles S. Peirce, with whose very existence as a philosopher I dare say many of you are unac-
quainted. He is one of the most original of contemporary thinkers; and the principle of practical-
ism — or pragmatism, as he called it, when I first heard him enunciate it in Cambridge in the 
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early ‘70s — is the clue or compass by following which I find myself more and more confirmed 
in believing we may find our feet upon the proper trail (Menand, 2001, s. xxx).

Detta föranledde den egensinnige Peirce att reagera mycket häftigt. Peirce var, skriver 
Boghossian (2001), så avvisande till det James hade skrivit att han började kalla sin 
filosofi för ”pragmaticism” för att skilja det från den förvanskning av begreppet och 
idén som James gjorde sig skyldig till. Den innehållsliga kärnan i pragmatismen om 
vilken samtliga kunde enas var att verkligheten var an idea about ideas. Det finns 
inget dolt därute, inget osynligt för oss att upptäcka. Idén är ett redskap som män-
niskan kan använda för att orientera sig i världen och för att utveckla en samhällssyn. 
Våra synsätt är olika idéer om världen och det innebär att sanningen är något som 
vi kan ha nytta av på olika sätt. Vad som är intressant är hur människor tänker och 
framför allt handlar. Skillnaden med Durkheims ontologiska ställningstagande kan 
inte vara mer markant. Det finns inga dolda fakta att finna och bevis, allt är uppen-
bart för våra ögon.
 William James mästerverk The Principles of Psychology (1890) samlar hans tankar 
om fysiologi, psykologi och filosofi. Boken fick en stor genomslagskraft och spriddes 
också till Europa. Den inspirerade europeiska filosofer, varav en av de mer framstå-
ende var fenomenologins upphovsman, filosofen Edmund Husserl. Även Bertrand 
Russel fann honom intressant, även om Russel är mycket kritisk till vissa delar av de 
pragmatiska teorierna (Russel, 1992). Han tar avstånd från den moraliska underton 
som finns i James´ filosofi, särskilt i detta hans viktigaste och mest kända verk. James 
såg människan som en fri varelse som sökte och fann kunskap i sin omedelbara när-
het. Människan är inte styrd av sin omgivning, hon kan reflektera över sin situation 
och välja annat än det för handen givna. 

[…] the knower is not simply a mirror floating with no foot-hold anywhere, and passively 
reflecting an order that he comes upon and finds simply existing. The knower is an actor, and 
co-efficient of the truth on one side, whilst on the other he registers the truth which he helps to 
create (James, 1878, s. 21).

Det är nödvändigt, menar James, för människan att tro på sanningen och undfly 
lögnen. Sanningen blir då inte något absolut utan ett värde. Därmed blir moralen en 
viktig del i James budskap. Den frihet som James gav människan att både skapa och 
söka sanningen får oss närmast att associera med en relativ hållning som ger vidare 
konnotationer med fenomenologi och solipsism. 

Handling som vana och rutin

En av C. S. Peirces elever var pedagogen och sociologen John Dewey (1859 - 1952). 
Dewey medverkade till att utveckla den systematiska pragmatismen inom epistemo-
logi, etik och estetik. Dewey utvecklade en god relation till både William James och 
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G. H. Mead. Vänskapen med Mead fortsatte livet ut trots att de båda i slutet av sitt 
arbetsliv arbetade vid olika universitet och kom att bo långt från varandra. Dewey 
var både bekymrad och engagerad i den skolreform som genomfördes i USA under 
senare delen av 1800-talet. Hans egen intellektuella utveckling påverkades av den he-
gelianska filosofin om dualismen: åtskillnaden mellan fakta och värde, mellan medel 
och mål, tanke och handling, individ och samhälle. Han var inte dess efterföljare 
utan snarare dess motståndare. Dewey sökte efter en medelväg, ett sätt att minska el-
ler neutralisera en sådant tudelat synsätt och med den, ett förnekande av idealismen 
som inrymdes i Hegels filosofi. Dewey skiljer sig nu från både Peirce och James på 
det sättet att han observerade kollektivet ur individens synvinkel. I USA fick Dewey 
ganska snabbt ett betydande inflytande och han blev känd för sin demokratiska håll-
ning när det gäller kunskapssökande. Han motsatte sig alla auktoritära metoder i 
undervisningen och framhöll elevens möjligheter att lära genom att i praktiskt arbete 
och experiment pröva sig fram till en godtagbar kunskap. Utbildning var för Dewey 
ett redskap att integrera både kulturell förståelse och yrkesmässig kunskap. Han var 
också engagerad i sociala problem i samhället som kvinnofrågan, frihet inom akade-
mierna och inom politik. Han har även ett inflytande inom den pedagogisk utbild-
ning i Sverige idag. 
 I sina skrifter tar Dewey upp temat om problemen med dualismen. Han intresse-
rade sig som de andra pragmatikerna för människors villkor och möjlighet att förstå 
livet utifrån egna erfarenheter och funderingar. Därifrån bildas också som Peirce 
mycket riktigt påpekade, uppfattningen av världen. Människor i allmänhet är också 
intresserade av att saker och ting fungerar, inte bara tekniskt utan även som or-
saker och konsekvenser. Men situationer som kan upplevas som både förvirrande 
och oklara innebär också en möjlighet att komma i kontakt med nytt tänkande 
och nya perspektiv. Men Dewey poängterade att någon fullständig kunskap kan vi 
dock inte få. Ingen kunskap och ingen moral kan stå fri från kritik och omprövning. 
Samhälle och vetenskap hör ihop liksom moral och kritisk granskning; utvecklingen 
kräver frihet att ifrågasätta samtidigt som att kritiken inte får vara omstörtande på 
samhällsordningen. Dewey är inte endast intresserad av vetenskap och samhälle. I 
hans idébygge finns alltid individen närvarande. Det handlar framför allt om barns 
lärande och utveckling. Han mål var deras växt som fria individer och att behärska 
och känna sig ha egen kapacitet som personer. Det innebär inte att utöva makt över 
andra utan snarare en makt över sig själv, integritet och en stark självkänsla förenat 
med ett intresse för världen.
 Att växa som människa och samhällsvarelse, är den enda moraliska mål vi kan ha. 
Även vetenskapen har en viktig roll i för människan i samhället. Vetenskapen ska 
vara nära människan och hennes vardagsliv. Erfarenheten är viktig och från män-
niskans vanor och erfarenheter kan vi förstå det sociala livet. Människan orienterar 
sig mot andra människor och mot den omgivning, natur och samhälle, som de lever 
i. I Människans natur och handlingsliv (1922/1936) beskriver han social handling 
med utgångspunkt från tre teman den: impulshandlingar, vanor och intellektuella 
handlingar. De sociala handlingarna går i tre steg: instinkter och impulser genererar 
efterhand vanor men vanorna kommer att ifrågasättas eller granskas av den intel-



102

lektuella handlingen. Detta är en enkel beskrivning av människans intellektuella ut-
veckling, från omedvetenhet till medvetenhet. Dewey ser riskerna med handlingar 
som har sina rötter i stelnade vanor; han ser också riskerna med ändamålsinriktade 
handlingar. I sin strävan efter att åstadkomma resultat kan ensidigt målinriktade 
handlingar utan moralhänsyn få negativa effekter (Dewey, 1922/1936, s.190-191).
 Vanor är, hävdar Dewey (1922/1936, s. 18-78), organiserade aktiviteter som är 
inlärda och förvärvade. Men impulserna eller som han kallar det, instinkterna, före-
går vanan. Den sociala och naturliga miljön verkar på impulserna och då kommer 
både ”orden och handlingsvanorna till synes” (Dewey, 1922/1936, s. 41). Vi föds 
med instinkter men de spelar egentligen inte någon roll i det sociala livet annan 
än som impulsgivare. Om samma slags handlingar på grund av impulser uppstår 
kommer de så småningom att utvecklas till vanor. Vanan och rutinerna är viktiga 
eftersom dessa är förvärvade och bildar mönster som ger förutsägbarhet och trygg-
het. Vanor kommer från verksamhet som kräver samverkan mellan organism och 
omgivning. Vanor kan till exempel jämföras med sådana fysiologiska funktioner som 
andning och matsmältning. Vanor är alltså påtvingade av situationer och sociala om-
ständigheter.
 Vanan ger en begränsning av tanken. Den intellektuella handlingen innebär en 
upplösning av denna begränsning. Steget vi tar från vanan eller rutinen ger möjlighet 
till effektivitet och utveckling. Den intellektuella handlingen kan sägas ha sin grund 
i ett förnuftsresonemang om målet eller utbyte med handlingen. Målet är den led-
stjärna som för oss vidare. Men målet är också en början till en ny handlingssekvens 
där nya mål följer. Här kan man lätt se att senare symboliska interaktionister ser 
handlingar som pågående flöden (jfr Mead, 1934; Charon, 1995): handlingar har 
inte egentligen någon slutpunkt; när en människa gör något har hon gett impulser 
till andra människor att handla. De ”stelnade vanorna” är inte en bra grund för ett 
samhälle och de genomförda ändamålsinriktade handlingen är det inte heller men 
inte heller de handlingar som styrs av känslor och impulser. Det är snarare hellre 
moralen som bör styra handlingar, men som i allt Dewey förespråkar som gott är det 
dynamiken och rörelsen som måste få finnas. Så även när det gäller moral; moralen 
som ”vetenskap” måste också utvecklas. Moral så väl som principer måste underkas-
tas kritik och förändring.
 Det mer intelligenta alternativet är att revidera, anpassa, utveckla och förändra 
dem. Problemet gäller en ständig, vital nyanpassning (Dewey, 1922/1936, s. 200).
 Medvetenhet och vilja att göra det goda och skapa det goda samhället är centralt i 
hans moralfilosofi. Det vi måste göra, skriver Dewey, är att se att allt hänger samman 
och att vi behöver både förändra oss själva och att förändra samhällets ”institutio-
ner och anordningar”44 Det samhälle vi har är det som vi gör det till, allt beror på 
människan. Moral, vilja och vanor har ett intimt samband och eftersom vanorna är 
utvecklade med anpassning till omgivningen (inte efter omgivningen) kommer både 
moral och vilja att ha en objektiv prägel (1922/1936, s. 49). Denna syn är ganska 

44 Översättningen som jag använt är från 1936 och språket har en något ålderdomlig prägel. Anled-
ningen att jag inte sökt en nyare översättning eller originalet är att jag tycker att det ger en känsla 
av tradition och historia som jag finner tilltalande.
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intressant därför att vi i vår tid ofta förknippar vilja och moral med subjektiva och 
enskilda ställningstaganden och individuella handlingar. ”De konservativa krafterna 
i människolivet är oerhörda” (1922/1936, s. 94). Även om en lagstiftning ändras 
kommer domare att tolka lagen enligt sin gamla anda, skriver han på tal om vanor. 
Institutioner är vanor som blivit permanenta. Det är mycket svårt att bryta upp 
dessa.
 De verkliga sociala förändringarna är aldrig så stora som de skenbara. 
Trosföreställningar, förväntningar, omdömen och emotionella inställningar av gillan-
de eller ogillande är inte förändras eller avskaffas; men den stora huvudmassan av de 
allmänna tänkesätt, som formats efter deras mönster står kvar (Dewey, 1922/1936, 
s. 94).
 Det finns i Deweys tankar mycket av det som senare kom att bli symbolisk in-
teraktionism. Många av grundtankarna finns hos Dewey men han för inte resone-
manget vidare på samma sätt som Mead gör när han tar upp språket som så väsentligt 
för uppkomst av identitet, roller och handling. Med Dewey upphörde också den en 
aning moralistiska ton som han vävde in i sin handlingsteori; att den goda viljan är 
viktigare än mål och konsekvens. Han framför också en rädsla och kanske också ett 
förakt för vart impuls, vanor och intellektuella handlingar kan leda oss, framför allt 
den ”finslipade” intellektet. Citatet nedan kan kanske tolkas som en antiintellektuell 
hållning men med tanke på Deweys liv och arbete är det svårt att dra den slutsatsen. 

I själva verket kan vi skatta oss lyckliga, om intellektet icke kyler hjärtats generositet och para-
lyserar strävan att skapa. Intellektet är kritiskt improduktivt, medan önskan är skapande. I sin 
kalla objektivitet avlägsnar sig intellektet från mänskligheten och dess krav. Det ger näring åt en 
isolerad hållning där sympati vore av nöden (Dewey, 1922/1936, s. 207).

En kreativ vändning mot ett symboltänkande

George Herbert Mead sökte att förena den pragmatiska hållningen med en socialbe-
havioristisk. Hans kontakt den pragmatiska filosofin genom bekantskapen framför 
allt med John Dewey och Henry Tufts bidrog till att detta. Mead tog däremot inte 
över Deweys moraliska hållning i frågor som rör samhällets sammanhållning och 
människors goda eller onda handlingar. Mead beskriver ofta olika situationer där 
människan svarar på olika stimuli och använder förebilder hos djurs och fåglars bete-
enden. Han jämför våra aktiviteter med djurens, eller rättare, han utgår från djurens 
härmningar och imitationer och drar paralleller till mänskliga handlingar. Därefter 
ansåg han att människan tagit ytterligare ett steg i sin utveckling, mot skapande 
handlingar. Människan är kreativ och kommunikativ, hon använder abstrakta sym-
boler i sin interaktion med andra.
 Som person ska Mead ha varit en dynamisk men samtidigt en tillbakadragen man 
som tyckte om att föreläsa men undvek att skriva och skydde det offentliga livet. 
Meads liv i Amerika och Chicago ska här endast beskrivas kortfattat. Han föddes 
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i Massachusetts, USA som andra barn till protestantiske prästen Hiram Mead och 
hans hustru, universitetsläraren på Oberlin College i Ohio, Elizabeth Storrs Billings. 
Mead tog sin akademiska grundexamen, en BA på samma college. Även på arbets-
marknaden prövade han sin lycka men med något sämre resultat. Den lärarbana 
han hade tänkt sig fick ett snabbt slut. Mead misstyckte starkt till de elever som inte 
visade intresse för sina studier eller störde undervisningen. Han avvisade dem resolut 
från klassen och skickade hem dem vilket inte vann skolans gillande. Han var också 
planerare på ett järnvägsbolag under en kort tid innan han fortsatte sina studier, nu 
på Harvard University i filosofi. Under den tid han läste in sin magisterexamen i filo-
sofi intresserade han sig inte endast för samhällsvetenskap och filosofi utan även för 
lyrik, drama och historia. Samtidigt som sina huvudstudier i filosofi studerade han 
också språk som latin, grekiska, tyska och franska. Mead reste till Europa 1888 i säll-
skap med vännen Henry Castle och hans syster Helen. Syftet för de tre vännerna var 
att studera filosofi i Leipzig men Mead kom aldrig att ta sin doktorsgrad. Det kom 
flera händelser emellan. En var hans växande romantiska relation till vännens syster, 
Helen Castle, och de två vigdes senare i Berlin 1891. Även hans vän Henry gifte sig 
med en flicka från Leipzig och paret flyttade tillbaka till Massachusetts där Henry 
återupptog sina studier. Mead erbjöds en universitetstjänst i Michigan efter James 
Tufts, och återvände med sin fru till hemlandet. Mead återupptog inte sina studier 
till doktorsgraden men blev senare engagerad av Dewey när denne blev ansvarig för 
filosofin vid det 1892 nyöppnade University of Chicago. Dewey hade ställt som 
villkor att Mead också skulle ha en tjänst där för att själv överväga flytta till Chicago. 
Senare blev Mead chef för den filosofiska institutionen och han kom att stanna kvar 
vid universitetet fram till sin död 1931. 
 Chicagoskolans ledande män var nu Tufts, Dewey och Mead men det kom att bli 
endast Tufts och Mead när John Dewey flyttade till Columbia University i New York. 
Mead kom att bli kvarboende i Chicago och vid universitetet som professor från 
1907 fram till sin död 1931. Under sin verksamma tid vid Universitetet i Chicago 
skrev han en avsevärd mängd artiklar, recensioner och uppsatser men dessa blev pu-
blicerade i bokform först efter hans död. (Strauss, 1956/1983; Cronk, 2000) Den 
tidsperiod då Chicagoskolan växte var en dynamisk tid. Chicagoskolans filosofiska 
grund utgjordes av filosofin om pragmatismen. University of Chicago, finansierat av 
John Rockefeller öppnades 1892 under ledning av en progressiv universitetsrektor 
vid namn William R. Harper. Tanken med den en aning uppseendeväckande arki-
tekturen, i nygotisk stil, var att byggnaden skulle bli en attraktion och väcka uppse-
ende. Chicago hade i snabbt takt expanderat under seklet från en relativt betydelselös 
stad till en viktig handels- och industristad. Harper hade högtflygande planer för 
universitetet vilket också infriades. Han åstadkom att rekrytera och utbilda duktiga 
filosofer och vetenskapsmän och inom några år hade universitetet etablerats som ett 
av de främsta i landet. Ett nytt universitet kunde ha en större frihet, utan hindrande 
strukturer och filosofier som kunde stoppa eller på annat sätt hindra nya inriktningar 
och tankar (Coser, 1977).
 Harper gladde sig åt att han lyckades värva John Dewey och när Dewey fått 
sin professur och installerats, skyndade han sig att värva Henry Tufts och G H 
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Mead. Dewey skapade en institution där pragmatismens filosofi skulle blomstra. 
Pragmatismen är nära vardagsverkligheten och därmed fanns också intresset att verka 
för att aktivt lösa sociala problem, en slags förtida aktionsteoretisk hållning. Mead 
tog med stor energi aktiv del i det praktiska reformarbetet liksom han tog del av 
och tyckte om att tala inför studenter och personal vid universitetet. Han drog stor 
publik och var populär som föreläsare bland studenterna. Dewey som hade lätt för 
att skriva ville också att Mead skulle ta större del i de frågor som låg Dewey varmt 
om hjärtat, USA:s skolor och utbildningsväsen. Med viss möda och vissa krav skrev 
också Mead ett antal artiklar i ämnet. Mead hade dock lätt för att tala och upplevdes 
som en dynamisk personlighet men han hade oerhört svårt för att skriva. Det kan 
vara en av anledningarna till att han inte lyckades skriva klart för sin doktorsgrad el-
ler att han inte själv samlade sina teorier i bokform.
 Det är dock en myt, skriver Coser (1977), att Mead var en central figur inom 
sociologin under den tiden. Hans föreläsningar lockade många studenter från andra 
ämnen, framför allt psykologi men han skrev sällan och han var mera av en outsider. 
Begreppet ”symbolisk interaktionism” är ett senare påfund, det användes inte på den 
institution där Mead verkade. Sociologer och kollegor som W. I. Thomas och Robert 
Park hade visserligen höga tankar om honom men sade sig inte förstå hans teori. De 
angav att det heller inte var intressant att läsa och använda sig av hans föreläsningar. 
En av studenterna som däremot lyssnade var Herbert Blumer (1900-1987). Blumer 
upplevde att hela hans tankevärld förändrades genom att lyssna till Meads föreläs-
ningar.45

 Charles W. Morris46 liksom Anselm Strauss vittnar om den nära vänskap som 
fanns mellan Dewey och Mead. Morris ger en beskrivning av det nära samarbetet 
mellan dem. De träffades och blev nära vänner under studietiden och senare som 
kollegor vid Chicagouniversitetet. De var båda intresserade av och hade en pragma-
tisk syn på världen och hur människan bedömer situationer och handlar utifrån sin 
tolkning. Morris beskriver på ett poetiskt sätt deras vetenskapliga relation: 

Om Dewey ger vidd och vision, gav Mead analytiskt djup och vetenskaplig precision. Om 
Dewey samtidigt är den rullande fälgen och många av de lysande ekrarna i samtidens pragma-
tiska hjul, så är Mead navet. Och även om hjulets fälg rullar en längre sträcka, kommer den inte 
längre fågelvägen än dess nav (Morris förord i Mead 1934/1995, s. 11).

Dottern till John Dewey skriver i sin biografi, att Mead vara en oerhört populär 
föreläsare som drog stor publik (Strauss, 1956/1983).47 Medan Dewey var mycket 
produktiv och skrev flera böcker som gjorde honom till en välkänd person, var Mead 
betydligt sparsammare med publiceringar. Olikt Dewey var han inte särskilt ange-

45 Blumer kom även han senare att bli en erkänd författare och teoretiker inom symbolisk interaktio-
nism i Mead´s anda. Herbert Blumer var den författare och lärare som gav namn åt teorin. ”The 
term symbolic interactionism is a somewhat barbaric neologism that I coined in an offhand way in 
an article…” (Blumer, 1969:1) Han skriver i sin bok Symbolic Interactionism, Perspective and Metod 
(1969) om hur titeln kom till honom genom en artikel publicerad i Man and Society 1937. 

46 Författare till Förord i Meads Mind, Self and Society.
47 Jane M. Dewey, skrev en biografi över sin far ”Biography of John Dewey”, in Paul A. Schillp (ed), 

The Philosophy of John Dewey (Evanston, Ill.: Northwestern University, 1939)
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lägen om att finnas i strålkastarljuset. Han föredrog att undervisa och iakttog för 
övrigt en viss återhållsamhet i offentliga sammanhang. Han blev inte heller offentligt 
uppmärksammad på allvar förrän han fick sin professur vid University of Chicago. 
Han talade gärna och arbetade omsorgsfullt på sina föreläsningar men det var svårt 
för honom att få ner sina tankar i skrift. Han arbetade om och om igen med sina 
manuskript vilket bidrog till att dessa inte publicerades förrän efter hans död. Mead 
blev dock övertalad av Dewey att arbeta med ett antal artiklar om undervisning vilka 
också senare publicerades. 

Symbolisk interaktionism som perspektiv och metod

Efter Meads död utgavs 1934 flera artiklar, sammanställda av anteckningar från fö-
reläsningar och tal, i den centrala boken Mind, Self and Society. Föreläsningarna 
som stenograferades av lyssnande studenter har blivit fyra böcker. Han skrev också 
ett flertal artiklar som publicerades både under och efter hans livstid.48 Perspektivet 
har numera fått en stor spridning i USA och Europa. Mead var och är fortfarande 
en central figur inom det som vi nu benämner som symbolisk interaktionism. Det 
beror förmodligen på den popularitet han hade som lärare, hans starka personlighet 
men framför allt på att hans teori som knöt ihop flera tänkares idéer till ett koncept 
som har tilltalat många. Det beror kanske även på teorins pragmatiska prägel och 
lättillgänglighet men också för att den enskilda, vardagsmänniskan kan känna igen 
sig; teorins grundläggande perspektiv är vardagsmänniskans. Meads metod var att 
observera sin omgivning och dra slutsatser om sociala handlingars karaktär genom 
att förstå processen mellan stimuli och beteende. Det anmärkningsvärda i metoden 
är inte den direkta responsen följd av stimuli utan att både stimuli och respons ska 
ses som en komplex helhet, en organisk process (Mead, 1934/1995, s. 30).
 Tidigt under Chicagoskolans början fanns också en uttalad ambition att ingripa 
i närsamhället för att lösa olika av sociala problem som enskilda råkade ut för. Mead 
arbetade tillsammans med Jane Addams, en ung kvinna engagerad inom socialt ar-
bete med symbolisk interaktionism som förebild. Verksamheten var förlagd i loka-
ler i invandrartäta kvarter i det centrala Chicago, Hull House. Syftet var att stödja 
arbetslösa, arbetande ensamma mammor som behövde barntillsyn, och andra som 
var i behov av hjälp. Där fanns teater, bibliotek och ett konstgalleri. Det blev en oas 
för många utsatta människor. Det var framför allt arbetslösheten som föranledde att 

48 Det samlade resultatet av Meads produktion är omfattande. De flesta av hans skrifter är i form 
av artiklar och nedskrivna föreläsningar. Några titlar: Social Consciousness and the Consciousness 
of Meaning (1910), The Social Self (1913), Scientific Methods and Individual Thinker (1917), A 
Behavioristic Account of the Significant Symbol (1922), A Pragmatic Theory of Truth (1929), The 
Philosophy of the Present (1932), Mind, Self and Society (1934), Movements of Thought in the Nine-
teenth Century (1936) The Philosophy of the Act (1938). Anselm Strauss har samlat ett antal artiklar 
av Mead i en utgåva från 1956.
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man ville ingripa och hjälpa människor.49 Jane Addams var en relativt flitig skribent 
och hennes artiklar och böcker behandlar ämnena etik och empati. En orsak till att 
det finns fattigdom och umbäranden beror på omgivningens avsaknad av empati 
(Addams 1902).
 Forte menar att även Mead och Dewey såg också interaktionismen som en social 
metod för att förändra och förbättra samhället. Människan är oavsett samhällsklass, 
viljande och förnuftig med en betydande utvecklingspotential. Varje människa har 
denna och kan välja denna. Hennes förmåga att ta den andres perspektiv på sig 
själv och den andres perspektiv på världen ger hopp om ett bättre samhälle. Mead 
såg också möjligheten i de symboliska system som byggdes under första hälften av 
1900-talet som löftesrika. Det gällde insikten om att man måste skapa en global 
gemenskap. Den gemenskapen fanns, ansåg Mead (Forte, 2001, s. 199), på det eko-
nomiska och det religiösa området. Så snart man utbyter varor eller tjänster mot 
andra varor eller pengar så ingår man i ett socialt sammanhang. När det gäller det 
religiösa området har han svårare att se universaliteten vilket ju är aktuellt även i dag. 
Det första världskriget och den nationalism som sedan utvecklades i 20- och 30-ta-
lets västvärld var viktig för en motrörelse som befrämjade uppkomsten av en global 
politisk gemenskap. (Forte, 2001, s. 9; Mead 1934, s. 221). Det finns ett universellt 
samhälle som omfattar hela den mänskliga rasen och där kan vi etablera relationer till 
varandra. Systemet är viktigt för att skapa integration och beroende och bara på detta 
sätt kan vi få ett samhälle som är gott att leva i för alla människor. Utvecklingen av 
det universella samhället kan ske genom demokratiska institutioner och politisk vilja 
men också i de ekonomiska systemen. Människors ekonomiska handlande bildar 
samförstånd och utvecklar relationer till system. Själva systemen är av godo eftersom 
de skapar balans och integration.

Mot en fenomenologisk hållning

Hur undersöker en nutida symbolisk interaktionist sin omvärld? Det tydligaste ge-
nomgången gör Herbert Blumer i Symbolic Interactionism, Perspective and Method 
(1969/1986) Trots allt innebär utvecklingen av perspektivet över den tid som för-
flutit att en förskjutning skett från en tydlig behavioristisk ansats till en fenomeno-
logisk, från G H Meads Mind, Self and Society, till nutida författare som Joel M. 
Charon, Symbolic Interactionism och Jan Trost och Irene Levin, Att förstå vardagen. 
Samtliga författare erkänner interaktionens och tolkningens betydelse för forman-
det av gruppers och individers världsbilder och innebörder, att kommunikation sker 
med hjälp av symboler mellan individen och omgivningen. 

49 Hull House och Jane Addams presenteras på en sida på Internet under adress http://www.uic.edu/
jaddams/hull/index.html. Jane Addams fick för sitt sociala engagemang, sitt författarskap och sina 
fredssträvanden, Nobels fredspris år 1931 men kunde på grund av sin sköra hälsa inte resa och ta 
emot det. Addams avled 1935. 
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 Den grundläggande teoretiska skillnaden hänför sig till den besvärliga motsätt-
ningen mellan samhälle och individ och mellan subjektivitet och objektivitet. Hugh 
Willmot (1990, s. 49) anser att man i analysen måste närma sig socialt liv från ett 
perspektiv som kan karaktäriseras som både objektivt och subjektivt. Han hänvisar 
bland andra till Berger och Luckmann (1991). Det gäller överlag alla interaktionis-
tiska perspektiv där man försöker förstå samhället genom att undersöka dess insti-
tutioners uppbyggnad och dess syfte. Även den enskilda människans individuella 
tolkningar av händelser och hennes aktiva handlingar, står under inflytande av so-
ciala och kulturella krafter, inom henne (den generaliserade andre) och utom henne, 
andra människors handlande. Vi lever i en vardagsvärld som har en objektiv karaktär, 
dvs vi betraktar den sociala verkligheten som om den är objektiv (Willmott 1990, 
Hewitt 1981, Bäck-Wiklund, 1993). Resultatet av dessa till synes objektiva struktu-
rer utgör förutsättningar och gränser för människors handlingar. Vi växer upp med 
dessa konstruerade gränsdragningar, vilket innebär att samhället definierar männis-
kan på samma gång (internalisering) som människan skapar samhället (externalise-
ring). Det subjektiva och det objektiva finns i en nära relation till varandra. Varje 
enskild person har en social del av sitt själv, liknande andras inom en grupp. Detta 
är också förutsättning för kommunikation och delat symboliskt innehåll i sociala 
objekt. 
 Gibson Burell och Gareth Morgan (1979) har i Sociological Paradigms and 
Organizational Analysis placerar in olika teoretiska riktningar i en fyrfältstabell vilket 
har resulterat i en ganska statisk syn på olika skolor och deras utveckling. De vill visa 
svårigheten med interaktionistiska perspektiv då de anser att det handlar om val mel-
lan två (oförenliga) paradigm.

The differences between the phenomenological and the behavioural interactionists is not always 
as clear as it might be, since the former have often been attracted by positivist research methods 
which go against their basic theoretical orientation. As Douglas has noted, ‘the general problem 
of the interactionist tradition of thought an research in sociology is that its practioners have 
rarely seen clearly and consistently the fundamental theoretical and metodological differences 
between a positivistic (absolutist) sociology and a phenomenological och existential sociology 
(Burell & Morgan, 1979, s. 251).

Det objektiva är i ovanstående citat absolut. Berger och Luckmann anser dock i 
likhet med andra interaktionister, att det objektiva är en social konstruktion. Den 
givna sociala naturen existerar inte utan är i konstruerad i förhandling mellan männ-
iskor som ingår i en gemenskap. Det finns fortfarande föreställningar att den sociala 
gemenskapen styrs av lagar (Meads behavioristiska ansats har sådana drag), vilket 
förleder oss att söka dem. I meningen att den existerar i människors föreställningar 
så finns dessa sociala konstruktioner också och våra handlingar är definierade utifrån 
dem. 
 Mellan individen och samhället finns en komplikation, en motsättning, det be-
römda snedstrecket. Den svenske socialpsykologen Johan Asplund (1983) anser ock-
så detta är fallet. Det handlar om de olika intressen som individen och samhället har 
men också om koordination, dvs. vilka mekanismer finns det för att samhällets och 
individens aktiviteter ska kunna samordnas. Hur löses paradoxen mellan samhället 
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och individen? Kollektivet, gruppen föregår individen i tiden men individer handlar 
riktat mot gruppen, mot samhället. Interaktion som medför kunskap, normer, språk, 
färdigheter, attityder och annat, är upphovet till individen som person. Personer kan 
handla därför att det finns ett samhälle men var och en uppfattar samhället som 
något utanför dem själva, som ett motstånd. Denna paradox löses genom interaktio-
nen, handlingarna som finns mellan medlemmarna. Varje persons sociala handlingar 
sker alltid i relation till andra människors handlingar. 
 Mead gav inte några metodanvisningar men vi kan sluta oss till av hans teori om 
beteende och språkliga symboler, att studier av mänskliga fysiska och talhandlingar 
är centrala. Stimulus från vår omgivning går via individen och hennes medvetande 
(tankar, minnen) och till handling. Det är omöjligt att observera medvetande som 
sådant men man kan studera det via omvägar, genom beteenden. Icke-deltagande 
observationer blir ett viktigt instrument för kunskap men svårigheten ligger i att vi 
aldrig kan observera den process som pågår inom individen. Observationen skulle 
då ligga i att kunna skilja mellan handlingar som respons på signaler och handlingar 
som är valda utifrån tolkning av symboliskt innehåll. 
 Vi måste alltid utgå från vad människor gör, skriver Blumer vidare, och alltså är 
alla social och kulturella fenomen konstruktioner. Social struktur, som vi i allmän-
het refererar till som positioner, status, roller, auktoritet och prestige, visar spår av 
mänsklig aktivitet. Man kan inte förutse handlingens innehåll och riktning utan att 
förstå människans bedömning av situationen. Språket som skapare av medvetande 
och identitet är Meads huvudsakliga bidrag. Blumers bidrag till interaktionismen är 
symbolisk handling och metod (Blumer 1986, s. 17-20). Hur ska vi enligt Blumer, 
gå till väga vid empiriska undersökningar för att vi ska kunna förstå socialt liv? Jo, 
först måste vi ha ett slags schema eller föreställning om empiriska världens karaktär. 
Vilka frågor ställer vi till det vi vill studera och håller de för en kritisk blick? Vilka 
data söker vi och är de relevanta för den problemformulering vi har valt? Håller de 
för en kritisk granskning? Vilken relation finns mellan de data vi får? Det är inte sä-
kert att våra tidigare föreställningar om relationer mellan data håller. Vi måste också 
använda oss av begrepp som kan samla olika företeelser som kategorier och som 
grupper (Blumer, 1986, s. 26).
 Blumer beskriver inspection som en procedur där analytiska element ska ingå, som 
integration, byråkratiska relationer, attityder, moral m.m. Dessa element kan vara 
mer eller mindre avgränsade som byråkrati eller t ex beslutsfattande inom ett visst 
område i byråkratin. Det är viktigt skriver han, att man anpassar sina metodologiska 
redskap till den sociala värld som man ska studera; att problem, begrepp och proce-
durer och tekniker och teorier stämmer med en i grunden naturalistisk uppfattning 
(Blumer, 1986, s. 47-49).
 Blumer (1986, s. 117f ) tar som exempel Thomas och Znanieckis studie av polska 
bönders samhälle. Sociala studier ska generera kunskap som ska kunna användas i 
tillämpande samhällsförändrande syfte. Sociala studier måste ta hänsyn till att det 
finns en komplex ”objektiv” social verklighet samtidigt som det finns subjektiva er-
farenheter. För det tredje ska empiriska studier ta hänsyn till individers interaktion 
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med objektiva faktorer. Dokument är värdefulla material för interaktionistiska stu-
dier. Det sista villkoret är att ha en teoretisk referensram i sin forskningsansats. 

The premise that social action is built up by the acting unit through at process of noting, inter-
preting, and assessing things and of mapping out a prospective line of action implies a great deal 
as to how social action should be studied. Basically put, it means that in order to treat and ana-
lyze social action one has to observe the process by which it is constructed (Blumer 1986, s. 56).

Insamlingen av data sker genom att studera människor i verkliga situationer. Tekniker 
för detta är deltagande observation, intervjuer, personliga förklaringar (accounts) 
och livshistorier. Däremot kan man använda experiment som komplement till övriga 
studier. Även videoupptagningar är ett stöd för det man är intresserad av att studera. 
Det övergripande syftet är att studera människor i verkliga situationer på ett kritiskt, 
respektfullt, systematiskt och ”objektivt” sätt (Charon, 1995, s. 207). Dokument 
av olika slag är också viktiga informationskällor särskilt när man undersöker sociala 
grupper och organisationer vars verksamhet baseras på upptecknat material. 
 Symbolisk interaktionism är kritisk till den traditionella samhällsvetenska-
pen, enligt Charon, där man söker orsaksvariabler för att förklara socialt liv. 
Samhällsvetenskaperna måste utgå från enskilda personers sätt att definiera situa-
tioner, hur de handlar i nuet genom att använda tidigare erfarenheter och planer för 
framtiden, hur man löser problem osv. Charon anser vidare att symbolisk interak-
tionism har förkastat mekaniska kausala modeller till förmån för processmodeller, 
där innehållet i symboler förändras i samspelet och där till exempel nu kunskap och 
nya personer inträder i en specifik grupp. Därför blir det svårt att tala om gruppers 
sociala innehåll i generella termer. Processmodeller betonar olika faktorers inverkan/
samverkan över en viss tidsrymd: ”a string of developing factors...” (Charon, 1995, 
s. 209). 
 Vardagsnära metod kan sägas bestå av några centrala begrepp där observatören 
ser situationer där människor agerar, den framåtsyftande handlingens process och 
handlingens resultat som socialt objekt och konsekvens. Den vardagsnära metoden 
passar för den vardagliga handlingen och kan bidra till att nya inblickar i socialt liv i 
organisationer, familjer, på arbetsplatser eller i andra sociala grupper som man behö-
ver få mera kunskap om. 
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