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F Ö R 0 R D 

SIC - Studies In Communication - är namnet pA den serie 
av rapporter och uppsatser som Tema Kommunikation i Lin-
köping avser att ge ut. Rapporterna kommer att vara av-
fattade pA svenska eller engelska och avses utkomma med 
oregelbundna intervall. De kommer att ha varierande inne-
hål l och karaktär. Många bör betraktas som icke helt slut-
giltiga versioner av vetenskapliga (och 1 vissa fall popu-
lärvetenskapliga) uppsatser och avhandlingar (eller delar 
av sådana) , och ett viktigt syfte med dem är därför att 
stimulera till kommentarer och kritik. 

Den text som publiceras här som SIC 1 är en nlgot utökad 
version av den föreläsning som jag höll den 22 april 1982 
vid min installation som professor vid temainstitutionen 
vid universitetet i Linköping . 

Kollegerna pA tema Kommunikation har bistltt mig med upp-
slag och inspiration. För utskriften tackar jag Liane 
Otaegui. 

Per Linell 





Människor k0111111Unicerar med varandra. Vi talar mad var•ndra, vi upptrlder med 
ansiktauttryck, gester och tonfall, vi skriver brev och bHcker, vi produce-
rar bildar och filmar, vi omger oss med föremål och klär 011 pl skilda sitt, 
och allt ~•lL' lolka» av oss sjllva och av andra, ja ajllva menlngen lr ofta 
att det~ tolkas. I vlrt sociala umgänge är vi stlndigt aktiva med att pro-
ducera och uppfatta betydelser - vi ko1111m.1nicerar. Men hur ska vi f6r1tl kom-
munikationen 1jllv? Hur ska vi beskriva kommunikationens natur? Dec lr över 
detta lmn1 som jag bir ska göra några reflektioner. 

K011111Unik1tionen l&er rum mitt i den värld vi lever i. Hur skaffar vi 011 för-
stlelse av denna verklighet som vi är omgivna av? Ja, mycket av vlr uppf1tt-
ning, kategorisering och försclelse härrör förstås direkt ur vira konkreta, 
sinnliga erfarenheter . Hed hjälp av våra sinnen, vlrt farnuft och minne bar 
vi lire klona mlnni1kor, djur, föremål kring oss, deras egenskaper - utseen-
de, fot"ll, fira, lite, smak, lukt, funktion, användning - och de processer och 
akcivitetar de deltar i. Mycket av vår omvärld bar vi en 1ldan direkt och 1ken-
bart sjllvklar kunakap Olllö människorna, deras kroppar och beteenden, djur, 
vK>cter och natur, 1111t, klider och bruksföremål, vider och vind, lrstidernas 
växlinaar o e v. Men mlnga aspekter av verkligheten ir begreppsligt mara 
svlrflngade - de lr inte klart avgränsade genom våra ainnl i.ga erfarenheter u-
tan d• är mlngtydiga och abetraltta. Hit hör bl a den fysiska verklighetens dol-
da struktur, och vidare tanker, känslor och andra mentala akLiviteter, 1amhille-
liga in1titution1r, abatrakta begrepp som tiden, arbetet, religionen, livet och 
döden. Faatln Mycket av detta kan upplevas och erfaras, kan det sällan fHr1tls 
belt utan att vi tar hjllp av bilder, lik.nelser, metaforer och analogier. Vi 
tlnar begrepp frln andra omr1den och applicerar dem p1 det avlrfl~gade. Dlr-
igenom a•r vi struktur lt uppfattningen av det som inte lr omedelbart fatt-
bart. Nlr j ag i fort1lttningen ska tala om modeller, metaforer och analogier 
ska jaa 1111na ju1c detta; vi fattar begreppaligt, fBratlr, nlgon del av vlr 
vlrld aanom att tillinlp• begrepp som primärt utvecklat• och anvlnd1 i andra 
sa111Unhana, i för1tlel1en av andra delar av verkligheten. 
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De olika bilder och metaforer vi använder när vi f8rsöker flnga de svlrgrip-
bara fenomenen tenderar att komplettera varandra; var och en av dem framhä-
ver enbart några drag och tonar ner eller döljer andra . Låt oss ta några ex-
empel. Om man vill karakterisera det största och mest omfattande av alla fe-
nomen. livet självt, får man - som pastor Jansson i Hasse Alfredsons sketch 
så riktigt påpekat - tillgripa många olika l iknelser. Vi kan se livet som 
ett slags behållare som tnan fyller med erfarenheter och upplevelser- detta 
är den berömda Janssonska påsen -. vi kan karakterisera det som ett lotteri 
där vi är utlämnade till ödets nycker. eller som en kamp där vi anstränger 
oss att hävda våra intressen, o.s.v. 

Näatan lika svår att förstå sig p! är kärleken. Är det kanske en naturkraft 
som styr vlra handlingar. eller är det en 8mtålig planta. en blo1111118 som be-
höver omvlrdnad. eller en eldslåga som vi leker med. som bränns men som ock-
så lätt kan slockna? Det är lätt att erinra sig ytterligare välkända bilder: 
kärleken som galenskap och oförnuft. som magi och trolldocu, som kamp uiellan 
könen. 

Eller llt oss ta ett tredje exempel. När vi vill beskriva tankar och ~deer 
använder vi många starkt skilda metaforer. Vi talar om ideer exempelvis som 
lalinskliga varelser. plantor, mat, föremål, resurser och moden. Ideer är som 
mlinniskor. tankefoster som vi föder fram. och våra tankar och teorier har 
sin barndom, mognad, undergång och död, de begravs, och ibland grävs de upp 
igen och vi försöker blåsa nytt liv i deoi. ~en idler är ocksl plantor; vi 
alr frön i varandras medvetanden, vi ser tankar gro eller 111 rot. de knop-
pas, blomstrar, vissnar och dör. Ideer är ocksl 111&t; det finns oslllältf tan-
kar. vi sväljer varandras påståenden. vi vill ha k8tt pl benen i diskussio-
nen. Vidare är ideerna föremål som vi har på lager, resurser sOlll aka komna 
till användning, redskap som förfinas och slipas, produkter med 1114rknads-
och nyhatsvärde (ideer som säljer). De är ocksl moden som dl och då väcker 
intresse och flr stor spridning för att så smlningom bli gammalmodiga och 
bortglömda. 

Vår f8ratåelae av verkligheten bygger alltal i h8g grad pl bilder och meta-
forer. M1nga av dessa tillhör vardagsspr1ket och den omedelbara sociala verk-
lighet aom vardagsapråket kodifierar. men andra hör snarare henaa i vetenska-
pens värld. Vi har föreställt oss atomen SOIO ett solsystem i miniatyr, ljuset 
som energipaket och som vågrörelaer, minnet som ett lagarrU111. en telefonväxel, 
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en dator (jfr tab. 1). Att metaforer verkligen spelar en stor roll för den 
vetenskapliga teoribildningen tillstås numera tälllligen allmänt (Hoffman 
1980). 

I mAnga fall är de metaforiska inslagen i våra begrepp och i vlr förståelse 
uppenbara för osa, i andra fall är vi rentav omedvetna om i vilken utsträck-
ning vi arbetar med metaforer i vårt tänkande. Det är f ö ingen lätt sak 
att dra den exakta &r&l'lsen mella~ metaforiskt Och icke-metaforiskt språk-
bruk eller metaforiska och icke-metaforiska begrepp (Ortony 1979). Men för 
oss ricker det med att konstatera att det förekOTIQer rrånga fa ll av vad som 
är klara och omi1skinnliga metaforer. Jag ska i nte här göra nlgot försök att 
avgränsa bilder, analogier, liknelser och metaforer från varandra . Sådana 
avgränsningar kan göras på lite oli~a sätt, men de eventuella skillnaderna 
behöver inte uppta vårt intresse här (t ex Black 1962, Ortony 1979). Jag 
ska här presentera ett fem tonta l metaforer, som syftar till att fånga och 
hålla fast begreppet ko11111Unikation. De flesta av dem är föga enhetliga; det 
rör sig o' grupper, familjer, av metaforer snarare än enkla och entydiga 
bilder. Somliga är förankrade i vår alldagliga förståelse av fenomenet kom-
111\lnikatio~, andra har också upphöjts till rang av vetenskapliga modeller. Det 
kanske dl bör pApekas att det tillhör ovanligheterna att kommunikationsfors-
karna själva erkänt det nära släktskapsförhållandet mellan de egna mode l lerna 
och de vardagssprlkliga bilderna. 
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Tab. 1. Sa1111118nställning av några metaforer för minnet (eller olika minnen) 
hos .-änniskan (efter Roedinger 1980). Samtliga utom de två första 
från arbeten tillhörande 1900-talets fackpsykologiska litteratur. 

A. Spatialt baserade 
vaxtavla (där kunskaper och erfarenheter trycks in likt sigill-

stämplar, j fr metaforen "göra intryck p.l nlgon") (hos 
Platon) 

fågelhus (kunskaper är fångna som fåglar i ett hus) (också hos 
Platon) 

hus 
rum i ett hus. förrådsrum 
penningpung 
förvaringskärl 
skräpl1r, soptunna 
sllll 
gra.mmofon med skivor 
telefonväxel 
datorprogram 
"magiskt" skrivblock (där skriften It.an utpl1nas och ersättas 111ed 

ny) 
arbetsbänk 
komage (ideer och kunskaper smälts i olika omgångar) 
fjädrande tallriksstaplare ("pushdown atack") 
syrabad (det som graverats in fräts med tiden bort) 
bibliotek 
ordbok 
hål kortsfil 
transportband 
bandspelare med band 
karta (som den över Paris'tunnelbana) 

B. Abstrakt spatiala 
organisationsschema 
hierarkiska nätverk 
associativa nätverk. 

C. övriga 
muskler (med varierande styrka) 
konstruktion 
fragment för rekonstruktion (so~ t ex en dinosaurus som rekonst-

rueras från nlgra skelettfragment) 
signaligenkänning 
inelodier på piano 
stämgaffel 
hologram 
nyckel och nyckelhål 
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Termen konmunikation används om många olikartade företeelser. Här ska jag 
enbart tala om kommunikationen mellan människor och följaktligen bortse frln 
begreppets tillämpning på t.ex. transportmedel, kommunicerande kärl, kemiska 
och elektriska förlopp i elkretsar och nervsystem. Dessa senare fenomen kom-
mer inte att bli föremll för forskning inom koaumJnikationstem.3t i Linköping 
(jfr Hansson m fl 1979). 

Jag börjar nu min rundvandring bland kO!lllllunikationsbildeTTia och stannar först 
vid en som utglr frln att kommunikationen i den direkta konfrontationen mel-
lan människor, i interaktionen ansikte-mot-ansikt~ tar sig rent kroppsliga 
uttryck; vi gör (frivilligt eller ofrivilligt) kroppsrörelser och ltbörder, 
använder olika ansiktsuttryck, talar, d.v.s. gör ljud med vlra talorgan, vi 
rodnar, avettas, skrattar och ler etc. Det ligger ofta nära till hands att 
identifiera orsaker till dessa beteenden i situatione~, i vad som utspelas 
där, bl.a. d1 vad motparten säger eller gör. Han ser kommunikationen som en 
följd av reaktioner, rcsponser på olika stimuli, beteenden som automatiskt 
utlöses om atimuleringen och den inre motivationen är tillräckligt starka, 
SOlll om signaler och beteenden på ett förutsägbart sätt avges när en tillräck-
lig uppladdning ägt rum och en urladdning därför måste ske. Människorna be-
traxtae som automater, som i en given situation reagerar med fastställbara 
sannolikheter på vissa bestämda sätt. Denna grupp av 111etaforer- reflex, ur-
laddning, automat - erbjuder sig särskilt naturligt om det glller oavsiktli-
ga kroppssprlkliga sigoaler, men den har av somliga forskare, frlmst psyko-
loger inom den • k bahavioristiska traditionen, utstrickts till att gälla 
också vad de kallar verbalt beteende (d.v.s. talkommuoikation). 

Utanför omridet "kollDllnikation m.ellan lllänniskor" används termen kOG111Unika-
tion ofta om transport eller överföring av materia eller energi från en 
plats till en annan, frln ett system till ett annat. överförings- eller 
transportbegreppet ligger till grund för många moderna modeller för ko11111a1ni-
kationen mellan människor, ja, ofta nog definieras ko11111.1nikation helt enkelt 
som "överföring av information". Han tänker sig alltsl att en peuon sätter 
ihop ett budakap som därefter överföres och mottas av en annan person. Orden, 
s)'lllbolerna, kolllQler då att fr8111stå som ett slags behlllare som fylls med inn~ 
håll, betydelser, och därefter bär dem till en mottagare aom bara just tar e-
IDOt dam. Informationer flyttas ungefär som energivariationer fortplantas via 
lednin&ar eller aom föremål förflyttas på ett transportband . (Jämförelsen 
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haltar med nödvändighet, eftersom informationerna, budskapen, i de flesta 
fall också finns kvar i någon form hos sändaren.) 

En variant på översättningsmodellen är att se kommunikationsprocessen som en 
serie mekaniska översättningar; budskapet kodas i talarens hjärna, översätts 
cill nervsignaler som fortplantas till talorganen, där en översättning sker 
till artikulationsrörelser, som ger upphov till ljudvågor i luften, vilka 
sprids till lyssnarens hörselorgan, där budskapet ånyo omkodas (flera gånger), 
och till slut når meddelandet lyssnarens hjärna, där det avkodas. 

Stora delar av den kommunik~tionsteoretiska begreppsapparaten sådan man fin-
ner den i elementära läroböcker baseras på överföringsmetaforen. Jag har re-
dan antytt att termerna "sändare" och "mottagare" hör henuna här. Förvisso 
ligger synsättet ibland mycket nära till hands, bl a vid skriftlig koU111uni-
kation, när en avsändai:-e sätter ihop t ex ett brev eller en bok som sedan 
faktiskt skickas eller distribneras till en eller flera mottagare . Andra bra 
tillämpningar gäller teknisk signalöverföring och inforniationsspridning i fö-
retag och organisationer. Däremot stämmer modellen dåligt på det komplicera-
de sociala samspelet mellan människor som samtalar eller på annat sätt di-
rektko11DUnicerar med varandra. Där råder en osäkerhet och växling mellan o-
lika budskap och tolkningar på olika avsiktlighets- och medvetenhetsnivåer 
och skilda förståelsedjup. Man kan därför in~alnnda sätta likhetstecken mel-
lan kommunikation och informationsöverföring. 

Det är karakteristiskt för de båda nu genomgångna metaforerna att de i stort 
sett bortser från aktörerna i ko11B11Unikationen, de enskilda människorna och 
deras sociala relationer, attityder, värderingar, förkunskaper, handlingar, 
avsikter och tolkningar, och man kan därför tala om ett inneboende "avhuma-
niserat" perspektiv hos dem. Så gott som alla de följande metaforerna tar 
däremot i större eller mindre grad fasta på aktörerna och deras aktiviteter. 
En direkt motpol till de föregående metaforerna är min tredje bild, kommuni-
kationen som ett möte, som syftar till ökad gemenskap, mera av delade upple-
velser, känslor och tankar. Ordet "kolll!Dunikation" kan härledas ur latinets 
col!lllunis, "gemensam", och har därför historiskt sett grundbetydelsen "akti-
vitet varigenom något delas, görs till gemensam egendom". Kolll'DUnikationen 
har därför också med kommunionen att göra, det religiösa gemenskapsmysteriet. 
Men också i andra mer alldagliga sa11D11anhang syftar ko11E1Unikationen till att 
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utifr1n delvis delade förutsättningar leda till en utökning av det gemensam-
ma och delade, varigenom jagets gränser överskrides och parterna går in i 

varandras tankar och känslor. 1 kOIJIDunikationen speglar man sig i varandra, 
man söker delaktighet och inkännande förståelse, man söker göra sig föratldd 
intellektuellt och emotionellt i ett socialt och själsligt möte, man pratar 
för att fl sina tankar och upplevelser bekräftade. Samtidigt aom vi inser 
sanningen i detta, miste vi förstås tillstå att långt ifrån alla ko1111mJnika-
tions1ituationer stäomer med denna bild. Detta faktlllll ska jag lterk01llDll till 
sA småningom. 

Parentetiskt &kulle man här kunna inskjuta att det är möjligt att lteruppliva 
de metafori1ka betydelseelementen i de två vanliga k011111Unikation1ter111erna 
budskap och meddelande (vilka vanligen behandlas SOID synonyma) på så sätt 
att de två diametralt motsatta bilderna "överföring/transport" resp. "gemen-
skap/ko11111union" blir synliga. Budskap associeras med att någon skickar bud 
till någon annan; ett bud (jfr stadsbud!) (d.v.s. orden/signalerna) över för 
något till en mottagare. Ett ineddelande, däremot, är något &OCll blir gemen-
samt, något som man genom ko11111R1nikationsprocessen f1r del1 med nlgon annan. 

Vi kon1tatarade tidigare att transportmetaforen framställer mottagaren som 
förhlllandevia passiv; ett budskap överföres till hon0111,och han tar emot 
det. 1 själva verket innebär kollllllUilikationen normalt att mottagaren stilla 
inför tolkningsproblem, problem som han aktivt måste försöka lösa. Att tolka 
och förstå budskap lr därför som att gissa gåtor och att lösa problem. Sän-
daren presenterar en gåta för 1110ttagaren; ibland är det t.o.m. hans avsikt 
att lura denne att gissa fel. Sändarens signaler kan betraktas som aplr av 
hans mentala aktiviteter, hans känslor och tankar, splr som ska tydaa av mot-
tagaren. Mottagarens uppgift är att dechiffrera det han uppfattar, rlkna ut, 
dra slutsatser om vad sändaren tänker och känner, vad han menar 11111d det han 
gör. 

Ett yttrande krlver alltid en tolkning som går utöver vad som sprlkligt ut-
säga. Att för1tl exempelvis yttrandet Hans fru kom för sent i morse lr i 
varje enskilt fall, dl denna sats används, något mycket mera In att inse 
vad de inalende orden och den använda språkliga konstruktionen har för be-
tydelser . Han mlate förstå vem "han" är, vem "frun" lir, vilken dag det rör 
sig om, vad hon kom för sent till, och varför talaren gör sin utsaga i just 
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den situation BOlll det är fråga om, eller, med andra ord, v3d talaren vill 
att vi som mottagare ska dra för slutsatser av yttrandet, vad vi ska använ-
åa yttrandet till. Allt detta varieras mellan olika användningssituationer 
med skilda lllOttagare, och det krävs alltid ett aktivt tolkningsarbcte fr!n 
PIOttagarens sida. Yttrandet som sådant, orden och det icke-verbala ackom-
panjemanget, ger bara vissa ledtrådar, antydningar och vinkar om de rikt-
linjer som tolkningen ska sökas efter. Sändaren ger dHrför högst fragment 
av en tolkning. Han bör observera att det krävs aktiv intolkning och slut-
satsdragning av mottagaren vid all sorts spr!ikanvändning, alltså inte bara 
vid indirekta uttryckssätt som skämt, ironi, omskrivningar, anspelningar 
och halvkvädna budskap - som ju förekommer inte minst mellan personer som 
känner varandra väl - utan också vid alla s k raka budskap. Det är därför 
aom det är sl oerhört svårt att få en dator att förstå sprlkligt formulera-
de budskap (alvida det inte gäller lll}'cket ytlig föratåelse eller väldigt be-
gränsade ämnen). 

När vi talar om konvnunikationen som problemlösning, ska vi inte heller glö~
ma bort sådana fall då sändaren själv står inför problem av olika slag. I 
kollllllunikationen vill han därför ta lyssnaren till hjälp så att de gemensamt 
kan söka efter en lösning. Ett annat fall har vi när en enskild p~rson själv 
försöker bena upp problem genom att understödja sina egna tankar med ord el-
ler andra symboler. De språkliga synbolerna h1ller fast begreppen och stöt-
tar upp tanken, och bearbetningen av problemen sker i en inre ko1111Unika-
tion1process. där individen själv är både sändare och lllOttagare, Språk och 
kOllllnuniltation är alltså instrument, verktyg, som vi använder i arbetet mcd 
att lösa teoretiska och praktiska problem. 

Närmast ska jag nu betrakta kO!IDllUnikationen, eller snarare de i ko11U11Unika-
t ion1handlingarna använda signalerna, symbolerna, beteendana, orden och bil-
derna, som tecken. Sändare signalerar till mottagare, visar upp signaler, 
symboler, märken, kort sagt tecken, som man måste tyda och dra slutsatser 
av. Det som direkt kan observeras i kommunikationsakten är inte självända-
mll från kOllllDUnikativ synpunkt. orden, gesterna, bilderna, kläderna o.s.v, 
är inte tillräckliga i sig utan står för något annat; de är enbart medel 
varigenom man vill dra uppmärksamheten till detta andra, d.v.a. det som är 
betydelsen, innebörden, den avsedda tolkningen. Det är inte det pekande, med-
let för själva pekningen, utan det utpekade som ska upptnärksa11111as.Barnet glr 
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Fig L 

Genom koOTQUnikationen "överförs" inte betydelser, de antyds bara. 
(Efter en teckning i New Yorker 1961) 



10 

igenom en utveckling som på ett konkret sätt illustrerar skillnaden. Nar 
mamma eller pappa med sina blickar och pekningar, eller med sin allmän-
na orientering, vill rikta in sitt barns upp~ärksarilet på något intressant 
i omgivningen, tittar det mycket lilla barnet på den vuxnes ögon, på handen 
eller det pekande fingret. Först så småningoP klarar det av att utföra den 
mer avancerade handlingen, att utgå från den vuxnes blick och pekning, följa 
pekningsriktningen och med sin egen blick (och övriga sinnen) träffa på och 
identifiera det utpekade föreinålet, förutsättningen för att förstå vad mam-
ma eller pappa ~-

I ~ånga for~er av kommunikation är relationen mellan det utpekande medlet, 
tecknets sk uttryck (det betecknande), och det avsedda "innehållet" , "bud-
skapet" (det betecknade), mycket mera indirekt och invecklat än~ det nyss 
givna exemplet. Men pekningen är en användba~ metafor. Att kommunikation på 
ett allmänt plan involverar tecken verkar va~a en så grundläggande egenskap 
att det förefaller hart när omöjligt att analysera begrepp SOID "komiunika-
tion", "meddelande", "budskap" etc utan att dra in teckenliirans begrepp. 
Han kan fråga sig om vi i så fall faktiskt har att göra med en metafor. Sva-
ret är åtminstone delvis ja. Det finns många former av kOlllDIUnikation där man 
inte medvetet och avsiktligt visar upp tecken och symboler, allts! som man 
gör i exe111Pelvis språklig k01?0Unikation och dövas teckenspråk och när 1113n 
använder konkreta föremålssymboler som vid flaggning och semaforaring. I 
motsats till dessa fall är många fornier av i cke-verbal konnunikation ofrivil-
lig och helt eller delvis omedveten, men den kan ändl tolkas som tecken just 
genom att man betraktar den i analogi med de tidigare nämnda, mera tydligt 
artikulerade formerna av teckenanvändning. 

Det är rimligt att hävda att alla former av koununikation baseras på proces-
ser av något slag. I ko1D111Unikationen är det frAga om verksamhet, handlingar, 
händelser, skeenden där något förändras. Till det som förändras hör bl a mot-
tagarens kunskaper, känslor och handlingsberedskap.*) De flesta komnunika-
tionaaietaforerna tar också fasta på detta förhållande. Likväl har det varit 

•) KorNnUnikation kan definiet"as mer eller mindre vitt med avseende på närvaro 
av sändare och mottagat"e och på deras aktivitetar och inbördes f örhållan-
den . Ett nödvändigt (men enl de flesta definitioner inte tillräckl i gt) vill-
kor är förekomst av en mottagare, som tolkar och förstår. Se t ex Allwood 
(1976), mer kortfattat i Hansson m fl (1979:37). 
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mycket vanligt att forskarnas intresse och studier fokuserats, inte prilllllrt 
p! själva processerna, utan snarare på kO!llllUnikationens produkter; orden, 
dialogen med de samlade interaktionshandlingarna, texten.Detta perspektiv 
ligger särskilt nära till hands, om produkterna kvarstår som p1tagliga ob-
jekt, t ex bilder och skrift. Men tendensen har varit stark att förtingli-
ga ocks! beteendeenheter och mentala fenomen; språkliga tecken och deras be-
tydelser har ibland betraktats som ett slags objekt, och kollJllUnikationen har 
setts sorr en överföring av sådana objekt (jfr flera av de redan nämnda meta-
fortyperna). Det finns också åtskillig~ mer konkreta bilder som gäller ko11r 
munikationsprocessernas successivt framväxande produkter. Man kan se den fram-
växande dialogen eller den skrivna texten som en väv, i vilken olika delhand-
lingar och innehållsliga teman efterhand flätas ihop till en invecklad, i-
bland rentav konstfull produkt. (I själva verket är den etymologiskt ursprung-
1 iga betydelsen hos ordet text just 'väv'). En annan 11öj l ighet llr att se telt-
ten som en byggnad, alltsA en struktur (etymon: 'byggnad') uied \Jierarki11kt 
ordnade v&ning2r och rum (eller m a o nivåer och positioner). 

Som jag redan plpekat, innebär de olika produktanalogierna att man snarast 
skjuter in sig på de språkliga (eller andra) symboler som kommer till använd-
ning i kommnnikationen. (Det finns förstås många andra ~etaforer som används 
om spr1ket och dess roll, se tab. 3). Jag ska nu återvända till huvudlinjen, 
de mer processorienterade metaforerna och analogierna. 

Jag kommer nu till en stor och mycket central metaforfamilj; låt oss se p1 
kommunikationen som spel av ~lika slag. Begreppet spel är i sig självt ett 
mångfasetterat familjebegrepp. En grundläggande betydelseaspekt förefaller 
vara "styrd och regelbunden växling av händelseförlopp, rörelser eller hand-
lingar"; 111.'.ln kan ju tänka på uttryck aom"dagrarnas spel", "vindarnas spel", 
"spelet på ytan" av n.lgot o.s.v. En mera pregnant betydelse får ordet, när 
regelbundenheterna i rörelserna och handlingarna sammanhänger med förekoms-
ten av konventioner och spelregler, som t ex i idrott, lekar och s~llskaps
spel. En intressant mellanställning intar många djurs s k spel i samband 
med t ex rMvirstrid, uppvaktning och parbildning. 

När vi tillämpar spel~taforen på koU111Unikation inellan ..ilnniskor, ser vi 
olM!delbart att det finns många olika typer. Först och främst mAste vi skil-
ja pl enpartsspel, där en aktiv part spelar med (eller llK>t) en passiv eller 
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pas1ivi1erad motpart, och tvåpartsspel, där vi h3r två aktiva parter. Två-
part&spelen kan uppdelas i spel med motspelare, som består i nlgot slags 
kamp eller tävling och involverar begrepp son anfall, försvar, vinst och 
förlust,samt (sam)spel med gemensamma mål. Oa man renodlar de egenskaper 
som utmärker dessa tre typer, kolll!ller man fram till extremer som marionette-
ater, krig resp dans (med två eller flera deltagare). Nlgra av dessa ska 
jag lterkomma till längre fram. 

/

a) ENPARTSSPEL 

Spel mot en passiv(iserad) motp4rt, 
enkelriktad påverkan 

SPEL~'- y SPEL MED MOTSPELARE 

"'- ~ (tävling, kamp) 
TVÅPARTSSPEL ~ 

~c) SAMSPEL MED 
GEMENSAMMA KAL 

Metaforer för ex-
tremfall 

MARIONE1'TEATER 

KRIG 

DANS 

(med tvl eller 
flera deltaga-
re) 

Analysen i språkspel och ko111111Unikativa spel gäller inte bara ordlekar , skäm~ 
drift, teater, simulerade samtal och dyl utan i ~rincip alla sorters k011111U-
nikativa aktiviteter. Också alla de meningsutbyten och signaleringar som li

ger rum i allvar och sanning har likheter med spel. Detta har varit utgångs-
punkten för bl a den l ivskraftiga språkhandlingsfilosofi som har sin grund i 
Wittgensteins språkspelsbegrepp. Men spel~etaforerna kännar vi igen i flera 
andra sa111114nhang; skillnaden kamp-samspel går igen t ex i sociologernas och 
ekonomernas modeller av aUinskligt beteende i termer av konClikt och konsensus. 

Om vi emellertid återvänder till språkspelen s! fördelar sig dessa pl en 
skala frln enpartaspelen till samspelen. Bland de varianter som nä'C'lll&r sig 
enpartsapelen finner vi bl a rättegång, förhör , och visaa intervjuer och 
undervianingsformer. I extremfallet ser vi då framför oas 1110nologen, där en 
enda talare helt dominerar till följd av kunskap, status, peraonlighetsegen-
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skaper och andra maktreglerande faktorer. ~ära tävlingstypen ligger många 
engagerade samtal, särskilt debatter. Extremfallet utgörs av det verbala 
kriget, grälet. 

Många vanliga samtal låter sig analyseras i drag och motdrag som i ett spel 
typ schack, tennis eller kanske framför allt fäktning. Den ena parten A tar 
ett initiativ och säger något, motparten B måste då svara på detta med ett 
motdrag, som tar sin utgångspunkt i vad A sagt eller gjort men som ibland 
ger utrymme för B själv att ta initiativ och gå till motanfall; B kan t ex 
kritisera A:s påstående eller fråga, eller rentav dennes rätt att ställa frå-
gan eller göra uttalandet, och han kan själv styra in samtalet på något an-
nat genom egna påståenden och frågor. 

Så länge ett komraunikativt utbyte har karaktären av s k rent spel, tar par-
terna två slags hänsyn till varandra, dels etiska hänsyn, som innebär att 
man ger motståndaren möjlighet att någorlunda fritt välja bland olika till-
lAtna motdrag - i diskussionen ger man exempelvis honom chans att tänka ef-
ter eller rätta till missförstånd - och taktiska hänsyn, vilket innebär att 
man själv väljer sina inlägg och handlingar med utgångspunkt i vad motstån-
daren just gjort eller sagt och i vad man väntar att han strax ska göra el-
ler säga. Det senare inkluderar då kognitiva hänsyn, som innebär att om A 
plstår eller frågar något om ett visst ämne. så kan inte B helt ignorera 
detta och prata om något helt annat. Man måste inom rimliga gränser hålla 
sig till ämnet; annars följer man inte spelets regler. Ju mer tävlingsmomen-
tet tar Bverhand, jn mer det blir fråga om ett maktspel där den egna vins-
ten är viktigast - i debatten blir det viktigare att samla debattpoäng än 
att reda ut sakfrågor och undanröja meningsskiljaktigheter - ju aggressivare 
ordfäktningen blir, desto mer försvinner de etiska hänsynen. Vi närmar oss 
ordkriget, grälet. Men taktiska och kognitiva hänsyn gäller fortfarande; man 
måste möta motståndarens inlägg och åtgärder. Att bara ignorera dem, att av-
bryta interaktionen,räknas som i andra tävlingar närmast som förlust; IDiln 
ger upp och lämnar slagfältet, lämnar walkover. Hen ju mer engagerad, kan-
ske förbittrad och besinningslös, kampen blir, desto mer tappar man bort ä-
ven taktiska och kognitiva hänsyn och löper därmed risk att själv förlora. 

Men låt oss i stället gå över till det utpräglade samspelet, det som bl a 
uppträder i kollektiv problemlösning, när man gemensamt försöker föra 
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diskussionen framAt i positiv anda,och i vänskapliga och kärleksfulla sam-
tal. I det sistnämnda fallet do01inerar ofta syftet att upprätthAlla och ut-
veckla en aocial och känslomässig kontakt. Ett exempel är det smeksamma sam-
talet med ett litet barn. Hen även mellan vuxna förekommer ju vänskapliga 
och uppmuntrande ord, verbala smekningar. Han erkänner den andre som en lik-
ställd som man betraktar positivt, man bekräftar varandra genom att instänna 
i varandraa 1aikter och känslor, man besvarar den andre genom att upprepa 
eller modifiera vad denne just sagt eller gjort, genom att expandera, vari-
era, lägga till nAgot eget (som man antar stäamer med den andres h1llning), 
man stryker varandra medhårs med ord. Den känsla av ~msesidig förstlelse so~ 
på så sätt fraamianas kanske inte är grundad på en genuin överensstämmelse i 

IAi\ter, men det cycks inte vara så viktig~ Han säger, och~ kanske, att 
man verkligen föratlr varandra, fastän 11\3n ofta eg•ntligen har mycket lite 
slker täckning för dessa antaganden. Ganska mycket av vårt vardagliga aocia-
la umgänge har denna karaktär. 

Det faller sig naturligt att närmast fortsätta med den bild som betraktar 
ko11111unikationen som en dans med deltagande av två eller flera parter. I dan-
sen gör deltagarna antingen samma rörelser samtidigt, i en gemensam takt och 
~ och genon1 samordning av uppmärksamhet och rörelser, eller ocks! består 
samordningen i att parcerna utför sina rörelser, sina ~· i en vias före-
skriven sekvens, lterigen i en viss takt och rytm. Båda dessa aspekter, ge-
raensam rytm och ordnat turtagande, är typiska för samtal, speciellt samtal 
aellan samarbetavilliga parter som är sympatiskt inställda till varandra. 
l sldana fall tenderar parterna att synkronisera sina rörelser och sin kropps-
stlllning; om den ene ler, s! gör den andre också det, och motsvarande gäller 
för akratt, gester,*) nickningar, blickkontakt och blickundvikande, byte av 
kroppsställning o s v. Den syRpatiskt inställde lyssnuren följer med talaren 
i dennes arbele med att foni..ilera budskapet verbalt och hjälper ofta till ge-
nom att fylla i ord och föreslå alternativa formuleringar. Turtagandet flyter i 
det vänskapliga samtalet utan problem; man är uppmlirksam på varandras signaler 
0111 man vill beh1lla eller överlämna ordet, och man undvi.ker att prata i mun på 
varandra.Det hela lr disciplinerat nästan SOQ\ om man följde ett partitur för 

•> Det kan plpokas att de viktigaste notationerna för kroppsrörelaer som fors-
karna inom omrldet icke-verbal kommunikation använder är baserade pl system 
som ursprungligen utvecklats för dans, framförallt balett. (Weitx 1979:98). 
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växelaing eller aymfoni. 

Interaktionens rytm- och turtagningsaspekter växer fram mycket tidigt i den 
vuxnes aamvaro med det lilla barnet. Kommunikationen ir otlnkbar om deltagar-
na inte Kan saaiordna 1in uppmärksamhet; man kan ju inte förstl varandra, inse 
vad den andre "talar" om, om man inte först gemensamt riktar sin uppmärk11U11-
het pl sanma inslag i situationen. Barn lär sig tidigt att leva med i sin 
vuxne parters rytm och följa dennes blickar, pekningar, sätt att hantera aa-
ker i si ~uationen. 

Turtagandet lär sig barnet också tidigt, långt innan det ajKlvt börjar tala; 
man t ex lekar tittut, man ger varandra och tar ifrån varandra leksaker och 
andra föremll i ett ordnat samspel; "om du gör si, d göt jsg aA, och så gör 
vi likadant igen" - si tränas turerna i interaktionens dans. 

Jag koinmer nu till olgra analogier som framställer kommunikationen som en 
mer eller mindre enkelriktad plverkan från en part pl en annan. De anknyter 
därför till de ovannänada enpartsspelen. Genom sitt ko11111Unikativa beteende, 
de verbale och icke-verbala signalerna, kan en person styra en annans bete-
ende och handlingar, fl honom eller henne att följa instruktioner och lyda 
befallningar, f1 honom eller henne att inse, känna och g~ra saker i enlighet 
med vad man själv vill och ger uttryck åt. KoJIDlUnikationen liknar ett slags 
dressyr eller exercis, där den ene dominerar, manipulerar och beatlnmer över 
den andre, som ett alags domptör. Den ene bestämmer och beordrar, den andre 
fogar sig. 

Vi kan alltsl i koanunikationssituationen iaktta ett spel med herre och slav. 
Ur sä:i<tarens, herrens, synpunkt blir lc.0111DUnikationen ett medel varigenom man 
indirekt åstadkommer praktisk handling utan att man sjltlv behtsver utföra ar-
betet. När inan är ensam mlate man själv ta reda pl hur världen ser ut , löaa 
problemen själv, utföra det praktiska arbetet själv, men när man har en fog-
lig ko11111YJnikation1partner kan man fråga denne hur världen ser ut, be honom 
att tänka ut lösningar pl problemen, befalla honom att utföra arbet1uppgif-
terna. Motparten blir i ko11111Unikationen sändarens förllngda intelligens och 
förlängda arm, han blir ett slags ställföreträdande upplevara och handlare. 
Kommunikationen kan sägas bestå i en delegering av arbete, den blir en metod 
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att fA de arbetsuppgifter utförda som man inte själv kan, vill, orkar eller 
vlgar utföra. (Naturligtvis kan de delegerade uppgifterna i sig vara ko11111U-
nikativa eller språkliga, som när en person är en annans språkrör.) 

D~t kan inskjutas här att flera av de metaforer som här nämnts som tillämp-
bara pA ko11111Unikationen mellan människor också ibland används för att karak-
terisera intelligenta datoren;roll i vår värld, vilket kan tolkas si att da-
torn allt mer börjar betraktas som en kotllllllnikationspartner. 

Jag talade nyss om kommunikationen som dressyr och exercis, som en aktivitet 
dKr den ene regerar och den andre reagerar. Med en besläktad analogi, som 
främat fnkuserar på den psykiska makt som en talare (eller annan sändare) 
kan ha på en lyssnare (mottagare} , kan vi tala om kO!m\Unikationena magi. 

När vi hör termen ordmagi användas, associerar vi väl främst till föreställ-
ningar om ordens makt, som vi knappast längre träffar pl i vårt s k upplysta 
sarahälle. I andra kulturer upplever man att man kan åkalla, kalla fram, Gud, 
djävulen, vargen eller vem det vara månde bara genom att utsäga deras namn. 
Genom att uttala orden så kommer de benämnda företeelserna att uppenbara sig 
här-och-nu och utöva sin makt över dig och mig. Så brukar vi inte föreställa 
oss saken, men den finns ändå åtskilligt i vJr k011eUnikation som skulle kun-
na förtjina att kallas magi. Så t ex kan en talare genom sitt tal, och det 
icke-verbala ackompanjemanget, uppväcka starka känslor hos andra människor. 
Ord kan skri11111a upp en person, såra eller värma henne, &öra henne glad, sorg-
sen , arg eller sexue llt upphetsad, och ofta åtföljs dessa klnslor av rent fy-
siologiska reaktioner, de kan avläsas i kroppsliga symptom hos mottagaren. 

Kan frestas att tala om magisk p1verkan, när man betänker hur vi med sprlkets 
subtila ~edel kan utöva en sällsam makt över vArt e&et och andras mentala 
liv. Bara genom att göra ljud ~ed sina talorgan kan en talare indirekt orsa-
ka att det i en helt annan människas inre uppst&r tankar och föreställning-
ar, ofta om frånvarande personer, ting och händelser, kanske om otllÖjliga,fan-
tastiska och sagolika världar. Det sistnämnda gäller väl knappast för vad 
jag vill lstadkomma med den här uppsatsen, men om jag med hjälp av olika 
spr1kl igt förmedlade bilder och metaforer, som i sin tur ger upphov till 
upplevelser, föreställningar och associationer, till. slut kan fä sta läsarens 
uppmärksamhet p! några av kollllll.lnikationens mångskiftande aspekter, al har 
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mina signaler och symboler utlöst en lång, invecklad och märklig kedja av 
mentala händelser och därigenom utövat ett slags magisk påverkan. 

I det fBreglende har jag pekat på signalers och symbolers fBrmåga att bidra 
till uppkomsten av mentala realiteter; tankar, känslor, vilja till handling. 
Men symbolanvändningens verklighetsskapande effekter ligger ofta på ett so-
cialt plan. Allmänt kan vi visa på språkets grundläggande roll i människans 
sociala och medvetna liv. Nästan alla kunskaper, begrepp och teorier i män-
niskans liv och i hennes olika kulturer är språkberoende; de skulle helt en-
kelt inte ha existerat utan språk och språkanvändning. PA mikronivln vill jag 
i detta sammanhang erinra nm att många anskilda ~ommunikationshandl i~ar p.l 
ett intressant sätt faktiskt skapar sociala r~.!~~~!:_e.!· Det finns särskild 
anledning att nälillla de s k performativa språkhandlingarna. Standardexempel 
är lBften och domar. I motsats till vad som gäller för beskrivande utsagor, 
som exempelvis Nisse är hemma, då frågan om det beskrivna innehållet motsvaras 
av ett verkligt sakförhållande är oberoende av om den spr&ltliga utsagan görs 
eller inte, så kollllller ett löfte till stånd just genom att en person, t ex 
Nisse, fäller ett yttrande av en viss form, t ex Jag lovar att vara hemma 
kl 7. På ett likartat s~tt existerar en dom som ett socialt accepterat fak-
tum först om en särskilt bemyndigad person, en domare, under vissa betingel-
ser uttalar några språkliga satser, en do111, eller undertecknar motsvarande 
skrivna text. 

Ett ganska annorlunda fall av performativa, "magiskt" verklighetssk.apande 
talhandlingar förekonuner i t ex barns lekar. När ett litet barn lltsas att 
en leksaksfigur gör något, t ex tvättar kläder eller gräver ett hål, ackom-
panjerar gärna barnet sina manipulationer med figuren med yttranden som tvät-
ta-tvätta-tvätta eller gräv-gräv-gräv, och detta räknas då i leken~ att 
de nämnda aktiviteterna verkligen äger rum (Strömqvist 1980). 

Genom ordens magiska verkan kan en person framkalla fBreställningar hos en 
annan om ting som inte är närvarande och om händelser som inte äger rum där-
och-då. Han kan därför också se sändarens aktivitet som ett illusionsnummer. 
Vi ser, hör, läser in i sändarens beteende sådant som egentligen finns dlr. 
Jag återknyter därmed till det som jag påpekade tidigare under avdelningen 
tecken. Det är inte talet, beteendet, signalerna i sig själva som är vikti-
ga; det är de tolkningar vi tillskriver dem, de betydelser som utpekas av 
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dem och som ligger utanför och bortom den yttre verklighet som vi faktiskt 
observerar. Utvecklingspsykologiskt finns det ett samband mellan barnets 
låtsaslekar och rollekar och dess begynnande f~rmåga att samtala om frånva-
rande eller hypotetiska ting och händelser.(Piaget & Inhelder 1969, Werner 
& Kaplan 1963). 

En koJJm1Unikationsform som på ett ovanligt tydligt sätt lyfter fram illusionen 
är mimen. En skicklig mimare kan exempelvis ge ett omisskKnligt intryck av 
a tt gå fraUlåt så att rum111et eller landskapet passerar förbi honO!ll, trots att 
han egentligen rör sig på stället, han kan få AskAdarna att se obefintliga 
väggar på bestämda ställen i runnet, genom mimen ko111nunicerar han intrycket 
att acen~n Mr fylld av rekvisita, etc. Hans rörelser ~r tecken som pekar på 
en illusorisk verkligbet . 

Atl skapa illusion, att föreställa, representera, göra intryck av att visa 
något annat än det som objektivt sett föreligger, är ju annars något som är 
mest typiskt för bruket av sk föreställande konstföremll, dvs m!lade, och 
andra, bilder, skulpturer mm. En god del av dessa konstarters kommunikativa 
funktion ligger just i den illusionsskapande förmågan. 

Från illusion och föreställande är steget inte l ånge till teater, show, ~
\isning, demonstration, en annan grupp av ko11111unikationsmetaforer. Vad inne-
bär det att man visar, eller visar upp, något? Ja, en partiel l analys av 
verbet "visa" säger att det är att "göra så att (orsaka) att n.lgon uppfattar 
eller inser n1got". Verbet "kommunicera" skulle kunna förklaras på ett lik-
artat sätt; att ko11111unicera är att "göra så att nlgon uppfattar, inaer, kän-
oer eller gör n1got" varvid detta "något" är det 1011 komD1Uniceras (eller ska 
kom111Un iceras). I kommunikationen visar sändaren alltid upp sig själv på ett 
visst sätt , d v s al att han eller hon (med en visa sannolikhet) uppfattas 
på just det aättet, som att han eller hon har vissa egenskaper, hyser vissa 
5sikter eller känslor, har vissa avsikter och önskningar. Ibland.!!.!. det 
visserligen bara ut så; tolkningen kan vara oavsedd från sändarens sida, den 
behöver inte överensstärrma med hur han eller hon vill bli uppfattad. Andra 
tolkar emellertid alltid, medvetet eller 0111edvetet, ens uppträdande. 

Det är alltså inte bara i verkliga demonstrationer som man visar upp åsik-
ter, ideologier, känslor och engagemang . Ko1111Unikationen har drag av uppvis-
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ning på flera nivAer. Det syns på mikroplanet, i det som enskilda yttranden 
och tillfälliga kroppsspråkliga signaler uttrycker. Men tydligast är karak-
tären av uppvisning, show, teater och maskerad på makroplanet, i de avsedda 
helhetsintrycken, och i det allmänt utåtriktade, för offentligheten avsedda 
uppträdandet, den image man försöker skapa åt sig själv. Somliga visar of-
fentligt sin samhälleliga status genom att åka omkring i dyra bilar och bå-
tar eller genom att bära eleganta kläder på bjudningar och teaterpremiärer. 
Andra demonstrerar sitt attraktionsvärde genom att exponera sin vackra kropp 
på badstranden, och en del visar sin bildning och sin goda smak genom att 
använda lärda ord och tala främmande språk. Omvänt avslöjar den som inte 
stavar rätt - oftast. får man fönno<la,ofrivilligt - att han inte har till-
räcklig $kolutbildning. Stavfelen kommer på så sätt att fungera som sociala 
signaler, som en källa till inlärd irritation för många. 

Som jag nyss nämnde, ligger en rätt stor del av ko1D1111..1nikationens karaktär 
av uppvisning på ett allmänt makroplan. Kanske ligger den ibland snarare hos 
kulturen och dess normsystem än hos den enskilde individen. Den som bär frack 
och insignier i doktorspromotionen kan personligen motsätta sig ett system 
som på så sätt demonstrerar avståndet mellan de lärda och folket. 

I en dubbelriktad kommunikation sker ett givande och tagande, ett utbyte av 
informationer i vid mening. I ett vänskapligt samtal skulle man kunna tala 
om ett utbyte av gåvor; man erbjuder och ger bort informationer och känslo-
yttringar, och får motta andra i gengåva. Andra situationer utmärks snarare 
av att parterna söker maximera sina egna fördelar och släppa till så lite 
som möjli&t; där kan man tala om kommunika.tion som förhandling. 

Förhandlingen som metafor är tillämplig på flera aspekter. Någon säger nå-
got, och man blir oense om hur det ska tolkas, man missförstår och misstol-
kar varandra på nytt, man driver en förhandling om vad respektive parter e-
gentligen roenar med sina utsagor och handlingar. På liknande sätt förhandlar 
man i en vetenskaplig diskussion om hur ett visst fenomen ska förstås eller 
vems teori som är mest fruktbar. 

Förhandlingstenninologin kan alltså användas på olika sätt i samtalsanalyser. 
Redan det att besluta sig för att gå in i ett samtal n4r någon har tagit ett 
initiativ och börjat prata om något innebär att man s a s träffat en tyst 
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överenskommelse om att samtala och att göra det pA vissa villkor, om ett 
visst äl!Wle, tillsammans med de i situationen närvarande etc. Man har upp-
rättat en slags kontrakt om samtalet (Rommecveit), ett kontrakt som visser-
ligen kan Jndras i den ko11111oande förhandlingen. 

En helt annan typ av förhandling äger rum, när två personer atablerar blick-
kontakt i en ny situation (eller i ett nytt skede av ett händelseförlopp). 
Craden av blickkontakt i en parrelation återspeglar ofta p1 ett subtilt sätt 
den inbördes sociala relationen, vad gäller dels graden av intimitet och öm

sesidigt intresse, dels vem som dominerar och vem som är underordnad. Of-
ta är det den som är ~vagast SO(D först bryter blickkontakten, han eller 
hon är den som drar det kortaste strået i förhandlingen, blir den som ger 
upp sin position. Han kan också pröva de inbördes styrkeförhAllandena i t ex 
verbala dueller, ocks1 det ett slags oblodig kamp, en förhandling om dominans-
relationer. När djur etablerar rangrelationer inom flocken, äger ocksl oblo-
diga styrkepr8vningar rum. 



Fig 2. 
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l vissa fall visar sig k01111Dunikationen vara ett slags styrkepr8v-
ning. 
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Si st i raden av kommunikationsbilder vill jag dra upp nAgu 10111 anknyter 
t i ll kommunikationens roll i regleringen av soc iala relationer, i etableran-
det av sociala grupper ocb i uppbyggandet av e~ social och kulturell identi-
tet åt de enskilda individerna. Kommunikationen är i dessa sammanhang av 
hel t fundamental betydelse. Sociala relationer, grupper och organisationer 
uppatlr och fortlever bara om individerna interagerar inbördes, u111gås, kom-
111Unicerar på olika sätt. Samtidigt formas individen, hans ego, just genom 
socialisationen in i en viss kultur och social gemenskap. l det sociala um-
gänget följer olika grupper av människor skilda konventioner och regler, de 
talar olika språk och olika dialekter, tillhör olika icke-verbala kulturer, 
och har olika uppfattningar om omvärlden. Konnunikationen konwer härig@nom 
att kunnJ11 funaera som både bro ocb barriär. De som känner till varandras 
signaler och symboler och kan tolka dem på överensstä011111nde sitt får lllÖjlig-
het att averskrida och utplåna sociala gränser och bryta den egna isolering-
en;genom kommunikationen blir vi då till sociala varelser. A andra sidan bi-
crar skilda sprlk- och kommunikationsnormer till att sätta upp och markera 
soc iala gr&nser mellan individer och grupper, de reser sociala barriärer 
och flr folk ur olika grupper att känna främlingskap inför varandra. Genom 
kommunikationen kan alltså människor mötas, känna gemenskap och kOOllll.lnion, 
aien samtidigt förstärks känslan av utestängdhet hoa dem som haDU1ar utanför 
den därigenom skapade gemenskapen. Skillnader i språkanvändning och i and-
ra former av ko111J1Unikativt umgänge reser väggar inellan l'Qllnniskor. 

Ibland är de inblandade olikheterna i språkanvändningen omedelbart uppfatt-
)ara i uttal, grammatik, ordförråd, sätten att språkligt hantera situatio-
nen; aktörerna använder olika dialekter eller olika språk. I andra fall tar 
det längre tid att kol1'11118 underfund med de ko11111unikativa barriärerna. Parter-
na i ett aamtal eller en debatt använder kanske ytligt sett sa111113 ord och 
samma aprlk, men de gör det på olika sätt, v&r och en fångad i sitt eget 
tankeayatem, i sin föreställningsvärld. Det som ser ut att vara ett samtal 
blir snarare till två parallella monologer; de båda "pratar förbi varandra" 
som om deras respektive tankar och känslor h indrades f rln att k0111118 i kon-
takt av en osynlig vägg. 

Språket och koamunikationen är bro och barriär mellan människor. Hed besläk-
tade tankeglngar kan man tala om språket som frigörelse och fängelse. A ena 
sidan kan människan - till skillnad från djuren - befria sig från m!nga av 
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banden till situationen här-och-nu och tänka på, och kommunicera om, från-
varande eller hypotetiska ting och formulera sin kunskap på abstrakta och 
allmängiltiga sätt. Därigenom får vi möjlighet att skapa och förändra värl-
den . A andra aidan övertar varje människa det språk som finns i just hennes 
omgivning, och detta låser och begränsar henne. Begränsningarna i individens 
språkliga repertoar utgör ett slags bojor som hindrar henne från att kormna 
bort från den ~gna gruppen, den egna kulturen och dess ibland begränsade 
världebild. 
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rab. 2 Kommunikationen mellan människor kan ses och förstås i analogi med 
olika fenomen: 

inetafor, l!letaforfamilj: 

1. (följd av) reaktioner 
urladdning, reflex, respons, automa-
tiskt beteende 

2. överföring, transport (av meddelande) 
mekanisk översättning 

3. möte, gemenskap 
deltagande, spegling, kolllI!lunion 

4. gåta, problem 
spår, fragment 

5. verktz:s 

6. tecken 
pekning, instruktion 

7. objekt 
väv, byggnad 

8. spel 
a) enpartsspel (med passiv motpart) 

extrem: marionetteater 
b) kamp, tävling 

extrem: krig 
c) samspel 

extrem: dans 

aspekt som särskilt betonas: 

orsaksbetingat förlopp 

riktning i rörelse och påver-
kan 

strävan efter harmoni och 
deltagande 

vaghet, ofullstllndi.gh~t, mång-
tydighet 

medel för överordnade syften 

det utanförstående "innehål-
let" 

(objektiv)produkt (av de ko~
rwnikativa aktiviteterna) 

enkelriktad styrning 

konventionella roller,mål-
sättning att vinna fördelar 
konventionella roller.gemen-
sam mAlsättning 
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9. dans 
a) samtidig rytm och takt; körs1ng 
b) ordnad sekvens av turer; växel-

s.lng 
(Jo-11: styrning: 
10. dressyr 

exercis, dompterande 
11. delegering av arbete; "den förläng-

da armen och intel.l igensen" 
12. magi 

13. i l l usionsnummer 

14. uppvisning 
show, teater, maskerad, demonstra-
tion 

15. budgivning 
a) utbyte av gåvor, byteshandel 
b) förhandling, sty rkeprövn ing 

16. förbindelse 
a) bro frigörelse 
b} bar riär; fängelse 

samordnade rörelsemönster 
rytm, takt 
turtagande 

enkelriktad påverkan~ 
maktutövning 

raaktutövning 
medel för överordnade syften 
psykisk påverkan 
för~lga att ge upphov till 
psykiako hHndclacr och so-
ciala fakta 
förest~ll3nde genom (skapad) 
likhet 111ed det föreställda 
allmän utltriktning 
sändarcentrering 

givande och tagande 
rituelll bekrjftande av so-
ci~la relationer 
kamp om makt och fördelar 
kontaktreglering 
gränsmarkering 
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1ab. 3 I kommunikationen används språk och andra ko1111Nnikationsmedel. Även 
för dessa medel finns en mängd metaforer och analogier. Nedan listas 
några vanliga sådana. Numreringen refererar till den motsvarande lis-
tan över ko111111unikationsmetaforer {tab 2). Bristen på enhetlighet i 
listan sanmanhänger bl a med att språket och symbolerna kan ses i o-
1 ika perspektiv, dels som syste~ (som resurser som kan ko111111o1 till an-
vändning i kollllJlunikationen) och dels som ele~n t i själva komiaunika-
tionsprocesserna. 

Språkat (eller i vissa fall, t ex 13, andra symboler) kan ses som 

1. dis positioner att reagera på bestämda stimuli med bes tämda responser, 
beteenden, responser 

2. birare av innehåll, förpackningar (för o li~a innehåll) 
transportband, transportledning 

3. ande, atmosfär, kollektivt medvetande 

4. spår, fragment, ledtrådar, karta (över terrängen • meddelandet) 

5. karta, ledtrådar, nycklar, verktygslåda med verktyg 

6. teckenförråd 

7. tr~dar (i väv), byggstenar 

a. spelpjäser, spelregler 
a) redskap för manipulation (jfr 10) 

b) vapen, särsk. värjor, pilar, stenar 
c) ins trument för återkoppling, jämviktsreglering 

9. figurer, partitur (notsysteni som anger rytm, klang etc) 

10. maktmedel: tyglar, piska, taktpinne 

11. plbud, instruktioner, bruksanvisningar 

12. rusmedel, drog, suggestions~del, äv. salva, krydda, ealt ("strö salt i 
slren") 

13 . attrapper, kopior, lllOdeller (av "det föreställda") 

14. klädedrlkt, förklädnad, kosmetika 

15. värden (hos bud, handlingar, tjänster) 

16. kitt, cement (i broar och barriärer) 
frigörelsemedel, fängelsemurar 
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Ett femtontal metaforer och metaforfamiljer har jag nu förbrukat i mina för-
sök att f1nga ko11111Unikationens natur. Att det gått åt så lllånga beror pl att 
konmunikationen upptrlder i många former med olika egenskaper och under o-
lika villkor, samtidigt som en och saimna kommunikationssituation kan förete 
flera sa~tidigt närvarande aspekter. De skilda metaforerna hjälper oss här 
att anlägga olika perspektiv och göra olika delar synliga. 

Man kan kanske invända att en del av de här föreslagna sätten att beakriva 
och förklara komnunik4tionen mellan människor är förhlllandevia lite meta-
foriska i n1gra av sina tillämpningar . Han kan t ex peka på att visaa kom-
munikationsformer p1 ett ganska p1tagligt sätt är överföring av kodad in-
formation, t ex vad beträffar informstionsspridning i företag och organisa-
tioner. Vissa ko11111Unikationsfonner är dans (eller snarare omvänt: dans Ur 
en kollllllUnikationsform}· Liknande synpunkter kan anläggas pi tecken, spel , 
teater, demonstrationer etc. Hin poäng är emellertid att vi ständigt strl-
var efter att först! f ler aspekter av verkligheten, d v 1 i v1rt fall fler 
k011111unikationaformer, genom att utsträcka begreppens tillämpning, genom att 
använda dem juat metaforiskt. 

De olika metaforerna kompletterar varandra och passar inte alla lika bra på 
alla former av ko11111Unikation. De är tillämpliga på olika typer av ko111DUnika-
tion och pi olika atadier av ko11111MJnikationsprocesserna. Till de ~ånga dis-
tinktioner som lr relevanta hör skilloaderna mellan 

a} kOlllnlunikation mellan individer resp i eller tnellan organisationer, 
b) ko111111Unikation i privatsflren resp den offentliga sf»ren av livet, 
c) monolog resp dialog (ev med ytterligare publik närvarande), 
d) k011111Junikation aom riktas till en enskild av sändaren känd person reap till 

en viss rollinnehavare (llt oss slga ordföranden i LO-diatriktet i Si.Iland 
vem han »o rlitar vara) re1p till mlnga (okända) adreaaater, 

e) ~ konnunikation (tal, skrift) resp icke-verbal komDUnikation, 
f) roceaacentrerad ko11111.1nikation (i typfallet interaktion ansikte-t10t-anaik-

te reap ObJekt baaerad kommunikation (som involverar texter, bilder etc), 
g} medveten avsiktli och/eller u Jtii'rksaomad resp omedveten, oavaiktli& 

och eller ouppmlrks8111118d konmun kation, 
h} (mer eller mindre) lyckad eller fullödig k0111DUnikation resp olika former 

av 1törd eller ofullständig kommunikation. 
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Även om det alltså finns en mångfald skilda typer av kommunikationssitua-
tioner, så kan man samtidigt konstatera att :riånga egenskaper är gemensamma 
för flera kOllllllUnikationstyper. Det är därför inte heller förvånande att en 
och samma dimension ofta lyfts fram av flera olika metaforer. Några av de 
distinktioner som underligger flera analogier är följande: 

enkelriktad - dubbelriktad kommunikation, 

alllllänt utåtriktad - inkännande, kontaktsökande ko11111unikation 
("nå ut till andra med sitt budskap" resp "nå in till varandras tan-
kar och känslor"), 

maktskillnad, asyimietri - jämställdhet, symmetri mellan parterna, 

överf!lring - it1lt:caktioo, 

kamp, konflikt, motspel - samarbete, konsensus, samspel, 

(kolll!Nnikationen som) metod, redskap - självändamll, 

Dessa dimensioner samvarierar ofta, och vi kan därför sammanfatta en hel del 
i en tredelad typologi, som f ö ganska väl svarar mot de tre typerna av spel 
i f ig. s. 12 ovan: 

a) ENKELRIKTAD 
PAVERKAN 
ÖVERFÖR INC FRÅN 
A TILL 8 

DUBBELRIKTAD 
INiEIW<TION 
ÖMSESIDIG PÅVE~ 

(c) 

KAMP 
KONFLIKT 

SAMARBETE 
KONSENSUS 
JÄMVIKT 

os-.'fu1s 
OJAALiKllET 

I 
I 
I 

" 

s~'s JÄML KHET 
KO NION 
~ 

huvudsaklig fördel-
ning av metaforerna: 

2,8a, 10, I 1, 12, 13, 14 
(4,.S,6) 

Bh, 15b, 16b 
(1) 

3,8c,9, 1», 16a 
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Jag ska inte ta upp utrymme med att ytterligare reda ut hur de olika meta-
forerna passar in pl olika ställen i de ~ngdimensionella rum som de ovan-
nämnda distinktionerna bygger upp. 1 stället nöjer jag mig med att än en 
glng dra ~ppllirkaamheten till skillnaden 111ellan, å ena sidan, den process-
centrerade kommunikationen i den sociala interaktionen mellan tvi (eller 
flera) människor aom ml:Sts och engagerar sig i ett direkt samtal som ocksl 
innehåller hela skalan av kroppsspråkliga kot11111Unikationsml:Sjligheter, och, 
1 andra sidan, den objektbaserade ko11111JUI1ikationen genom skrivna texter, bil-
der och andra statiska objekt. I det senare fallet befinner sig normalt aKn-
dare och mottagare mer eller mindre långt ifrån varandra blde 1 tid och rum 
och vad gäller den inbördes känned0111en om varandra, och meddelandena pro-
duceras och föratls under helt andra villkor än i direkta samtal. Det är 
också viktigt att in1e att förekomsten av materiella objekt, d v s texter-
na, bilderna etc, möjliggör nya och ytterligare ko111111Unikation1handlingar. 
En text eller en bild kan användas av andra än författaren eller bildtkapa-
ren, och den kan användas för olika ändamål; den kan viaaa upp i nya situa-
tioner, f~r att illustrera tankegångar och känslor som upphovsmannen inte 
alls avsett, den kan mångfaldigas och spridas till många personer, och i de 
olika mellanleden kan många personer ha inflytande pl hur distributionen 
sker. 

Det vore ingen överdrift att påstå att de som med veteu1kapliga anspr1k gjort 
utredningar av ll'llinniskors kO!lllllUnikatioo i allmänhet har utgltt frln överfö-
rings1110dellen i sina teoretiska analyser. Jag ska inte förneka att just det 
slaget av modeller fångar en del väsentliga drag hos vissa ko11111Unikations-
former, men sa~tidigt finns, liksom vid de andra förstlelaesätten, mlnga 
svaga sidor. Överföringsmodellen passar bra för rent teknisk signalöverför-
ing men dlligt för innehållsförmedlingen i koJmDUnikationen, den duger gans-
ka bra om det gäller informationsspridning i salllhällen och organiaationer 
pl en global nivl, men den kan inte redogöra för enskilda människora hand-
lingar i direkta ko11111unikationsprocesser, den stäamer bättre för koanunika-
tion genom skrivna texter än för kommnnikation genom gester, ljudsignaler 
och andra i tiden utspridda och övergående beteenden och händelaer. 

KOU1n1Unikation mellan llliinniskor rör sig ingalunda bara om "överföring av in-
formation" . Därför kallar vi vårt tvärvetenskapliga tema helt enkelt för 



30 

'K00111Unikation~ inte som från början planerats 'Ko1111unikation - överföring 
av information'. Vi har inte föreslagit någon ny underrubrik i stället för 
den vi taait bort. Det är uppenbart att ingen enstaka 1110dell eller metafor 
kan f1nga in alla väsentliga delar av v!rt problemoc:arlde. Salllll8ntagna skulle 
de olika modellerna och metaforerna däremot kunna hjälpa osa att varsebli 
de flesta fasetterna och aspekterna i vårt studieobjekt,k011CUnikationen mel-
lan människor. 
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