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Sammanfattning 

Detta arbete är uppdelat i två delar. Först ges en praktisk/teknisk syn på 
kommunikation som sedan övergår till en bredare språkteoretisk utgångspunkt. 
Arbetet har det övergripande syftet: 
 Att öka förståelsen för hur mening överförs mellan människor genom 
användningen av symboler.
Första delen koncentrerar på att beskriva hur kommunikation sker med hjälp av 
symboler i datoriserade informationssystem. Ett försök görs att kombinera två 
kommunikationsmodeller för att utveckla ett analys- och utvecklingsverktyg, dels 
Shannon & Weavers (1949), the Mathematical Theory of Communication, dels 
Langefors (1995), den infologiska ekvationen.
 För att förstå hur kommunikation kan ske i datoriserade system är det 
nödvändigt att förstå hur människor tolkar data i form av symboler och tecken. Detta 
visade sig vara ett mycket komplicerat och svårt problem.  

Den andra delen går därför närmare in på grundläggande mänskliga aspekter av 
kommunikation. För att förstå hur symboler tolkas är det nödvändigt att ha en 
förståelse om vad vårt språk är och hur det används. Det är också nödvändigt att 
undersöka hur språket och verkligheten hör ihop samt redovisa de ontologiska och 
epistemologiska antaganden som görs. 

Resultatet blir att tolkning av symboler inte är en akt som kan isoleras och 
analyseras som en process endast mellan en människa och en symbol, vilket var ett 
nödvändigt underliggande antagande för att kunna kombinera Langefors modell med 
Shannon & Weavers. 

För att symboler ska kunna tolkas och för att kunna skapa nya symboler krävs 
andra förbindelser mellan människor än de som är direkt observerbara. Inter-
subjektivitet kräver att människor är delaktiga i någon form av kollektiv tankevärld. 
Kommunikation kan inte illustreras i en modell som enbart innehåller en tolkande 
människa och ett tolkat objekt. En sådan indelning är meningslös därför att tolknings-
processen är intersubjektiv och inte kan illustreras utan ytterligare subjekt. 
Människan kan därför inte ses som en isolerad ö till vilken man sänder en symbol i 
form av ett fristående objekt som sedan ska tolkas till något meningsfullt.  

Slutsatsen blir att bästa sättet att utveckla framtidens datoriserade 
informationssystem är att bygga system som underlättar personliga möten och 
kommunikation, snarare än att fokusera på avancerade tekniska lösningar. 





Abstract

This work is divided into two parts – a practical/technical view of communication, 
followed by a change to a broader view with a theoretical language perspective. The 
overarching purpose is: 

To increase the understanding of how meaning is transferred between people through 
the use of symbols. 

The first part focuses on describing how communication with the help of symbols in 
computerised information systems is possible. The author is attempting to combine 
two different models of communication to develop an analysis and development tool, 
combining both Shannon &Weavers (1949), the Mathematical Theory of 
Communication and Langefors (1995), the Infological Equation. To understand how 
communication in computerised systems occurs, it is also necessary to understand 
how people deal with signs and symbols. The problems in understanding how 
symbols are interpreted and used were demonstrated to be very complex and difficult. 

Therefore, the second part focuses even closer on the basic human aspects of 
communication. To understand how symbols are interpreted, an understanding of our 
language and how it is used is needed. Investigating how language and reality are 
connected and showing ontological and epistemological statements are also needed. 

The result is that interpretation as an act cannot be isolated and analysed as 
simply a process between one human and a symbol, which was a necessary 
underlying statement in combining the Shannon & Weavers model with that from 
Langefors. 

Interpreting symbols and creating new symbols requires more connections 
between people than those directly observable. Intersubjectivity claims that people 
share some form of collective ideas. Communication cannot simply be divided into a 
component that only contains an interpreting human and an interpreted object. This 
classification is meaningless because the interpretation process is intersubjective and 
cannot be illustrated without further subjects. A human can therefore not be seen as 
an isolated island to where a symbol is sent in the form of a separate object to be 
meaningfully interpreted.  

The final conclusion is that the best way of developing computerised 
information systems for the future is to build systems that assist personal meeting and 
communication, instead of focusing on advanced technical solutions. 
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1. Introduktion 

Information är ett begrepp som används i många olika sammanhang och många 
menar att vårt behov av information allt mer präglar vardagen. Det påstås till exempel 
ofta att vi befinner oss i ett informationssamhälle vilket i så fall skulle innebära att vi 
lämnat det tidigare industrisamhället och kommit in i en ny era som definieras av ett 
ökat behov av information och kommunikation. Industrisamhället dominerades av 
människan snabbt växande möjligheter att allt snabbare och billigare tillverka och 
distribuera varor och nyttigheter. I informationssamhället dominerar istället våra 
ökade möjligheter att kommunicera och distribuera de mjukare värden som vi brukar 
benämna information. Det kan tyckas att människan i takt med att ha blivit duktigare 
på att tillverka fysiska föremål och i någon mån mättat denna marknad, upptäckt ett 
allt större behov av mjukare värden i form av effektiv kommunikation av idéer, 
metoder, tekniker och kunskaper.  
 Det är väl inte säkert att historiker i framtiden kommer att se vår tid som en 
övergång mellan industrialismen och informationssamhället, men det är helt klart att 
nya uppfinningar på kommunikationsområdet, som exempelvis mobiltelefonen och 
datorn, i mycket hög grad har förändrat vårt dagliga liv. Våra nya möjligheter till 
blixtsnabb kommunikation över stora avstånd har redan nu förändrat vår verklighet 
och gjort världen mindre genom att många av de uppgifter som vi människor gör 
tillsammans nu är möjliga att utföra utan att vi geografiskt befinner oss på samma 
plats. Ny teknik gör det idag också möjligt att lagra och distribuera stora textmängder 
som snabbt kan göras tillgängliga för stora grupper av människor, exempelvis genom 
Internet. 

Det är många som debatterar och spekulerar i hur teknikutvecklingen kommer 
att förändra vår vardag i framtiden. Som ett exempel kan ges att en professor i fonetik 
och lingvistik, Sven Öhman, i en artikel i Dagens Nyheter (Öhman, 2007) menar att 
skrivkonsten är dödsdömd redan i vår tid: 

 ”Om det tekniska och då särskilt den datortekniska utvecklingen fortsätter som 
hittills, och med den som det tycks, tilltagande populismen, kan man tvärtom vänta 
sig att intresset för att lära sig läsa mycket väl kan glömmas bort helt och hållet inom 
säg femtio, kanske sjuttiofem års tid. Liksom miniräknaren på kort tid fått stora 
grupper att glömma för en äldre generation självklara färdigheter i elementär 
aritmetik, så kan bruket av alfabetet snart gå samma väg! Genom suget efter 
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’röststyrda’ datortillämpningar för de alltmer populära, tekniskt avancerade 
mobiltelefonerna, vänjer vi oss alltmer vid den nya talteknologin”. 

Jag tror för egen del knappast att denna profetia kommer att uppfyllas. Männi-
skans behov av att interagera med varaktiga symboler är nog en nödvändighet, dels 
för att möjliggöra effektiv kommunikation, dels för att själva tänkandet förmodligen 
sker till stor del utanför oss själva genom att vi bearbetar symboler på olika sätt, 
bland annat genom matematiken och skriftspråket. Det är helt enkelt nödvändigt för 
oss att använda och manipulera symboler för att vi ska kunna utveckla våra kognitiva 
färdigheter. 

För att lagra och systematisera vad vi vet om vår verklighet måste denna 
kunskap manifesteras i någon form av representation som kan existera utanför oss. 
Det talade ordet är förgängligt och har vi bara talspråket att ty oss till blir det väldigt 
svårt att sortera och kategorisera olika intryck. Frågan är om inte själva tänkandet 
kräver att vi interagerar med yttre symboler. Renberg (2007) menar: ”Att tänka 
vetenskapligt är att tänka skriftspråkligt; det är att kartlägga komplicerade 
tankestrukturer med hjälp av språkliga begrepp. Omvänt stimuleras också det 
vetenskapliga, abstrakta tänkandet av skriftspråkets reglerade och känsliga syntax. 
Skriftspråkets preciserande grammatik främjar tankens precision och klarhet. Dess 
beständighet och känslighet för motsägelser avslöjar begreppsbildningens svaga 
punkter och stimulerar ett kritiskt förhållningssätt till de språkliga utsagorna.”

Om inte annat är nog skriftspråket nödvändigt för en fortsatt vetenskaplig 
verksamhet. Min fantasi räcker inte för att tänka mig ett vetenskapligt samhälle som 
fungerar utan det skrivna ordet. Föreställ er ett seminarium där en doktorsavhandling 
behandlas enbart muntlig. Hur diskuteras denna avhandling om inte möjligheten finns 
att gå tillbaka till en skriven text med en struktur där vi kan hitta exempelvis syfte, 
bakgrund och resultat? Har vi inte denna text att stödja oss på måste all diskussion 
ske utifrån vad vi minns av den muntliga framställningen. Vi kan knappast orientera 
oss fram och tillbaka i avhandlingen med någon form av ljudinspelningar samtidigt 
som presentationen pågår. Texten, däremot, fungerar på ett sätt som gör det möjligt 
att gå tillbaka och läsa syftet samtidigt som vi lyssnar på en helt annan del av 
avhandlingen. Blandningen av text och ljudintryck kan alltså i viss mån behandlas 
simultant. Jag vet inte om Öhmans artikel verkligen ska tas bokstavligt eller om det 
underliggande syftet är något annat, men ett citat från Vygotskij (1999, s. 316), pekar 
även det på det orimliga i att överge det skrivna språket: 

”Skriftspråker är en alldeles speciell språklig funktion, som till sin uppbyggnad och 
sitt sätt att fungera skiljer sig lika mycket från talspråket som det inre språket skiljer 
sig från det yttre. Undersökningen visar att skriftspråket kräver en hög 
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abstraktionsnivå för att överhuvudtaget kunna utvecklas. Det är ett språk som saknar 
ljudets alla musikaliska, intonativa och expressiva möjligheter. Det är ett språk i 
tanken och föreställningen, ett språk som berövats talspråkets viktigaste kännetecken 
– det materiella ljudet.”  

Det går nog inte att överskatta skriftspråkets betydelse för människans utveckling.  
 Först genom användandet av symboler har människan kunnat manifestera stora 
delar av sitt vetande på ett sådant sätt att det är möjlig att tradera till kommande 
generationer. I detta arbete intresserar jag mig i också för hur kommunikation 
fungerar i datoriserade informationssystem och en likhet dessa system delar med 
annan skriftlig kommunikation är att kommunikationen sker med hjälp av varaktiga 
symboler. Dessa symboler kan däremot i datoriserade system distribueras och 
representeras på ett flexiblare sätt än vid traditionell skriftlig kommunikation. För att 
lotsa läsaren vidare kommer här några inledande definitioner av en del centrala 
begrepp: 

1.1. Symboler 

Symboler är ett viktigt begrepp i detta arbete och vad jag väljer att kalla symboler kan 
i andra sammanhang ha andra beteckningar, inom semiotiken talar man istället om 
tecken. Hos Saussure är tecknet en betydelsebärande enhet i ett semiotiskt system, 
bestående av en uttryckssida (till exempel ljudet av ett ord, på franska ”signifiant”) 
och en innehållssida (betydelsen, på franska ”signifié”), Kjørup (2004). Här väljs 
benämningen symboler istället för tecken därför att jag anser att denna benämning 
passar bättre i denna kontext, men tecken och symboler betraktas som synonymer om 
inte annat anges. Med symboler menas exempelvis bokstäverna i alfabetet, där ett 
relativt litet antal tecken kan representera alla ord vi kan kommunicera muntligt till 
varandra och dessa ord kan dessutom manifesteras utanför oss själva för att lagras 
och distribueras, exempelvis som brev och böcker. Jag kommer i detta arbete att med 
symboler mena: 

Alla former av fysisk representerade objekt, med varaktig existens, som 
används vid kommunikation mellan människor.  

Symboler kan vara text eller tecken, men även andra av människan skapade 
artefakter vilka ges någon innebörd. En symbol måste däremot ha en viss varaktighet, 
jag räknar därför inte ett ljud eller en ljussignal (eller talspråk) som symboler om de 
inte lagras mera beständigt på något sätt. Även större sammanhängande mängder av 
texter, exempelvis en bok, kan räknas som symboler. Symboler och meddelanden är 
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ibland synonymer men ofta är ett meddelande sammansatt av flera symboler 
(exempelvis bokstäver). 

För att förtydliga min användning av symbolbegreppet kommer jag att markera 
distinktionen mellan synkron och asynkron kommunikation.  

1.2. Synkron och asynkron kommunikation 

När människor kommunicerar med varandra kan detta ske på många olika sätt. Vi 
talar med varandra, använder skrift och symbolspråk för att meddela oss med 
varandra och använder gester och tonlägen som understryker och förtydligar våra 
intentioner vid direkt kommunikation. Ett sätt att dela upp kommunikation på är 
synkron eller asynkron. Med synkron kommunikation menas direkt kommunikation, i 
likhet med när en vanlig dialog förs mellan två människor, ett svar på en fråga 
kommer alltså vid synkron kommunikation omedelbart. Några exempel på synkron 
kommunikation är samtal, telefonsamtal, videokonferenser etcetera.  Synkron 
kommunikation innebär alltså någon form av dialog med direkt feedback. Att 
”chatta” på nätet är också en form av synkron kommunikation, även om den är lite 
mera begränsad, eftersom det överförande mediet består av text. Ett annat sätt att 
benämna synkron kommunikation är att säga att det är kommunikation i realtid.  
 Asynkron kommunikation är däremot sådan kommunikation där sändaren inte 
får direkt feedback från mottagaren, exempelvis brevväxling och kommunikation via 
ERP-system där inte kommunikationen sker i realtid.  

Synkron kommunikation är lättare att genomföra på ett framgångsrikt sätt 
därför att den ger direkt feedback. Om något är otydligt finns alltid möjligheten att 
via direkta frågor skapa ömsesidig förståelse, vilket gör att risken för 
missuppfattningar minskar. Vid synkron kommunikation kan de kommunicerande 
parterna i en dialog genom ömsesidiga frågor på ett effektivt sätt snabbt stämma av 
varandras intentioner. Vid ett personligt möte är detta ännu mera utpräglat än vid 
exempelvis telefonkontakt eftersom även kroppsspråk och minspel är öppna för 
tolkning. Synkron kommunikation kan därför sägas vara en form av Sense-Making 
process1 där de kommunicerande parterna genom en dialog snabbt kan närma sig en 
gemensam konsensus, medan man vid asynkron kommunikation inte har samma 
möjligheter att justera eventuella missförstånd, vilket gör denna kommunikation 
svårare att genomföra med lyckat resultat. 

I detta arbete är främst asynkron kommunikation av intresse. Detta innebär 
följaktligen sådan kommunikation där de kommunicerande parterna är åtskilda och 

1 För en översikt över begreppet Sense-Making se exempelvis Ifvarsson (2000) 
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meddelar sig med varandra genom symboler som är fristående och har en existens 
skild ifrån dessa kommunicerande parter. Denna kommunikation består av minst tre 
olika komponenter, i form av två människor och en symbol. Antalet komponenter kan 
utökas exempelvis när ett stort antal användare samsas om en gemensam databas som 
innehåller symboler (data) vilka ska tydas av alla användare. All kommunikation 
kräver åtminstone de tre komponenter som visas i figur 1. 

Figur1: Minimalt antal komponenter vid asynkron kommunikation 

Den typ av kommunikation jag intresserar mig för är sådan där en (eller flera) 
fristående, varaktiga, symboler används för att överföra mening mellan två (eller 
flera) människor. Sådan kommunikation kan vara: brevväxling, SMS, e-post eller 
användningen av en gemensam databas i ett datoriserat informationssystem. Ett 
exempel som trots (eller tack vare) sin enkelhet kan illustrera en hel del av de 
intrikata mekanismer och det komplicerade växelspel som uppstår är berättelsen om 
världens kortaste kommunikation (Nørretranders 1993). Den uppstod då den franske 
författaren Victor Hugo hade rest på semester efter utgivningen av sin stora roman 
Les Misérables (”Samhällets olycksbarn”).  

Hugo kunde inte bärga sig utan skrev till förläggaren och frågade hur det gick. 
Brevet löd: ”?” 
Förläggaren var med på skämtet och svarade: ”!”  

Och det var ju omöjligt att missförstå, Les Misérables gjorde stor succé, både 
när den gavs ut som roman och i våra dagar som film och musikal.  

Även om detta exempel skulle visa sig vara osant, är det i alla fall sannolikt och 
jag finner det högst troligt att Victor Hugos förläggare tolkar ett enskilt frågetecken, i 
denna kontext, som en fråga som gäller hur utgivningen av den nya boken har utfallit. 
En av de intressanta aspekterna på kommunikation som framkommer i detta exempel 
är den godtyckliga användningen av symboler. Här handlar det om en minimalism 
som i all sin avskalade enkelhet visar en intressant aspekt av språket, nämligen dess 
otroliga flexibilitet och de möjligheter som ges av språket genom vår förmåga att 
använda symboler godtyckligt. 
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Jag vill här visa på hur symboler används i den kontext som bestäms av en 
asynkron kommunikation. I exemplet med Victor Hugos kommunikation är både ”?” 
och ”!” symboler enligt min definition. Vid en vanlig brevväxling  kan själva kuvertet 
som innesluter innehållet i sig själv betecknas som en symbol medan innehållet med 
sin text utgör ytterligare ett antal symboler. Helheten av kuvert och innehåll blir alltså 
en symbol medan kuvertet också innehåller ytterligare symboler. Det budskap som 
förmedlas är beroende av båda dessa symbolnivåer. Det är inte helt självklart vad en 
symbol är för något och hur singular och plural definieras i fråga om symboler. En 
bibel kan i vissa fall utgöra en singulär symbol, exempelvis när den används i rätten 
och någon svär att tala sanning vid den, men den kan också ses som en text bestående 
av en mängd symboler. För att ett objekt ska räknas som en symbol måste det ha en 
viss varaktighet. En bok som någon läser kan alltså i detta fall ses som en samling 
symboler, men en skärmbild på en dator med dynamiska objekt är inte en symbol 
eftersom den kan förändras under tiden som tolkning sker.  En symbol är ett begrepp 
som är intimt förknippat med tolkning, symbolen måste tolkas av någon som uttyder 
den.  

1.3. Mening  

Jag betraktar en kommunikation mellan människor som en process, i denna process 
finns input och output, dessa kallar jag mening2. Mening är den betydelse eller 
intention en symbol framkallar hos uttydaren, tolkaren. I en kommunikation mellan 
två parter är avsikten att mening ska överföras mellan sändare och mottagare på ett 
sådant sätt att intersubjektivitet3 uppkommer. Mottagaren ska uppfatta samma mening
som avsändaren.  
 Det finns en mängd synonymer till mina centrala begrepp, vilka används på olika 
sätt. Ofta används exempelvis begreppen symbol, tecken, text, meddelande och 
datum4 med synonym betydelse. Mening, information, betydelse och intention 
betecknar också ofta samma sak och tolkning kan jämställas med kodning, tydning 
eller översättning. 

I detta arbete kommer jag företrädesvis att använda begreppen symboler, tolkning 
och mening i min analys av mänsklig kommunikation. 

2 Med mening menar jag här vad som ofta brukar benämnas som information, ett betydelseinnehåll 
eller en form av kunskap som görs gemensam vid en kommunikation 
3 Med intersubjektivitet menar jag att två eller flera människor (subjekt) uppfattar något på samma sätt, 
det kan exempelvis innebära att de delar vetskapen om ett visst faktum eller uppfattar ett begrepp på 
samma sätt. 
4 Datum är singularformen av data 
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1.4. Kommunikation i datoriserade informationssystem 

Kommunikation beskrivs på många olika sätt i litteraturen. Många modeller använder 
begreppen data, information och kunskap i det ramverk som beskriver 
kommunikation, men ett problem är att begreppen ofta betyder olika saker i olika 
modeller. Eftersom dessa begrepp också används frekvent i vårt vardagliga språk har 
vi med oss en mängd olika betydelser och innebörder från den vardagliga 
användningen.  

Mitt intresse av olika modeller för kommunikation har som främsta grund att jag 
fascinerats av datoriserade informationssystem och dessas möjligheter att förändra 
och utveckla våra traditionella kommunikationsmönster. När det gäller datoriserade 
system är det emellertid uppenbart att de inte alla gånger fungerar på avsett vis. 
Ambitionsnivån är ofta väldigt hög, det talas ibland om system som ska hjälpa till att 
integrera företags och organisationers verksamheter. Det innebär att det är de 
datoriserade systemen som ska få olika enheter och avdelningar att kommunicera 
med varandra på ett effektivare sätt. Min utgångspunkt är att all integration är 
beroende av kommunikation och för att ett datoriserat system ska kunna främja 
integration måste det följaktligen också kunna fungera som ett kommunikativt 
hjälpmedel. Men hur sker egentligen kommunikation mellan människor med hjälp av 
datorer? Ibland uppfattas det som självklart att ett datoriserat system kan överföra 
intentioner och mening mellan användarna enbart genom att dessa presenteras rätt 
data och även att dessa data kan väljas på ett sätt som gör att de förstås, på avsett vis, 
av alla berörda. Frågan är då hur data ska konstrueras för att möjliggöra 
kommunikation mellan människor. Med data menar jag då alla former av symboler 
som kan lagras och distribueras mellan människor. Symboler har alltså en egen, 
oberoende existens i vår verklighet. Att kommunikation fungerar mellan människor 
är uppenbart, vilket exempelvis visas av den tidigare beskrivna kommunikationen 
mellan Victor Hugo och hans förläggare. Det är däremot inte lika uppenbart hur stor 
del av denna kommunikation som är direkt kopplad till de symboler som används och 
hur mycket som är beroende på kommunikationssituationens kontext. Att brevet 
mellan Victor Hugo och hans förläggare fungerade berodde sannolikt på att den 
bakomliggande situationen gjorde det gynnsamt att tolka just den teckenkombination 
som användes. Det är också uppenbart att vi kan skicka meddelanden mellan 
varandra, till exempel via SMS och e-post och via dessa meddelanden (oftast) 
överföra avsedd mening .  Hur detta går till är däremot inte så lätt att förstå. Är det så 
att meningen existerar i själva meddelandet, alltså att symbolen är meningen eller är 
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symbolen bara en del i en meningsskapande process? Svaret på denna fråga har en 
fundamental inverkan på designen av informationssystem. Om det är så att mening 
finns inneboende i symboler reduceras problemen med kommunikation i 
informationssystem till hur dessa symboler enklast ska göras tillgängliga för alla 
användare. Om däremot mening inte finns inneboende i symbolerna, utan snarare 
skapas i någon form av process mellan de kommunicerande parterna, ökar 
svårigheterna i att förstå hur kommunikationen går till eftersom både hur själva 
symbolen överförs mellan parterna och hur den mening som symbolen representerar 
överförs måste förklaras. 

1.5. Övergripande syfte 

Det ursprungliga syftet med mitt projekt var att utveckla ett verktyg för analys och 
utveckling av datoriserade informationssystem eftersom det visat sig att dessa system 
ofta är problematiska och inte fungerar på avsett sätt. Vartefter tiden har gått har 
intresset glidit från de tekniska systemen mot mera grundläggande mekanismer i 
kommunikation mellan människor. Dessa mekanismer är, har jag funnit, inte så väl 
utforskade och kända, särskilt inte i den kontext som utgörs av modern informations- 
och kommunikationsteknik (IKT). Det övergripande syftet med detta arbete kan 
därför formuleras som: 

Att öka förståelsen för hur mening överförs mellan människor genom 
användningen av symboler. 

Ambitionen med ett datoriserat informationssystem är att det genom att lagra 
och distribuera symboler, (eller data som är den vanliga benämningen), ska göra det 
möjligt för människor att dela och förmedla mening (eller information och kunskap). 
Ett datoriserat informationssystem är därför en form av kommunikativt redskap med 
avsikt att förbättra och effektivisera kommunikationen mellan människor, ungefär på 
samma sätt som en cykel är ett redskap för att förflytta människan snabbare. Ett 
datoriserat informationssystem kan därför ses som ett redskap som utvecklar 
människans kommunikativa förmåga. Det är därför nödvändigt att först få en 
förståelse för hur kommunikation sker utan datorer för att kunna utveckla och 
effektivisera det hjälpmedel som ett datoriserat informationssystem innebär. 

Jag har valt att genomlysa två av de kommunikationsmodeller som finns i 
litteraturen. Den ena är Shannon & Weavers (1949) klassiska modell: The 
Mathematical Theory of Communication där kommunikation beskrivs genom att 
meddelanden kvantifieras och dess informationsmängd beräknas utifrån det 
överraskningsvärde ett meddelande har i form av de val mellan olika tillstånd som ett 
meddelande kan anta. Detta innebär i praktiken att information definieras utifrån den 
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mängd av olika tecken eller symboler som är möjliga att sända mellan de 
kommunicerande parterna, vilket är nödvändig kunskap vid exempelvis 
dimensionering av telefontrafik. Däremot tar inte Shannon & Weavers modell någon 
som helst hänsyn till den mening som överförs, alltså hur ett meddelande tolkas. Det 
kostar till exempel precis lika mycket att överföra rena meningslösheter som att 
överföra ett livsviktigt meddelande, om de båda meddelandena innehåller samma 
mängd bokstäver. Anledningen att jag valt Shannon & Weavers modell är att den är 
väl etablerad och i hög grad praktiskt användbar. Om vi antar att symboler har en 
inneboende mening förklarar denna modell nästan alla viktiga aspekter av 
kommunikation. Även om vi frångår antagandet om inneboende mening är Shannon 
& Weavers modell relevant eftersom förflyttningen av symboler mellan 
kommunicerande parter är nödvändig även om själva meningsskapandet ses som en 
fristående process. 

Den andra modellen är Langefors (1995) infologiska ekvation, vilken illustrerar 
hur en symbol kan tolkas till information. Information innebär i Langefors fall den 
mening som symbolen förmedlar. I denna modell såg jag den brygga som skulle 
kunna förklara hur symboler övergår till information och min ambition i början av 
detta projekt var att förena Langefors modell med Shannon & Weavers och på så sätt 
skapa en sammansatt modell där den tekniska överföringen av symboler och den 
sociala överföringen av mening skulle integreras och förklaras. Denna integration 
beskrivs i kapitel 4. 

Mitt initiala syfte var att kombinera Shannon & Weavers hårda, tekniska syn på 
kommunikation med Langefors mjuka kvalitativa ansats för att ena dessa två aspekter 
i en modell. Med mjuk och kvalitativ ansats menar jag att Langefors infologiska 
ekvation inte fungerar genom att matematiskt kvantifiera och beräkna begreppet 
information utan denna ses istället som en kvalitativ storhet med en mänsklig bärare. 
I Shannon & Weavers modell består information endast av kombinationer av fysiska 
symboler utvalda ur en mängd tillgängliga och är därför kvantifierbar. Eftersom 
information hos Langefors inte kan definieras kvantitativt utan snarare måste 
beskrivas med språkliga termer (trots att Langefors formulerat modellen som en 
ekvation) blir ett försök att kombinera Shannon & Weavers modell med Langefors 
också ett försök att ena ett kvantitativt och ett kvalitativt sätt att betrakta information. 
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2. Centrala begrepp och modeller 

För att bringa klarhet i hur olika modeller av kommunikation hänger samman 
kommer jag att ge en översikt över några av de centrala begreppen i modellerna och 
dess definitioner. Det råder en viss begreppsförvirring och det är långt ifrån säkert att 
alla är ense om vad som menas när ord som data, information och kunskap används. 
Dessa begrepp är också centrala och i det närmaste omöjliga att undvika i olika 
modeller och teorier om hur människor kommunicerar med varandra med hjälp av 
symboler, framför allt när dessa modeller är kopplade till datoriserade informations-
system. Det är därför ett problem att dessa begrepp har så många betydelser och det 
är inte heller en framkomlig väg att göra egna stipulativa definitioner av begreppen 
eftersom detta endast leder in i en återvändsgränd och knappast ökar förståelsen av 
hur kommunikation med symboler fungerar. Det kan däremot vara lämpligt att visa 
på begreppens olika användning och tolkning för att visa vilken djup problematik 
som ligger bakom vår vardagliga användning av dessa begrepp. Ett av problemen 
med begreppsbildningen är att vi normalt inte reagerar över hur begreppen används i 
vårt dagliga tal och skriftspråk, medan en noggrannare granskning av dem avslöjar att 
vi helt enkelt inte alls förstår många av de grundläggande mekanismerna i vår var-
dagliga kommunikation. Vi använder skriftspråket för att meddela oss med varandra 
och tänker kanske aldrig på att det närmast är ett mirakel att vi kan delge våra tankar, 
intentioner och känslor genom att nedteckna kombinationer av ett fåtal symboler på 
papper och utbyta dessa med varandra. Hur kan det vara möjligt att enkla symboler 
kan utföra detta? Även om vi har lärt oss att med lätthet informera oss och skaffa 
kunskap om olika förhållanden märker vi att när vi närmar oss begreppen information 
och kunskap i avsikt att förklara deras verkliga innebörd att vi befinner oss på väldigt 
djupt vatten och att den yttersta innebörden i dessa begrepp inte låter sig fångas 
lättvindligt. 
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2.1. Data, information och kunskap 

Data, information och kunskap är tre begrepp som ofta relateras till varandra, ibland 
kan till exempel samma symboler benämnas som data eller information enbart 
beroende på vem som använder dem. Information och kunskap kan också vara 
ömsesidigt utbytbara, medan data och kunskap mera sällan ses beteckna samma sak. 
Om vi tar en vanlig textsträng som: ”En ko har fyra magar.”, kan vi fråga oss om 
denna sträng är data, information eller kunskap? Textsträngen är enkel att digitalisera 
och lagra i en databas och i en programtillämpning i ett expertsystem skulle den 
kunna vara svaret på en fråga om kons anatomi och eftersom den lagras i form av en 
textsträng i en databas är det naturligt att kalla den data. Påståendet kan uttrycka en 
kunskap eller informera oss om ett faktum. Något som kanske bestämmer vad 
textsträngen benämns är i vilken omgivning den finns, är kontexten en databas ligger 
det nära till hands att kalla den data. Skulle kontexten istället vara en lärobok är det 
istället naturligt att anse att den uttrycker kunskap och i en annan kontext uppfattas 
den kanske istället som information. Säkert är att i det vardagliga bruket av 
begreppen data, information och kunskap finns inte några fasta gränser för an-
vändningen.  
 Tabell 1, från Stenmark (2001), visar hur några olika författare uppfattar 
begreppen data, information och kunskap. 
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Tabell 1: Några definitioner av data, information och kunskap, efter Stenmark (2001) 

Författare Data Information Kunskap 
Wiig (1993) - Fakta organiserade för att 

beskriva en situation eller 
ett tillstånd 

Sanningar, förmodanden, 
perspektiv, bedömningar, know-
how och metodologier 

Nonaka & 
Takeuchi 
(1995) 

-  Ett flöde av meningsfulla 
budskap 

lagar och förmodanden skapade 
från detta budskap 

Spek & 
Spijkervet 
(1997) 

Ännu inte tolkade 
symboler 

Data med mening Förmågan att tilldela mening 

Davenport 
(1997) 

Enkla
observationer 

Data med relevans och 
syfte 

Värdefull information från det 
mänskliga intellektet (from the 
human mind) 

Davenport 
& Prusak 
(1998) 

Ett antal diskreta 
fakta 

Ett meddelande som ska 
förändra mottagarens 
perception 

Erfarenhet, värderingar, insikter 
och kontextuell information 

Quigley & 
Debons 
(1999) 

Text som inte 
besvarar frågor 
rörande ett 
speciellt problem 

Text som besvarar 
frågorna vem, när, vad och 
var

Text som besvarar frågorna 
varför och hur 

Choo, 
Detlor, & 
Turnbull 
(2000) 

Fakta och 
meddelanden 

Data behäftade med 
mening 

Bekräftade, 
verifierade antaganden 

Gallliers 
(1997) 

_ Information är data vilka, 
när de presenteras på ett 
särskilt sätt och vid 
lämplig tidpunkt, förbättrar 
kunskapen hos mottagaren 
på så sätt att denne är 
bättre skickad att sköta en 
särskild aktivitet eller att ta 
ett särskilt beslut 

_

Dessa definitioner utgör givetvis bara en försvinnande liten del av alla som finns 
representerade i litteraturen. Stenmark (2001) behandlar i sin artikel hur dessa 
begrepp används i relation till informationsteknik (IT) och då främst hur begreppen 
information och kunskap förhåller sig till varandra när det gäller kunskapsspridning i 
företag och organisationer ur ett Knowledge Management (KM) – perspektiv. 
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Denna tabell ger läsaren en första bild av komplikationerna och mångtydigheten hos 
dessa begrepp. De flesta av dessa definitioner gör inte mig mycket klokare när det 
gäller begreppens verkliga innebörd. En del har karaktären av cirkelbevis, exempelvis 
att: 

Data = ett antal diskreta fakta (Davenport & Prusak, 1998). 

Men vad är då fakta för något och vad är skillnaden mellan fakta och data?  

Information = data behäftade med mening (Choo, Detlor & Turnbull , 2000). 

Denna definition låter ju bra, men vad innebär i så fall behäftade med mening? Det är 
snarast en förkortad form av hela min frågeställning i detta arbete, kan symboler 
överföra mening? När blir en symbol meningsfull och hur ser processen ut där en 
symbol behäftas med mening? En annan författare menar att: 

 ”Information är data vilka, när de presenteras på ett särskilt sätt och vid 
lämplig tidpunkt, förbättrar kunskapen hos mottagaren på så sätt att denne är bättre 
skickad att sköta en särskild aktivitet eller att ta ett särskilt beslut” Galliers (1987).  

Galliers säger alltså att information är data, vilket innebär att han kommer undan 
problemet med hur mening överförs genom att hävda att data ska presenteras på ett 
särskilt sätt och vid en lämplig tidpunkt för att innebära information. Gallier medger 
alltså implicit att något mer än data behövs för att överföra information, men han 
förklarar inte närmare vad detta innebär.  

Den gemensamma nämnaren för dessa olika definitioner av data, information 
och kunskap är att de görs enbart språkligt, ordens innebörd förklaras alltså av andra 
ord och vi ser inte någon övergripande teoribildning som försöker länka begreppen 
tekniskt och funktionellt till varandra.  
 Fortsättningsvis sammanställer jag en rad egna reflexioner om data, information 
och kunskap. 

2.2. Data 

Data kan framstå som det enklaste av dessa tre begrepp att definiera. I datortekniska 
sammanhang kan exempelvis ett datum vara innehållet i en variabel eller ett värde i 
en vektor (array). Med data avses ofta ett antal värden eller observationer som är 
lagrade i någon form av struktur.  
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Datamatrisen 

Ett sätt att beskriva en yttre, objektiv, verklighet är att matcha sina observationer mot 
ett referenssystem. Galtung (1969) visar ett sådant referenssystem i sin bok: Theory 
and Methods of Social Research och kallar det datamatrisen. Idén med datamatrisen 
är att insamlade data relateras till en matris med m stycken rader och n stycken 
kolumner.  
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Figur 2: Datamatrisen 

Datamatrisen i figur 2 består av tre delar: analysenhet, variabler och värden. Som 
exempel kan nämnas en typisk enkätundersökning som startar med att m 
respondenter (O) konfronteras med n stycken frågor (S) som för varje fråga Sj och 
varje respondent Oi  ges rj olika möjliga svar, Rj (Galtung, 1969 sidan 11). 

Analysenheten, O, är till exempel människor i en enkätundersökning eller helt 
enkelt vad som undersöks. När det gäller samhällsvetenskapen har analysenheten 
egenskapen att den antingen består av människor eller någon produkt av mänsklig 
aktivitet (Galtung 1969). 

Variablerna, S, är exempelvis frågor som ställs till respondenterna, O, och data 
är då ett svar eller någon annan respons som ges ett värde Rj. Datamatrisen är ett sätt 
att kategorisera empiriska data i ett ordnat system. Om vi jämför data i datamatrisen 
med vad författarna i tabell 1 säger märker vi att data, enligt Galtung, redan i viss 
mån är tolkade (eftersom de måste väljas efter något kriterium) och kan också i vid 
bemärkelse sägas ha en sorts mening eftersom de är utvalda och relaterade till en 
kontext.  
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Checkland & Holwell (1998) utvidgar begreppet data för att på så sätt ytterligare 
klargöra distinktionen mellan data och information. De visar på en utvecklingskedja 
som utgår från begreppet fakta, vilket tyvärr inte ges någon explicit definition. De ger 
istället prov på den enorma mängd fakta som finns om världen; exempelvis antalet 
åttioåriga änkor som bor ensamma i Wigan! Detta är enligt Checkland & Holwell 
meningsfulla fakta, även om ingen hittills beaktat dem. Dessa fakta kan exempelvis 
bli till nytta för forskare som undersöker tillgången på geriatrisk vård i detta område 
(Ibid). De menar att det går att göra en distinktion mellan den stora mängd fakta som 
existerar om världen och den delmängd av dessa som vi uppmärksammar. Det själv-
klara ordet för alla dessa möjliga fakta är, enligt Checkland & Holwell, data. Data 
kommer från det latinska dare, med innebörden att ge, medan det inte finns något bra 
ord för den mindre del av all existerande data som uppmärksammas. Data ses av 
Checkland & Holwell som startpunkten i det mentala processandet medan den 
delmängd som uppmärksammas ges benämningen capta från det latinska capere som 
betyder ”att ta”. 

Figur3: Sambandet mellan data, capta, information och kunskap (Checkland & Holwell, 1998) 

Det nya begreppet capta är avsett att utgöra en länk mellan data och information. 
Checkland & Holwell menar att dessa utvalda fakta, vilka kallas capta, kan utvecklas 
vidare till information genom att de tillskrivs mening. De hävdar uttryckligen att 
meningsskapandet, förädlingen av capta till information, är en mänsklig aktivitet som 
inte kan utföras maskinellt (ibid, sidan 91). De beskriver vidare hur information i sin 
tur kan samlas i större, relaterade strukturer vilka benämns kunskap. Sådana 
strukturer kan förväntas ha större livslängd än information, vars mening och relevans 
är av mer efemär karaktär.  

Det finns en del problem med begreppet capta. Det är knappast självklart vilka 
fakta som är observerade och vilka som inte är det. Det finns också en ontologisk 
dimension av det hela:  – är fakta något som existerar i sig själv eller är det objekt 
eller enheter skapade av människor? Min åsikt är att fakta, eller data, är sociala 
konstruktioner och inga fakta existerar i en värld utan uttolkare. Inom vetenskaps-
filosofin brukar man tala om att data är teoriimpregnerad. Det innebär att alla 
observationer är gjorda med någon form av teoretiska antaganden. När vi samlar data 
används alltid någon form av sållningsmetod där vi (ibland omedvetet) gallrar och 



17

väljer ut relevanta uppgifter/data av alla möjligheter som står till buds. Det är alltså 
inte möjligt att samla data förbehållslöst. Karl Popper illustrerar detta med följande 
historia: 

För 25 år sedan försökte jag illustrera samma poäng för en grupp fysikstudenter i 
Wien genom att börja föreläsningen med följande uppgift: ”Ta fram papper och 
penna och observera noggrant och skriv ner det ni observerat!” Naturligtvis frågade 
de vad jag ville att de skulle observera. Naturligtvis är uppgiften ”Observera!” 
absurd… En observation är alltid selektiv. Den kräver ett urval av objekt, en bestämd 
uppgift, ett intresse, ett perspektiv, ett problem. Karl Popper citerad från Gilje 
(1993). 

Ett exempel som med stor tydlighet visar att data eller observationer aldrig är neutrala 
utan alltid är beroende av insamlarens syften och (subjektiva) verklighetsuppfattning. 

 Slutsatsen blir att data alltid är sociala konstruktioner. Data måste väljas ut i en 
process av en människa för att existera. Det finns helt enkelt inget som uppträder som 
data i sig självt, utan data är alltid konstruerade och i denna process sker också ett 
urval. Data är alltså produkten av en riktad observation. 

2.3. Skillnaden mellan symboler och data 

Vad är då skillnaden mellan symboler och data? Data är som jag ovan påpekat 
produkten av en riktad observation och denna produkt representeras ofta i form av 
symboler. Symboler och data är däremot inte samma sak eftersom en symbol mycket 
väl kan existera utan att representerar data. Siffran 7 är exempelvis inte exempel på 
data (eftersom den inte representerar något), den är däremot ett exempel på en 
symbol. En symbol behöver alltså inte innebära data, däremot kan knappast data 
förekomma utan att den representeras av symboler. Jag avslutar med en egen 
definition av data som bör kunna fungera i den aktuella kontexten: 

 Data är symboliska representationer av observerade fakta 

2.4. Information 

Ett vanligt förekommande förslag är att det finns någon form av transformations-
process där begreppen data, information och kunskap, ofta i en hierarkisk ordning, 
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övergår till varandra. Exempelvis genom att data övergår till information som sedan 
kan förädlas vidare till kunskap. 

Figur 4: En förenklad bild av sambandet mellan data, information och kunskap, bearbetad från 
Stenmark (2002) 

Figur 4 illustrerar en vanlig uppfattning om ett evolutionsperspektiv där kunskap
utvinns i en process som föregås av information och data. Som vi ser i tabell 1 finns 
det en rad olika åsikter om hur de olika begreppen hänger samman och vi kan även 
där urskilja ett värderingsperspektiv där data är den enklaste formen och kunskap den 
mest förädlade. Vi får dock ingen vetskap om var de olika formerna kan befinna sig, 
är det så att data och information kan finnas frilagda, som enskilda objekt medan 
kunskap endast existerar bunden till människan? Den hierarkiska modellen har 
ifrågasatts bland annat av Tuomi (1999) som menar att data uppstår genom att man 
adderar värde till information vilken i sin tur är kunskap som har strukturerats och 
verbaliserats. Tuomi vänder med denna idé hela hierarkin och placerar data högst 
upp, som den mest förädlade entiteten. 
 Information skulle enligt denna betraktelse befinna sig mellan data och 
kunskap. Som vi ser i tabell 1 har åtminstone ett par författare, i likhet med Galliers 
(1987), åsikten att information kan presenteras och lagras utanför människan som 
någon form av strukturerade data. Wiig (1993) menar att information är fakta 
organiserade för att beskriva en situation eller ett tillstånd, Davenport & Prusak 
(1998) säger att information är ett meddelande som ska förändra mottagarens 
perception medan Quigley & Debons (1999) hävdar att information är en text som 
besvarar frågorna; vem, när, vad och var? De menar helt klart att information är något 
mera än data. Men kan detta mervärde verkligen fås genom att enbart addera 
symboler? En text är knappast mer än en samling symboler och skillnaden mellan 
data och information bör bero på något annat än en kvantitativ ökning av antalet 
symboler. 

 Informationsbegreppet har för mig en vidare innebörd än rå data och ligger på 
många sätt närmare kunskap än data i och med att information på något sätt utökar 
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vetandet. Jag kan känna igen något som data, utan att jag förstår något av dessa data, 
information däremot är för mig något som inte bara känns igen utan också kan förstås 
i en djupare mening. Information är därför närmare relaterat till kunskap och vetande 
än data. En tentativ definition blir: 

Information = tolkade data 

Skillnaden på att se information som tolkade data, jämfört med Galliers definition att 
information är data vilka, när de presenteras på ett särskilt sätt……etcetera, är att  
information som tolkade data innebär att en tolkningsprocess föreligger och att det är 
en förutsättning att ett subjekt (en människa) existerar och kan utföra denna tolkning. 
Galliers (1987) definition hävdar däremot endast att data ska presenteras på ett 
särskilt sätt och vid en lämplig tidpunkt för mottagaren för att innebära information. 

2.5. Skillnaden mellan information och mening 

Är det då någon skillnad på information och mening? Då vi oftast förväntar oss att 
information är något meningsfullt har jag svårt att finna någon avgörande skillnad 
mellan dessa båda begrepp. I de fall vi blir informerade om något vi redan vet, saknar 
kanske informationen mening för oss. Men å andra sidan kanske sådan redundans i 
vissa fall ökar vår övertygelse om något faktum och då är det inte meningslöst. Den 
största skillnaden mellan begreppen information och mening är kanske dess 
användning, vi säger att vi tar emot information, inte att vi tar emot mening även om 
vi kanske menar samma sak. Sedan har också mening vidare betydelse, exempelvis 
meningen med livet, där mening har en djupare innebörd i och med att den är kopplad 
till syftet med vårt varande i världen. Vi kan här också observera att mening i 
kontexten meningen med livet har en annan innebörd än mening när det kopplas till 
en symbol eller ett meddelande. När vi talar om mening kopplat till symboler och 
meddelanden är denna mening kopplad till något syfte vi kan ha för vår tillvaro i 
världen, alltså en betydelse kopplad till vårt varande. När vi däremot talar om 
meningen med livet ifrågasätter vi hela vårt varande, vilket får ordet mening att helt 
skifta innebörd genom att det ifrågasätter själva livet i sig. Denna typ av betydelse-
skiftningar hos ord tyder på problem i själva språket, jämförbara med den klassiska 
lögnarparadoxen: 

 Epimenides från Kreta hävdade att alla kretensare är lögnare!  
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Sådana satser är besvärliga eftersom de varken kan vara sanna eller falska och ger 
upphov till svårbemästrade självreferenser i språket. Dessa problem uppstår i alla 
språk såväl som i matematiken. Mer om detta i kapitel 7 där bland annat Kurt Gödels 
iakttagelser behandlas. Jag här vill visa är att det är besvärligt att beskriva språket 
med språket självt. Detta är en form av metaspråkliga problem som lätt uppstår med 
de centrala begreppen i detta arbete eftersom de rör så grundläggande funktioner i 
mänsklig kommunikation. Wittgenstein (1997) avslutar sin Tractatus logico-
philosophicus med orden: Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga. Ett 
uttalande vars betydelse förvisso kan diskuteras, men jag ser det i alla fall som en 
påminnelse om språkets yttersta gräns, en gräns som gör sig påmind djupt i de 
mekanismer som styr mänsklig kommunikation. 

2.6. Information, mening och representation 

Information och mening är alltså någonting annat än data och symboler. När 
människor observerar symboler kan dessa observationer uppdelas i två olika aspekter 
vi uppfattar dels symbolens form, dels symbolens mening. Om vi exempelvis 
observerar siffran 1 i något sammanhang känner vi igen denna på dess form eller 
fysiska uppenbarelse, men vi försöker också uppfatta någon särskild mening som 
denna symbol förmedlar i just detta sammanhang. En symbol består därför, när den 
tolkas av en människa, av åtminstone två aspekter: form och mening. 

Göran Goldkuhl (1995) är en av dem som uppmärksammat detta faktum, han 
illustrerar det genom att dela upp ett meddelande i dels en informationsaspekt, dels en 
dataaspekt: 

Figur 5: Meddelandekonceptet, Goldkuhl (1995) 
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Ett meddelande är för Goldkuhl komplext, alltså sammansatt av två olika aspekter. 
Dataaspekten pekar på meddelandets representation och informationsaspekten på 
meddelandets mening. Goldkuhl gör i denna figur en distinktion mellan data och 
information genom att begreppet meddelande används som summan av mening och 
representation: meddelande = representation + mening.  
 Jag placerar mina centrala begrepp; information, symbol och data i relation till 
Goldkuhls figur enligt nedanstående figur: 

Figur 6: Meddelandekonceptet reviderat (bearbetad från Goldkuhl, 1995). 

Jag jämställer mitt symbolbegrepp med Goldkuhls meddelande. Detta får till följd att 
med symbol menas något som innefattar både representation och mening, medan data 
innebär en tom symbol: data = symbol – mening. Denna distinktion blir, som vi 
senare ska se, viktig i Langefors infologiska ekvation. 
 Min slutsats blir, enligt figur 6, att jag jämställer information med mening och 
anser att distinktionen mellan data och information kan tydliggöras med hjälp av 
Goldkuhls figur. Då jag nu tycker mig kunna peka på en tydlig skillnad mellan data 
och information blir nästa problem att skilja mellan information och kunskap. 
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2.7. Kunskap 

Kunskap är kanske det mest omtvistade av de centrala begreppen i detta arbete. Vad 
är kunskap och hur kan människan ta till sig ny kunskap? Om vi går tillbaka till 
Platon så säger han att idén om ny kunskap i själva verket ger upphov till en paradox. 
Antingen är kunskap något vi redan känner till och i så fall så är den inte ny eller så 
är kunskap något vi inte känner till och därför inte heller kan förstå. Följaktligen är 
hela idén om ny kunskap omöjlig! Platons lösning på detta (i dialogen Menon) blev 
att hänvisa till att vi har en medfödd kunskap, som aktualiseras när vi erhåller 
sinnesintryck. Ny kunskap är, enligt Platon, i själva verket skenbar, det rör sig istället 
om återerinring av redan befintlig kunskap, från Andersen (1994).  
 Även om vi inte ansluter oss till Platons åsikt att all kunskap redan finns inom 
oss, vilket väl skulle innebära en fullkomligt deterministisk värld och att vår fria vilja 
är en illusion, så ligger det en djup gåta begravd i hans resonemang. Människans 
förmåga till utveckling och hennes kapacitet till inlärning av nya kunskaper är 
verkligen häpnadsväckande. Det kan därför vara nyttigt att begrunda Platons paradox 
eftersom den visar att vi har förmågor som ligger utanför vår förståelse för de 
inneboende mekanismerna. Det ligger något gåtfullt och fantastiskt i vår förmåga att 
ta till oss kunskap, kanske kommer vi aldrig att vara helt i stånd att förstå hur vi och 
vår hjärna fungerar, men det är också just därför intressant att undersöka olika 
aspekter av kunskap och lärande. 
 Det har under de senaste två decennierna utvecklats en hel del teori som rör 
mera praktisk kunskapsöverföring. I det relativt färska ämnesområdet Knowledge 
Management (KM), ligger intresset i hög grad på hur kunskap praktiskt kan ledas och 
spridas i organisationer och företag. Swan et al (2000), ger i tabell 2 uttryck för hur 
detta ämnesområde kan uppdelas i två olika huvudinriktningar. Kortfattat kan sägas 
att den ena inriktningen, den kognitiva modellen, menar att kunskap är möjlig att 
explicitgöras och förmedlas mellan människor. Kunskap kan existera utanför 
människan och är således möjlig att distribuera och hantera ungefär på samma sätt 
som materiella tillgångar. Den andra inriktningen, gemensamhetsmodellen, menar 
däremot att kunskap är något som skapas och överförs mellan människor i social 
samverkan och inte är möjlig att frigöra från denna sociala kontext.  I tabell 2 visas en 
del av hur skillnaden mellan dessa två inriktningar yttrar sig. 
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Tabell 2: Två kontrasterande synsätt inom Knowledge Management (KM), bearbetad från Swan et al 
(2000.)  

Den kognitiva modellen  Gemensamhetsmodellen 

Ny kunskap är lika med objektivt 
definierade kunskaper och fakta 

Ny kunskap är socialt konstruerad och baseras på 
erfarenhet 

Kunskap kan kodifieras och överföras 
genom text, här har informationssystem en 
viktig roll 

Kunskap kan vara tyst (tacit) och överförs genom 
deltagandet i sociala nätverk som innefattar 
yrkesmässiga grupper och team 

KM ger mervärde genom att existerande 
kunskap återanvänds 

KM ger mervärde i form av att utveckling sker 
genom delning och syntes av kunskaper från olika 
sociala grupper och gemenskaper 

KM primära funktion är att kodifiera och 
fånga kunskap 

KM primära funktion är att uppmuntra 
kunskapsdelning genom nätverk 

Den kritiska framgångsfaktorn är teknik Den kritiska framgångsfaktorn är förtroende och 
samarbete 

Den dominerande metaforen är det 
mänskliga minnet och pussel (att 
sammanfoga delar av kunskap så att de 
tillsammans skapar en större helhet på ett 
förutsägbart sätt) 

Den dominerande metaforen är den mänskliga 
gemenskapen och kalejdoskopet (kreativ samverkan 
skapar ny kunskap på ett ibland oförutsägbart sätt) 

Inom KM ses kunskap främst i en teknisk kontext och kunskapssynen är ofta 
pragmatisk i bemärkelsen att intresset fokuseras på att hitta lösningar för 
kunskapsöverföring som fungerar i organisationer och företag, snarare än att finna 
kunskapens filosofiska grunder eller inre, verkliga, väsen. En viktig distinktion inom 
såväl KM som mera filosofiska angreppssätt på kunskap är skillnaden mellan explicit 
och tacit (eller tyst) kunskap.  Tacit kunskap är ett begrepp som introducerades av 
Polanyi, som tog fasta på observationen att; ”vi kan veta mera än vi kan säga”, 
Polanyi (1983). Som exempel på denna tysta kunskap tar Polanyi vår förmåga att 
känna igen ett ansikte bland tusen eller miljontals andra, medan vi däremot, i de flesta 



24

fall, inte kan beskriva hur vi känner igen detta ansikte. Det mesta av den tacita 
kunskapen kan alltså inte formuleras i ord (därför kallas den också ibland tyst) Ibid, s. 
4. Det är en omtvistad fråga om tacit kunskap kan explicitgöras eller inte, Polanyi 
menar att all kunskap har en bakgrund som är tacit, medan andra författare som 
exempelvis Nonaka & Takeuchi (1995) menar att tacit kunskap är en särskild form av 
kunskap som är svår att uttrycka.  
 Det är lätt att hålla med om att viss form av kunskap endast kan fås genom 
praktiskt utövande, att åka skidor och att cykla är exempelvis en form av kunskap 
som till stor del ”finns i kroppen” och knappast kan överföras teoretiskt. Mycket av 
hantverksmässig kunskap kan också sägas finnas i kroppen, vid brödbaket känner 
bagaren i händerna när degen är färdig och vid kolning i en kolmila hör kolaren när 
milan har det rätta ljudet och anpassar luftmängden därefter. Att lära är att göra, 
brukar man ofta säga och det praktiska utövandet är också en mycket viktig del i allt 
lärande. Även i teoretiska ämnen som matematik är det praktiska utövandet en 
förutsättning för lärandet, det är i stort sett omöjligt att utveckla matematiska 
färdigheter utan att utföra räkneövningar med papper och penna, med kritor på en 
tavla eller på något annat sätt manipulera yttre, varaktiga, symboler. En av de 
slutsatser som Stenmark (2001) kommer fram till är att all kunskap är att betrakta 
som tyst (tacit) medan det som benämns som explicit kunskap i själva verket istället 
är information. Jag är böjd att hålla med Stenmark i detta och menar att allt som vi 
kallar kunskap bör vara något som är oupplösligt förknippat med, och förkroppsligat i 
en människa. Kunskap är därför något som endast kan härbärgeras hos människor, 
den är inte möjlig att lagra eller distribuera i artefakter. Detta innebär att jag, liksom 
Stenmark (2001), företräder en hållning som väl överensstämmer med gemensam-
hetsmodellen i tabell 2. 
 Kunskap är också starkt förknippat med begreppet epistemologi, vilket jag 
behandlar i kapitel 5, Metodologi. Vad kunskap är och hur kunskap om verkligheten 
fås är i högsta grad beroende på hur vi betraktar verkligheten. Jag kommer därför att 
återkomma till kunskapsbegreppet senare i arbetet och där fördjupa och utveckla 
mina tankar om detta mångfacetterade och omstridda begrepp och dess kopplingar till 
data och information. 

2.8. Slutsatser 

De centrala begrepp som behandlas i kapitel 2, data, information och kunskap, kan 
inte definieras entydigt för att därigenom fungera i ett enhetligt teoretiskt system som 
förklarar hur mening överförs mellan människor med hjälp av symboler utan hjälp av 
något ytterligare teoretiskt ramverk. Jag kommer därför att noggrannare beskriva två 
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olika modeller av kommunikation, där den ena tekniskt beskriver hur symboler 
överförs mellan kommunicerande parter och den andra utgör en kvalitativ modell av 
hur mening överförs i en kommunikation. 
 Den första modellen är Shannon & Weavers (1949) och deras klassiska arbete 
The Mathematical Theory of Communication. Denna modell är en tidig teoribildning 
som, på gott och ont, präglat mycket av tänkandet och uppfattningarna om 
information från slutet av 1940-talet och framåt. Modellens stora styrka är dess 
praktiska användbarhet, bland annat som ett verktyg för dimensioneringen av 
telefonsystem, vilket också var ett av denna nya teoris (även kallad informations-
teorin) tillämpningsområden. Shannon & Weavers teori beskriver och löser 
matematiskt problemet hur information, i en väldigt snäv definition som också skiljer 
sig från vårt vardagliga bruk av begreppet, kan kvantifieras och överföras mellan 
geografiskt åtskilda platser i form av signaler som kan utgöras av symboler. Shannon 
& Weavers modell negligerar helt den eventuella mening som överförs vid en 
kommunikation och fokuserar helt på att beskriva och kvantifiera de sända och 
mottagna symbolerna eller signalerna, alltså de representativa aspekterna av de 
meddelanden som kommuniceras, se figur 5. 
 Jag har valt Shannon & Weavers modell eftersom jag, i ett tidigare skede, 
liksom Warren Weaver ansåg att denna modell borde kunna utvidgas för att även 
omfatta ett meddelandes meningsinnehåll.  
 Den andra modellen som presenteras har en kvalitativ utgångspunkt för att 
beskriva hur ett meddelandes meningsinnehåll överförs. 
 Det är Börje Langefors (1995) infologiska ekvation, som är ett försök att visa 
hur det går till att genom meddelanden, i form av data, överföra mening mellan 
människor. Langefors ekvation beskriver vad som i Goldkuhls figur 5 kallas 
informationsaspekten av ett meddelande. Jag har alltså valt ut modeller som beskriver 
de båda aspekterna mening och representation i Goldkuhls figur och min tanke med 
detta var att dessa två olika modeller borde kunna kombineras på ett sådant sätt att 
båda dessa aspekter fångas upp i en enda (kombinerad) modell, vilket formuleras som 
fråga nr 1 på sidan 62. 
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Figur 7: De båda modellerna i förhållande till Goldkuhls dikotomi 

Figur 7 visar hur de båda valda modellerna placeras i Goldkuhls dikotomi. Figuren 
illustrerar min utgångspunkt att kombinera ett meddelandes båda olika aspekter i en 
sammansatt modell som då kan förklara både hur representation (data) och mening 
överförs mellan människor med hjälp av symboler. 
 Jag kommer här att presentera de två modeller jag valt mera ingående för att 
senare visa ett försök att kombinera dessa i en sammansatt teoribildning. 
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3. En praktisk/teknisk syn på informationsöverföring 

Shannon och Weaver (1949), gjorde sitt arbete under andra världskriget på Bell 
Telephone Laboratories i USA med syftet att använda kommunikationskanalerna på 
effektivast möjliga sätt. Shannon (1949, s.1) säger:  

 ”The fundamental problem of communication is that of reproducing at one 
point either exactly or approximately a message selected at another point. Frequently 
the message have meaning: that is they refer to or are correlated according to some 
system with certain physical or conceptual entities. These semantic aspects of 
communication are irrelevant to the engineering problem.”

 Detta uttalande speglar i hög grad på vilken nivå Shannon & Weaver behandlar 
problematiken i informationsöverföring. Att alla betydelsemässiga aspekter i 
kommunikationen anses irrelevanta utgör en skarp och funktionell avgränsning, men 
har senare skapat en del problem i begreppsbildningen kring kommunikation och 
information. 
 Att Shannon & Weaver fokuserar på de tekniska aspekterna av kommunikation 
är inget problem i sig. Det olyckliga är att denna tekniska syn har satt så stark prägel 
på begreppet information och att den viktiga och svåra semantiska delen av 
informationsöverföring hamnat helt i bakgrunden. Det hade också sannolikt varit 
bättre om Shannon & Weaver som Checkland & Holwell (1998 s. 93) menar, 
benämnt vad de höll på med som signalöverföringsteori i stället för informationsteori, 
med tanke på hur mycket inflytande deras modell haft.    
 Checkland & Scholes (1990, s. 304) hävdar att: 

“The triumph of the theory was to define a quantitative measure of what is 
transmitted; but the pioneers then made a disastrous mistake. The referred to what 
was transmitted as “information”. What should have been called “signal 
transmission theory” was unfortunately called “information theory”, as if a coded 
signal and information were synonymous”. 

Så trots att den matematiska informationsteori som Shannon & Weaver utformade var 
utomordentligt framgångsrik, så har den också format idéer om vad information är för 
något och hur denna överförs, som snarast har varit kontraproduktiva i det fortsatta 
arbetet med att tränga ner i de mekanismer som gör att vi kan kommunicera och 
utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra med hjälp av symboler och tecken. 
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De viktigaste kommunikationskanalerna för Shannon & Weaver var telefonkablar 
och radiovågor. De presenterade en teori som gjorde det möjligt för dem att angripa 
problemet att skicka en maximal mängd information genom en given kanal och mäta 
varje kanals kapacitet beträffande överföring av information. Modellen presenterar 
kommunikation som en enkel, linjär process (Larsson 1997). 

Figur 8: Shannon och Weavers kommunikationsmodell, från Shannon & Weaver (1949) 

Med ett kommunikationssystem menar Shannon & Weaver (1949) enligt figur 8 ett 
system som består av, i huvudsak, fem olika delar: 

Informationskällan vilken producerar ett meddelande eller en sekvens av 
meddelanden som ska kommuniceras. Meddelandet kan vara av varierande typ; till 
exempel sekvenser av tecken i ett telegrafsystem eller en ensam funktion av tid f(t) 
som i radio eller telefoni. 

Sändaren som producerar en signal från meddelandet som är lämplig att överföra 
genom kanalen. 

Kanalen är mediet som förmedlar signalen från sändare till mottagare. Det kan vara 
ett par kablar, ett band av radiofrekvenser, en ljusstråle etcetera. 

Mottagaren som i allmänhet utför den omvända operationen i förhållande till 
sändaren, alltså rekonstruerar meddelandet från signalen. 

Destinationen slutligen, är den person (eller det ting) som meddelandet är avsett för. 

Vid vanligt muntlig kommunikation är informationskällan hjärnan hos den som talar, 
sändaren är talmekanismen som producerar de ljudvågor (signaler) som överför talet 
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genom luften (kanalen), mottagaren är lyssnarens öra och destinationen är lyssnarens 
hjärna. 
 När den matematiska informationsteorin beräknar vilken mängd information 
som kan överföras i en kanal finns inte den semantiska aspekten med i beräkningen. 
Det är lika krävande att överföra rena meningslösheter som att överföra meningsfulla 
meddelanden. Information betecknas som det överraskningsvärde som meddelandet 
ger, om ett meddelande exempelvis består av en siffra från 0-9 är överraskningsvärdet 
av en enskild siffra 1 på10. Detta överraskningsvärde anges i antal bitar. Har vi 10 
olika tillstånd att välja på så fås överraskningsvärdet som log2 10 = 3,32. Gäller det 
istället att överföra bokstäver är överraskningsvärdet i varje bokstav som överförs 1 
på 32 om antalet bokstäver i det aktuella alfabeter är 32, alltså log2 32 = 5. Den 
kapacitet som en kanal har beror på hur många bitar som går att överföra per sekund. 
Detta medför att det intressanta inte är hur mycket information som egentligen 
överförs utan snarare hur mycket information, i antal bitar, som det är tekniskt 
möjligt att överföra. En telefonförbindelse mellan två personer, där båda är 
inkopplade men ingen av dem yttrar ett ord, kommer i ett vanligt analogt 
telefonsystem anses överföra lika mycket information som vid ett telefonsamtal där 
båda parterna talar oavbrutet med varandra. Ett telefonsamtal som enbart består av 
nonsens kommer också givetvis enligt den matematiska kommunikationsteorin att 
överföra lika mycket information som ett utomordentligt viktigt samtal som 
exempelvis förhindrar en allvarlig olycka. Detta beror på att det inom informations-
teorin är ointressant vad som egentligen sägs, det intressanta är hur mycket som kan 
sägas. 
 Det är till och med så att ett semantiskt innehåll kan överföras utan någon 
signalöverföring. En telefon kan exempelvis finnas inkopplad vilket möjliggör att 
någon ringer och ger information. Det är en stor skillnad att ha en inkopplad telefon 
och således möjligheten att motta ett eventuellt budskap mot att inte inneha någon 
telefon överhuvud taget. Två personer kan exempelvis komma överens om att den 
ene ringer den andre en viss tid, men endast om han behöver hjälp i ett visst 
avseende. Om personen inte ringer så har information gått fram utan att någon signal 
för den skull skickats, det räcker således ibland att bara ha möjligheten att skicka en 
signal eller ett meddelande för att utväxla betydelser människor emellan. I detta fall 
är alltså själva frånvaron av representation betydelsebärande. 
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3.1. Problemnivåer i kommunikationen 

Trots att Shannon säger att de semantiska aspekterna i informationsteorin är 
irrelevanta så pekar Weaver (Shannon & Weaver, 1949 sidan 96ff) på tre 
problemnivåer vid kommunikationsstudier där åtminstone nivå B och C är starkt 
kopplade till meddelandets mening. Dessa nivåer är: 

Nivå A (det tekniska problemet)   Hur exakt kan kommunikationssymbolerna  
överföras? 

Nivå B (det semantiska problemet) Hur noggrant uttrycker de överförda 
symbolerna den önskade betydelsen? 

Nivå C (effektivitetsproblemet)  Hur effektivt påverkar den mottagna 
betydelsen beteendet på önskat sätt? 

Det tekniska problemet handlar om hur exakt en mängd symboler, en kontinuerligt 
varierbar signal, eller ett kontinuerligt varierbart tvådimensionellt mönster kan sändas 
från sändare till mottagare. 
 Det semantiska problemet behandlar svårigheten att få ett meddelande att tolkas 
på avsett vis. Detta är svårt även när det gäller det relativt sett enklare problemet att 
föra över rätt budskap vid ett vanligt samtal. (Jag tror Weaver här menar att det är 
enklare att föra över rätt mening vid ett vanligt samtal eftersom det då finns bättre 
möjligheter att i dialog skapa en gemensam uppfattning av innehållet eller avsikten 
med kommunikationen. Om det istället gäller ett tryckt meddelande, e-post eller ett 
telegram finns ju ingen möjlighet till den direkta återkoppling som kan öka 
intersubjektiviteten.) 
 Effektivitetsproblemet handlar om hur framgångsrikt meddelandets mening, 
överförd till mottagaren, leder till ett önskat beteende. Det verkar vid första anblicken 
kanske snävt att hävda att syftet med all kommunikation är att påverka mottagarens 
uppförande, men med en tillräckligt bred definition av uppförande, är det klart att all 
kommunikation antingen påverkar uppförandet eller är utan urskiljbar och trolig 
effekt. Effektivitetsproblemet är nära besläktat med det semantiska problemet och 
överlappar det även i viss mån, faktum är att det finns överlappningar mellan alla de 
föreslagna problemkategorierna (Ibid). 
 Weaver (Shannon & Weaver, 1949 sidan 99) påpekar också att när Shannon 
tidigare hävdat att den semantiska aspekten av kommunikation är irrelevant för den 
tekniska aspekten så innebär inte detta att den tekniska aspekten nödvändigtvis är 
irrelevant för den semantiska. Eftersom information i den matematiska 
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kommunikationsteorin inte relaterar så mycket till vad som sägs, utan snarare till vad 
som kunde ha blivit sagt, så är information i denna aspekt friheten att välja ett 
meddelande bland många andra (Ibid).  

3.2. Weavers reviderade kommunikationsmodell 

Weaver gjorde redan 1949 ett försök att behandla även meddelandets semantiska 
innehåll i den modell de tidigare utvecklat. Shannon & Weavers modell behandlar 
främst de problem som uppstår vid nivå A, medan de två övriga identifierade 
problemområdena är i allra högsta grad intressanta vid all kommunikation mellan 
människor. Weaver hävdar (Shannon & Weaver. 1949 pp 115) att om hänsyn ska tas 
till problem på nivåerna B och C så måste säkert justeringar av modellen ske, men 
menar att bara mindre tillägg behöver göras. Han föreslår att ytterligare en box sätts 
in i modellen mellan mottagaren och destinationen, se figur 9. Denna box skulle 
benämnas semantisk mottagare. Vidare skulle ytterligare en box insättas mellan 
informationskällan och sändaren, benämnd semantiskt brus och den box som är 
nämnd enbart bruskälla skulle byta namn till tekniskt brus. Detta ger figur 9: 

Informations
källa Sändare Mottagare Destination

Tekniskt 
brus

Signal Mottagen 
signal

Meddelande
Semantisk 
mottagare

Semantiskt 
brus

Figur 9: En reviderad kommunikationsmodell 

Weaver (Ibid) menar att signalen i detta fall skulle gå igenom ytterligare en 
avkodning, den semantiska, som skulle matcha den semantiska, statistiska 
karaktäristiken av meddelandet mot den statistiska, semantiska kapaciteten hos 
mottagaren. Jag tolkar Weavers tankar som om varje signal, som avkodats av 
mottagaren, skulle svara mot ett kvantifierbart antal, diskreta tolkningar vilka skulle 
matchas mot människans hjärna och de tolkningar som denna destination har förmåga 
att göra. Förutsättningen för ett sådant tankesätt är i så fall att varje symbol eller 
tecken skulle kunna ge upphov till ett begränsat antal olika tolkningar och dessa 
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tänkbara tolkningar skulle jämföras med de tolkningar som människan/destinationen 
har förmåga att göra, antagligen ett mindre antal sådana.  
 Boxen med namnet semantiskt brus mellan informationskällan och sändaren 
visar de eventuella förvrängningar av meningen som avsändaren (omedvetet) gör när 
meddelandet omformas till tecken och symboler. Den semantiska mottagaren måste 
ta hänsyn till dessa eventuella förvrängningar. Weaver hävdar också att det är möjligt 
att justera det ursprungliga meddelandet så att summan av meddelandets mening plus 
det semantiska bruset är lika med det avsedda totala meddelandet till destinationen 
(Shannon & Weaver, 1948 s. 116). Jag antar att han med detta menar att det 
semantiska bruset kan överbryggas med hjälp av redundans på samma sätt som 
störningar av tekniskt brus kan elimineras. (Det är möjligt att göra en överföring 
säkrare genom att dubblera eller mångfaldiga de signaler som sänds, så kallad 
redundans. När vi läser behöver vi inte uppfatta alla bokstäver för att förstå innehållet 
i en text eftersom den skrivna texten är redundant5)
 Semantiskt brus är däremot mycket mera komplicerat och svårdefinierat än 
tekniskt brus. Detta innebär att det är mycket svårt att komponera meddelanden som 
säkrare för fram just den mening som avsändaren avsåg. Att säga en sak på flera olika 
sätt, en form av triangulering, är ett sätt att tillfoga semantisk redundans i ett 
meddelande. Men eftersom semantiskt brus är mycket svårt att kvantifiera, till 
skillnad från tekniskt brus, så är det svårt att visa i vilken omfattning det existerar. 
Det Weaver troligen hävdar är att om ett meddelande utformas tillräckligt bra är det 
fullt möjligt att överföra mening lika exakt som symboler. Ett meddelande ska alltså 
kunna utformas så att det är helt säkert att mottagaren uppfattar det exakt som 
avsändaren menat (summan av meddelandet mening plus det semantiska bruset är 
lika med det avsedda totala meddelandet till destinationen).  

3.3. Kommentarer till Shannon & Weavers 
kommunikationsmodell 

Shannon & Weavers modell har onekligen påverkat synen på vad information är och 
således också användningen av informationsbegreppet. Information är utan tvekan 
väldefinierat och otvetydigt i den matematiska kommunikationsteorin, men 
olyckligtvis någonting helt annat än det vi i dagligt tal förknippar begreppet med. 
Information i Shannon & Weavers tappning har ingenting med ett meddelandes 
inneboende mening att göra utan är snarare en kvantitativ bestämning av hur många 
tecken eller symboler som kan överföras i en given kanal per tidsenhet. Men lika lite 

5 Ni behvr nte knna se lla bkstver fr att frstå vad sm står hr 
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som antal sidor i en bok är relaterad till den kunskap boken kan överföra är Shannon 
& Weavers informationsbegrepp något mått på den mening eller betydelse som över-
förs. Detta hindrar inte att teorin är användbar, det är bara det att den inte har så 
mycket att göra med det vi i vardagligt tal kallar information.  
 Den matematiska kommunikationsteorin är inte heller speciellt lämplig för 
analys av praktiska kommunikationssituationer. Om vi exempelvis analyserar Victor 
Hugos brevväxling med Shannon & Weavers kvantitativa modell finner vi att en 
snarast försumbar mängd information, mätt i kvantitativa termer, har överförts medan 
det meningsinnehåll som i praktiken utbytts mellan parterna, kvalitativt sätt kan sägas 
vara betydande. Den fråga som Hugo ställde hade med ord kunna lyda ungefär: ”Hur 
togs min nya bok emot av marknaden?” observera att denna fråga, även om den 
innehåller många fler tecken, också kräver en relativt omfattande kontext för att vara 
förståelig. Först och främst måste mottagaren givetvis veta vem som ställt frågan, om 
det sedan inte rör sig om en succéartad lansering så måste förläggaren (som mot-
tagare) kanske kontrollera i sina anteckningar hur många böcker som sålts och om 
försäljningen varit medelmåttig så räcker det inte med att enbart svara med: ”succé” 
eller ”fiasko” utan svaret måste bli en längre utläggning.  
 Shannon & Weavers modell har inte förmågan att analysera den mening som 
överförs i en kommunikation. Weavers revidering av modellen utgör ett tidigt försök 
att få med de semantiska aspekterna i modellen. Denna revidering är inte särskilt 
utarbetad, det är till exempel inte uttalat vad den viktiga boxen semantisk mottagare
skulle innehålla. Warren (1949, s. 115) säger att: 

  ”den semantiska avkodaren tar meddelandet till en andra avkodning, kraven 
på denna avkodning är att den matchar den statistiska semantiska karaktäristiken i 
meddelandet mot den statistiska semantiska kapaciteten hos alla mottagare, eller den 
delmängd av alla mottagare som är den publik som man önskar påverka.”

 Warrens antagande verkar vara att varje meddelande har en begränsad mängd 
olika tolkningar och att dessa olika tolkningar också är helt oberoende sådana 
kontextuella förhållanden som, till exempel, vem avsändaren är. Om vi tänker oss att 
frågetecknet från Victor Hugo hamnar i denna semantiska mottagare, kan vi fråga oss 
vilken mängd olika tolkningar ett enskilt frågetecken i så fall ska representera? Det är 
också uppenbart att Warren har åsikten att mening är en inneboende egenskap i en 
symbol, en åsikt som inte delas av Langefors (1995) vilket framgår i hans modell: 
Den infologiska ekvationen.
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4. Infologin och den infologiska ekvationen 

Till skillnad från Shannon & Weavers modell fokuserar den andra modell jag valt på 
ett meddelandes meningsinnehåll. Det är ett helt annat sätt att behandla 
kommunikation och information som uttrycks i den infologiska ekvationen. Börje 
Langefors är en av förgrundsgestalterna i svensk forskning om datoriserade 
informationssystem och har grundat den inriktning som han själv gav namnet 
infologi. En viktig grund i infologin är distinktionen mellan data och information. 
Langefors studerade vad han kallade det fundamentala infologiska problemet – hur 
data i systemet skulle innehålla rätt information. Han fann då att denna fråga hade det 
häpnadsväckande svaret att: ”data do not contain information at all”, Langefors 
(1995, sidan 144). Denna insikt visade att det inte var tillräckligt att göra rätt data 
tillgängliga för alla användare för att skapa bra datoriserade informationssystem. Det 
räcker nämligen inte att göra data tillgänglig för alla, dessa data måste också kunna 
förstås och uppfattas på avsett vis. 
 Det kan noteras att om Langefors åsikt, att data inte innehåller information, är 
sann så omöjliggör detta Warrens reviderade modell (figur 9). Om inte informationen 
innehålls i data så förloras den ovillkorligt i den linjära modell som Weaver föreslog 
eftersom inget annat än rå data kan passera. 
  Langefors (1995) menar att även data som avser att innehålla enkla elementära 
fakta, som till exempel temperaturen på en särskild plats vid en särskild tid, måste 
kunna tolkas av alla användare. För att förstå vad som egentligen menas måste 
människor kunna tyda det språk som dessa data, ord och figurer använder. För att 
exempelvis kunna tolka data om temperaturen måste dels språket, dels det använda 
konceptet för temperaturmätning kunna förstås. Därför måste informationen, istället 
för att innehållas i data, produceras från data och förkunskaper. 
 Detta tänkande ledde Langefors till formuleringen av den infologiska 
ekvationen, vilken lyder:  

),,( tSDiI

där:

I = informationen eller (kunskapen) producerad från data D
D = data 
S = förkunskapen (pre-knowledge) 
t = tiden 
i = tolkningsprocessen 
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Den infologiska ekvationen är inte en matematisk funktion där de olika parametrarna 
kvantifieras, ”The infological equation has to be looked upon as a conceptual 
equation, not a quantitative one” (Langefors, 1984 sidan 188), utan ekvationen är 
snarare ett sätt att representera den process som transformerar data till information. 
Ekvationen kan också ses som ett sätt att finna en brygga mellan en teknisk inriktning 
och en social inriktning av synen på informationssystem, eller som ett sätt att visa hur 
båda sidorna av meddelandekonceptet som visades i figur 5 hänger ihop. 
 Langefors (1995, sidan 142) skiljer på två olika problem vid utformningen av 
datoriserade informationssystem, och dessa problem är relaterade till ett meddelandes 
data- (problem 1) respektive informationsaspekt (problem 2) : 

1.Det infologiska problemet – hur ska man definiera den information som ska 
göras tillgänglig för användaren av informationssystemet? 

2.Det datalogiska problemet – hur ska data och hårdvara organiseras för att 
informationssystemet ska kunna implementeras?  

Den infologiska ekvationen beskriver hur data övergår till information i en process. 
Information är bunden till en individ och det existerar följaktligen inga informations-
system utan att människor finns representerade (Langefors 1995). Med detta gör 
Langefors helt klart att utformningen av datoriserade informationssystem absolut inte 
är enbart ett tekniskt problem, utan att den i hög grad är beroende av människors 
olika sociala aktiviteter. 
 Vid utvecklingen av informationssystem konfronteras man alltså med två 
huvudproblem: 

– Det infologiska huvudproblemet, symboliseras av frågeorden vad och varför?
– Det datalogiska huvudproblemet, symboliseras av frågeordet hur?

De infologiska frågeställningarna gäller informationssystemets yttre egenskaper, det 
vill säga de egenskaper som är relevanta för systemets användare och intressenter. De 
datalogiska frågeställningarna gäller informationssystemets inre egenskaper, alltså 
hur systemet tekniskt ska utformas (Sundgren1992, s. 40). 
 Det är uppenbart att det infologiska problemet måste lösas före det datalogiska. 
För att kunna svara på frågan hur så måste vi först veta vad och varför. Den 
infologiska ekvationen kan därför sägas vara en bro mellan det infologiska och det 
datalogiska problemet eftersom den hjälper oss att utforma data som sedan 
informationssystemet ska hantera. 
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 En intressant reflexion är att även om formuleringen: ”Det datalogiska 
huvudproblemet”, definitivt för in tankarna på datoriserade informationssystem så är 
det inget som säger att den infologiska ekvationen och dess tillämpningar endast 
gäller för datoriserade lösningar. Den infologiska ekvationen är en generell modell av 
kommunikation med hjälp av data och dess användning behöver inte begränsas till 
enbart informations och kommunikationstekniska lösningar där datorer förekommer.  
 Den infologiska ekvationen är en konceptuell modell snarare än en matematisk 
ekvation och den beskriver hur information skapas i en process med de ingående 
komponenterna data, förkunskap och tid. 

4.1. Komponenterna i den infologiska ekvationen 

Data (D)

Langefors menar att data ofta används i vardagsspråket som en synonym till 
information, men att vi vid en formell analys måste vara klara över meningarna i 
olika förekomster av information och därför måste ha olika ord för olika (om än 
ibland nära relaterade) begrepp. (Langefors, 1978). Här står data som ”medel för att 
representera information”.  Data definieras som plural av datum i meningen ”ett antal 
symboler som representerar en del av ett meddelande”. Data kommer därför ofta att 
betyda en digital eller alfabetisk representation av en eller flera delar av ett eller flera 
meddelanden. Denna definition ansluter i hög grad till den vardagliga användningen 
av ordet, om än i detta fall mera begränsad. Den singulära formen datum kommer att 
korrespondera till representationen av ett värde, till exempel en statusvariabel eller ett 
namn. Notera att medan data representerar ett meddelande som bär information så 
kommer ett ensamt datum inte att bära någon som helst information (Ibid, sidan 242). 
 Observera att data enligt Langefors är separerade från mening. Om vi går till 
figur 6 avses med data i den infologiska ekvationen endast den representativa 
aspekten i ett meddelande: 
 Den infologiska ekvationen kan likväl som den ses som en bro mellan det 
infologiska och det datalogiska problemet även ses som en överbryggning mellan 
representationsaspekten och informationsaspekten i Goldkuhls (1995) dikotomi. 
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Förkunskapen (S)

Enligt Langefors så noterar människor endast meddelanden vilka uppfattas som 
viktiga för dem själva. Detta innebär att två steg, tolkning och slutledning 
(interpretation and inference) är involverade i kommunikationen. En tolkad text 
överför information som sedan leder till slutsatser och dessa slutsatser producerar i 
sin tur ytterligare information (1995, s. 147). De slutledningar som görs associerar till 
nya tolkningar som skapar ytterligare information vilket till slut ger resultatet att även 
om den första tolkningen av data är densamma för olika personer kommer deras 
slutledningar och de handlingar som följer av dessa att vara väldigt olika eftersom de 
associationer som görs beror på hela den individuella förkunskapen S. Det är, enligt 
Langefors(1995), ofta så att begreppet tolkning (interpretation) ofta används när det 
egentligen rör sig om en slutledning (inference) och det är därför viktigt att skilja 
mellan tolkning och slutledning. Vi tolkar först en situation (eller data) och drar 
därefter slutsatser från denna tolkning om situationen upplevs exempelvis som 
hotande eller gynnsam. För att minska risken för sammanblandning använder 
Langefors ibland begreppen direkt och indirekt tolkning istället för tolkning och 
slutledning. 
 Förkunskapen S är, enligt Langefors, en produkt av hela den tolkande 
människans liv och är därför olika för alla människor. S är alltså en helt subjektiv 
förmåga och unik för varje individ, om S nödvändigtvis måste vara identisk hos de 
kommunicerande parterna för att en fungerande tolkning ska kunna göras, så är 
tolkningsprocessen omöjlig eftersom alla människor har olika livserfarenheter. 

 Since the pre-knowledge of a person is an outcome of his life experience… 
hence two distinct people have distinct S. Does this then imply that they would get 
distinct information from the same data? How can people then use data or 
communicate at all? Langefors (1987, s. 90). 

 Langefors löser detta dilemma genom att föreslå att det bara är vissa delar av 
förkunskapen S som är verksamma när data tolkas. Även om vi aldrig kan vara säkra 
på att upplevelsen av stimuli eller input i form av data är exakt den samma för två 
olika tolkare/människor är det ändå uppenbart att människor kan kommunicera med 
varandra och denna kommunikation möjliggörs då genom att tillräckligt mycket av de 
olika personernas förkunskap S överensstämmer, enligt figur 10. 
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Figur 10: Snitt mellan två olika personers gemensamma förkunskap (S) 

Vi ser här att två olika människors förkunskaper, (S1 och S2) i viss mån överlappar 
varandra. Det intressanta här är i vilka avseenden och i vilken grad de olika 
människornas förkunskaper måste vara identiska för att en fungerande 
kommunikation ska ske. 
 För att komma ifrån problemet med att förkunskapen S, som omfattar alla 
erfarenheter, sinnesintryck och tankar som en människa hittills tänkt under sitt liv och 
därför givetvis är olikt för alla människor, ändå ska sammanfalla i så hög grad att det 
är möjligt att tolka data på avsiktligt sätt, har Langefors formulerat hypotesen att 
förkunskapen är uppdelad i olika sektioner. (Langefors, 1995 s. 150). Han menar att 
observationsförkunskapen Sobs, som är involverad när en observation görs eller när 
en observation tolkas, är avskild från resten av förkunskapen S. Så länge det är så 
finns möjligheten att många människor har samma Sobs trots att deras totala 
förkunskap S är olika. Detta innebär att olika människor gör samma korrekta tolkning 
av data, medan de däremot drar helt olika slutsatser av dessa tolkade data. Sobs är 
alltså en delmängd av S och snittet mellan de båda personernas hela förkunskaper 
Sobs är den de har gemensamt enligt figur 10. 
 Det är också naturligt, menar Langefors, att avskilja andra sektioner av S, som 
är involverade i slutledning och andra processer. Han introducerar termen 
”slutledningsförkunskap”, Sinfer, för att referera till en sådan sektion. Sinfer är därför 
förkunskap som leder slutledningsprocesser, (indirekt tolkning). Sinfer kan innefatta 
olika delmängder vilka leder till olika slutsatser även om de är baserade på samma 
faktiska kunskap. Eftersom en slutledning kan producera information som leder till 
andra slutledningar är det tänkbart att Sinfer omfattar hela S säger Langefors (1995, s. 
150). 
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Tiden (t) 

Tiden t innebär här den tid som tolkningsprocessen tar eller den tid tolknings-
processen har till sitt förfogande. Data tolkas aldrig momentant utan det tar alltid tid 
innan information kan formuleras. 
 En intressant reflexion när det gäller tiden t i den infologiska ekvationen är vad 
som är start och sluttid för tolkningsprocessen. Om vi analyserar exemplet med det 
frågetecken som Victor Hugo skickar till sin förläggare är det förläggaren som, under 
en viss tid t, tolkar detta frågetecken om vi analyserar kommunikationen med 
Langefors ekvation. Då är frågan hur lång tiden i detta fall skulle vara? Om vi endast 
räknar tiden från när förläggaren öppnar brevet och tar del av innehållet (ett enda 
frågetecken) till han drar slutsatsen av detta, blir tiden väldigt kort. Förmodligen rör 
det sig om någon sekund, men om vi istället räknar att tolkningssituationen börjar 
med de interaktioner som förläggaren tidigare haft med Victor Hugo blir tiden en helt 
annan. Det kanske rör sig om månader av kontakter om vi räknar den tid det tagit för 
förläggaren att få tillräcklig kunskap om Victor Hugo för att detta enda frågetecken 
ska få någon mening.  Det är därför vanskligt att se tolkningsprocessen som 
momentan och påbörjad i samma ögonblick som ett meddelande anländer eftersom 
denna process är beroende av en mängd olika händelser och på kunskaper som 
inhämtats långt tidigare. Om vi i den infologiska ekvationen ska koppla all den 
kontext som krävs för att rå data, i detta fall Victor Hugos frågetecken, ska kunna 
tolkas av mottagaren krävs också att tiden utsträcks så att den täcker händelserna i 
denna kontext. 

Informationen (I) 

Informationen I är processens resultat. Informationen är bunden till den människa 
som har tolkat den i processen (i). Information kan inte överföras till en annan 
människa utan att en ny process enligt den infologiska ekvationen sätts igång. 
 Information kan i den infologiska ekvationen jämställas med mening. Den 
infologiska ekvationen illustrerar hur mening förflyttas mellan människor i en 
kommunikation med hjälp av data. 
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Tolkningsprocessen (i)

Tolkningsprocessen i är det mest centrala i ekvationen och handlar om hur denna 
process sker. i ska förklara hur de olika komponenterna D, S, t och I förhåller sig till 
varandra, vilka tekniska samband det finns mellan dessa komponenter. i är alltså den 
operator som binder samman komponenterna i en motsägelsefri och användbar 
förklaringsmodell. Eftersom den infologiska ekvationen inte är någon matematisk 
modell är inte i heller en matematiskt definierad operator, utan utgör snarast namnet 
på tolkningsprocessen. Själva formen på ekvationen visar att information ses som 
output av de tre olika ingredienserna data, förkunskap och tid.  

4.2. Den inverterade infologiska ekvationen 

Den infologiska ekvationen beskriver, enligt Langefors formulering, enbart hur data 
tolkas till information. För att illustrera en fullständig kommunikation är det rimligen 
också nödvändigt att gå den omvända vägen och visa hur information blir data. Vid 
utformningen av informationssystem är det intressanta vilken data som ska användas  
och för att få reda på detta bör data, snarare än information, vara det output vi söker. 
 Det är därför viktigt att kunna gå motsatt den väg som den infologiska 
ekvationen är formulerad, alltså att skapa lämpliga data för att kommunicera den 
information som ska förmedlas. Detta visas av Backlund (2002) genom 
formuleringen av den inverterade infologiska ekvationen: 

),,( tSIfD

De ingående variablerna D, S, I och t är givetvis desamma som i den ursprungliga 
ekvationen. Vad som här uttrycks är det faktum att data som ska tolkas också på 
något vis måste kunna produceras från information. För att en kommunikations-
situation ska kunna förstås från både sändaren och mottagaren krävs att den 
infologiska ekvationen är inverterbar så att data även kan fås som resultat. Det räcker 
inte att inse att data kan tolkas till information utan det måste även kunna visas att 
information kan förvandlas till data för att hela kommunikationssituationen ska kunna 
förstås. 
 Data blir enligt den inverterade infologiska ekvationen konstruerade. Data är 
därför resultatet av en mänsklig process. Om vi går tillbaka till diskussionen som 
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börjar på sidan 14 om data får vi genom den inverterade infologiska ekvationen 
ytterligare ett exempel på att data bör ses som socialt konstruerade.  

4.3. Operativ och direktiv information 

Infologin gör skillnad på operativ och direktiv information. Operativ information 
används när konkreta beslut tas angående den löpande verksamheten i en 
organisation. Operativ information kännetecknas av att den är nödvändig för att 
beslut ska kunna fattas. Direktiv information har å andra sidan rollen att höja 
beslutskvaliteten hos beslut som teoretiskt skulle kunna fattas utan något 
informationsunderlag alls. Direktiv information kan således vara mer eller mindre 
värdefull för att höja beslutskvaliteten, det går däremot sällan att påvisa behovet av 
viss direktiv information för ett beslut på samma enkla sätt som behovet av operativ 
information för ett operativt beslut (Sundgren, 1992 sidan 35). 

e-meddelanden  

Langefors har också formulerat termen e-meddelanden. Ett e-meddelande 
(elementary message), eller elementärt meddelande är en minsta informations-
överförande enhet. Ett e-meddelanden är inte information, däremot representerar det 
eller modellerar information (Langefors 1995, sid.112). Ett typiskt e-meddelande är 
kunskapen om ett enkelt faktum eller en enkel instruktion. Det kan till exempel vara 
att en speciell behållare har en viss temperatur vid en viss tidpunkt. Exempelvis 
förhåller det sig så att: ”temperaturen i behållaren var 65 grader”. Denna mening 
duger dock inte som informationsbärare i ett delat informationssystem. Vid en vanlig 
kommunikation fungerar det däremot bra eftersom det då är klart vilken behållare det 
rör sig om och vid vilken tidpunkt. I ett delat informationssystem är det dock 
nödvändigt att lägga till identifierare av objektet och tiden för att åstadkomma e-
meningen: ”temperaturen på behållare C var 65 grader den 15:e juni, 2003” ett 
alternativt sätt att skriva detta är: ”Behållare, C ( temperatur, 65,tid, 20030615).” 
 Ett e-meddelande är därför ett sätt att formalisera meddelanden i datoriserade 
informationssystem. e-meddelandet har en form som främst passar operativ 
information eftersom det endast är relativt enkla budskap som går att formalisera i 
denna syntax.  
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4.4. Slutsatser 

Den infologiska ekvationen är således ett försök att konceptualisera den semantiska 
aspekten av information och förklara de mekanismer som gör att vi kan kommunicera 
med varandra med hjälp av tecken och symboler. Det finns dock en mängd 
frågetecken i de antaganden som Langefors gör vilket gör det naturligt att ställa sig 
frågan: Är den infologiska ekvationen en bra modell för mänsklig kommunikation 
eller leder den oss på villovägar? Jag kommer senare i detta arbete att analysera 
modellen och undersöka om den är konsistent gentemot olika uppfattningar om 
språkets beskaffenhet, samt vilka ontologiska och epistemologiska antaganden den är 
förenlig med. 
 Langefors skiljer inte distinkt på information och kunskap utan jämställer i 
princip dessa begrepp i den infologiska ekvationen. Eftersom S också är en form av 
kunskap måste detta innebära att Langefors menar att kunskap kan produceras med 
hjälp av annan kunskap. Ett sätt att omformulera den infologiska ekvationen skulle i 
så fall kunna vara: 

 Ny kunskap = f (Data, befintlig kunskap, tid)

Langefors skulle därför på ett mera filosofiskt plan mena att människor får ny 
kunskap genom en process med befintlig kunskap, data och tid som input. 
Information kan då också sägas vara någonting som ackumuleras till det tidigare 
kunskapsinnehavet vilket skulle innebära att S vid två olika tidpunkter S1 och S2
skulle vara olika. Förförståelsen S är dynamisk och förändras vid varje tolkning av 
nya data och de lärprocesser som vi människor ägnar oss åt är i så fall helt beroende 
av vårt individuella sätt att tolka symboler/text (data D). Det innebär i så fall att 
information med detta perspektiv är samma sak som kunskapstillskott. 
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5. Metodologi 

Detta kapitel kommer att behandla metodologi snarare än metod. En metod är ett 
verktyg eller en teknik som används i en undersökande process. En metodologi är, å 
andra sidan, att se som en intrikat samling av ontologiska och epistemologiska 
antaganden som en forskare tar upp och använder i sitt arbete, påstår Mir and Watson 
(2000) och menar att skillnaden mellan metod och metodologi inte är trivial. 
 Att jag kallat detta kapitel metodologi snarare än metod beror på att min ansats 
är helt teoretisk. Ett metodkapitel är annars det naturliga sättet att visa hur arbetets 
teoretiska och empiriska delar hänger samman. Metodkapitlet redovisar då den röda 
tråden från syftet, vilket styr hur den empiriska verkligheten ska angripas för att 
syftets forskningsfrågor ska kunna besvaras. Eftersom min ansats helt saknar empiri 
och vetenskaplig metod främst behandlar hur teori och empiri samverkar, väljer jag 
istället att i detta kapitel redovisa min vetenskapssyn och mina antaganden om 
verkligheten och hur kunskap kan fås om denna verklighet. 
 Min vetenskapssyn har förändrats på ett genomgripande sätt under arbetets 
gång och det gör också att de två olika perspektiv på kommunikation, det praktiska 
och det språkfilosofiska, som jag kommer att presentera har helt olika vetenskaps-
teoretiska grunder. I början av arbetet var jag genom min bakgrund som civilingenjör 
och tekniker starkt präglad av en praktisk, nyttoinriktad syn som under arbetets gång 
gradvis har förändrats mot en mera teoretisk utgångspunkt. Fokus har för mig 
förflyttats från tekniken, mot människan. Heide (1999) menar exempelvis att det är en 
svår konst att studera informationsteknik, bland annat därför att den består av två 
verkligheter – en social och en teknisk. Den sociala verkligheten består bland annat 
av användningen, tolkningen och effekterna av tekniken, medan den tekniska 
verkligheten utgörs av de artefakter och de normer som tekniken bygger på.  
 Datoriserade informationssystem innefattar både teknik och människor och blir 
kanske därför ett av de områden där klyftan mellan naturvetenskap och 
samhällsvetenskap framträder med särskild skärpa. Människan och tekniken är starkt 
sammanflätade med varandra och som Latour (1998) påtalar är det meningslöst att 
försöka undersöka tekniken för sig och människan för sig. Människor och teknik 
utvecklas och växelverkar med varandra på ett sådant sätt att det exempelvis är 
omöjligt att få en djup kunskap om hur ett datoriserat informationssystem fungerar 
genom att studera det tekniska systemet för sig och de människor som använder 
systemet för sig. 
 För att förklara min glidning från det praktiska till det språkfilosofiska 
perspektivet redogör jag här för den förändrade syn på vetenskapligt ideal som min 
resa under detta arbete inneburit. När jag började fundera över kommunikativa 



46

problem, företrädelsevis inom datoriserade system, var jag starkt präglad av ett 
naturvetenskapligt synsätt med ett vetenskapligt ideal som i mångt och mycket var 
format av tankar från den logiska positivismen. Här nedan kommer några punkter 
som jag tidigare ansåg borde karaktärisera god forskning, den bör vara: 

Kumulativ 
Reproducerbar 
Falsifierbar 
Användbar och ha prediktionskraft 
Värderingsfri 

Med kumulativ menar jag att ny forskning ska byggas på tidigare forskning och 
kunna sättas in i ett sammanhang där den länkar nya upptäckter till gammal kunskap. 
De undersökningar som görs bör också vara möjliga att repetera så att vetenskapliga 
resultat kan kontrolleras av andra forskare. Falsifierbarheten är givetvis en inspiration 
från Karl Popper, ett starkt kriterium för vetenskapliga upptäckters värde är om de är 
möjliga att falsifiera, Popper menar att falsifiering är ett demarkationskriterium för 
gränsen mellan vetenskapliga och icke-vetenskapliga, metafysiska, påståenden och 
hypoteser (Molander, 1988, s. 182). Detta påstående kan jag idag inte hålla med om. 
Om detta kriterium används vid all vetenskaplig aktivitet blir en stor mängd kunskap 
degraderad till metafysisk spekulation. Det är visserligen en tunn linje att balansera 
på, men med detta demarkationskriterium blir all vetenskaplig aktivitet hänvisad till 
en ontologi präglad av realism och erkännandet av en enda objektiv verklighet. Detta 
stämmer inte överens med mina åsikter om att en stor del av vår verklighet består av 
sociala konstruktioner. 
 Användbarhet i form av prediktionskraft är starkt kopplad till existensen av 
lagbundna sammanhang vilket gör det möjligt att med matematikens hjälp förutse 
kommande händelser. Att vetenskapen ska vara värderingsfri hör ihop med tron på 
forskning som en objektiv verksamhet som bör framkalla mera oantastliga sanningar 
än de som framkommer i andra verksamheter.  
 Även om min syn på vetenskap har förändrats har hela tiden begreppet teori 
varit centralt, utan teorier ingen vetenskap. Däremot har även innebörden av 
teoribegreppet förändrats under arbetets gång. 
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5.1. Teori och teorikonstruktion 

Teorier i ett vetenskapligt arbete kan vara utgångspunkter för en studie eller ett 
problemområde, men det kan också vara ett resultat av forskningsinsatsen, alltså en 
ny teoribildning som genererats ur teoretiska resonemang och/eller empiriska 
undersökningar.  
 Meningen med allt vetenskapligt arbete kan i någon mening anses vara 
teorigenerering eftersom all forskning syftar till att finna struktur hos verkligheten. 
Men att finna allmängiltiga naturlagar som styr sociala varelser på ett deterministiskt 
sätt är sannolikt att spänna bågen för högt. Den finländske filosofen Eino Kaila 
formulerar det så här: ”Frågar man vad människan i sin strävan efter kunskap söker 
kan man svara med ett enda ord: invarianser” Asplund (2002 s. 31). Med invarianser 
menas lagbundna likformigheter. Ett annat kort svar på denna fråga skulle kunna 
vara: Teorier.
 Men vad är då en teori? Galtung definierar (1969, s. 451) en teori som: 

”A theory is as a set of hyphotheses structured by the relation of implication or 
deducibility, or more formally:
A theory, T, is a structure (H, I) where 
H is a set of hypotheses and  
I is a relation in H called ‘implication’ or ‘deducibility’  
So that H is weakly connected by I.”

Bacharach (1989) menar att: 

”en teori är påståenden om relationer inom och mellan ett begränsat antal 
antaganden och restriktioner. Det är inget annat än en lingvistisk anordning som 
används för att organisera en komplex empirisk omvärld. Bacharach säger även att 
syftet med teorier är tvåfaldigt, dels att organisera och dels att kommunicera.”

Vidare presenterar Bacharach en modell med komponenterna teoretiska begrepp 
(constructs), propositioner (propositions), variabler och hypoteser enligt figur 11: 
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Figur 11: Komponenterna i en teori, fritt från Bacharach (1989) 

Bacharach (1989) visar i figur 11 hur god teori bör byggas genom att ett 
sammanhållet system, en bro, mellan teori och empiri byggs. Den egentliga teorin 
består av teoretiska begrepp som binds samman med propositioner till ett enhetligt 
teoretiskt system. Det teoretiska systemet testas och styrks empiriskt genom att de 
teoretiska konstruktionerna kopplas mot variabler och dessa variabler sammanlänkas 
sedan med hypoteser. Den stora skillnaden mellan propositioner och hypoteser är att 
de senare är empiriskt testbara. Den streckade vågräta linjen, eget tillägg till figuren, 
visar gränsen mellan teoretiska antaganden och den empiriska verkligheten. Denna 
gräns utgör enligt min mening den största svårigheten och utmaningen i ett forsk-
ningsarbete. 
 När denna modell betraktas blir intrycket kanske att den främst gäller för 
kvantitativa forskningsansatser, men Bacharach hävdar att det finns en falsk 
distinktion mellan forskare som behandlar stora (kvantitativa) datamängder och 
sådana som stödjer sig på kvalitativa ansatser som etnografi eller fallstudier. Han 
menar att det inte spelar någon roll hur data har insamlats, forskaren har ändå ett 
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ansvar att presentera dem på ett sådant sätt att forskningssamhället får en skälig 
möjlighet att använda eller förkasta dem, Bacharach (1989 s. 512). 
 Det sätt som teorier här beskrivs på är starkt kopplat till den hypotetiskt-
deduktiva metoden. Denna metod innebär att förklaringar och förutsägelser utvecklas 
med hjälp av deduktion genom att en logisk struktur skapas mellan det som ska 
förklaras och förklaringen. Den hypotetisk-deduktiva metoden innebär också att ett 
faktum eller förhållande som härleds ur förklaringen blir vetenskapligt accepterat 
först när det har verifierats med metoder som visar att det motsvarar en empirisk 
verklighet, Andersen (1994). 
 Användandet av den hypotetiskt-deduktiva metoden kräver, vill jag hävda, 
existensen av en objektiv verklighet som kan observeras och diskuteras fristående 
från det språk som beskriver denna verklighet. När jag i den senare delen av detta 
arbete ser kommunikation ur ett språkfilosofiskt perspektiv är inte uppdelningen 
mellan teori och empiri eller, med andra ord, språk och verklighet lika självklar.  
 Dessa beskrivningar av teorier fungerar däremot väl tillsammans med de krav 
på god forskning som jag tidigare redovisade och denna syn på forskning och 
vetenskap överensstämmer väl med mitt eget tidigare ideal. I samma takt som mina 
försök att kunna samsa överföringen av mening med överföringen av symboler i en 
enda modell tycktes bli mer och mer orealistiska förändrades också min syn på 
forskning och vetenskapligt arbete. Jag började bli mer medveten om de svårigheter 
som min tidigare vetenskapssyn gav när problemen rörde människor som interagerar 
med varandra. 
 För att min tidigare syn på vetenskap ska kunna gälla krävs i princip att det 
mänskliga subjektet kan åtskiljas från den verklighet som ska undersökas. Det måste 
finnas en objektiv referenspunkt där världen kan betraktas utan att den påverkas. 
Människan har däremot till skillnad från andra studieobjekt förmågan att förändra den 
omgivande verkligheten och detta gör att prediktioner av framtida beteenden blir 
vanskliga. En reproducerad undersökning kan ge ett helt annat resultat än den 
ursprungliga eftersom varken människor eller sociala system kan ses som enkla 
stimuli-respons objekt som ger samma respons på varje givet stimuli.  
 Även falsifikationskriteriet är besvärligt eftersom det är svårt att testa teorier 
rörande människor i situationer med exakt samma omgivning. Ett känt exempel inom 
nationalekonomin är det starka samband mellan låg inflation och hög arbetslöshet 
som tidigare ansågs föreligga. Numera förnekas detta samband av många eftersom 
man tycker sig ha fått empiriska bevis för att låg inflation och låg arbetslöshet kan 
sammanfalla. Att definitivt falsifiera ett påstående om det kausala förhållandet mellan 
arbetslöshet och inflation är svårt beroende på oklarhet om när sambandet ska gälla. 
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 När det gäller värderingsfrihet i forskningen är det inom samhällsvetenskapen 
nästan omöjligt att isolera människors handlingar från deras värderingar. Det är tvärt 
om ofta intressant att undersöka hur värderingar påverkar mänskligt agerande.  
 Det enda som helt består av min tidigare vetenskapssyn är att forskning bör 
vara kumulativ. Vetenskapen bör sträva efter att bygga sammanhängande system av 
kunskap där ny kunskap sammanlänkas med befintlig kunskap i de fall då denna inte 
motsägs. När ny och gammal kunskap motsäger varandra konkurrerar de istället med 
varandra och de starkare teorierna mätt i konsistens och förklaringskraft överlever, 
Kuhn (1997). 
 Min vetenskapssyn har således förändrats radikalt under arbetets gång och jag 
inser nu att om all vetenskaplig aktivitet begränsas till min tidigare syn blir stora delar 
av samhällsvetenskapen exkluderad.  
 En anledning till min reviderade vetenskapssyn är en förändrad syn på 
verkligheten. Mina försök att analysera kommunikation har fört mig in på tankar om 
hur vår verklighet är beskaffad och vilka möjligheter vi har att förstå denna 
verklighet, alltså ontologiska och epistemologiska frågor. 

5.2. Ontologi och epistemologi 

”Jag hatar verkligheten, men det är fortfarande enda stället där man kan få sig en 
ordentlig biff” (Woody Allen). 

Vilken ontologi och epistemologi vi ansluter oss till är avgörande för syftet med all 
forskning. Dessa val och utgångspunkter bestämmer i hög grad vad vi kan förvänta 
oss av våra resultat. Tror vi till exempel inte på att utvecklingen är förutsägbar, kan vi 
inte heller förvänta oss att få resultat som predikterar framtiden.  
 Det är därför nödvändigt att deklarera sina ontologiska och epistemologiska 
utgångspunkter. Dessa utgångspunkter bestämmer i sin tur vilket perspektiv och vilka 
forskningsansatser som bör användas.  
 Figur 12 åskådliggör hur begreppen ontologi och epistemologi förhåller sig till 
teori, metod och empiri. 
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Figur 12: från Hörte (1998) 

Det är Hörte (1998) som med denna bild visar att de tre områdena teori, metod och 
empiri är tätt sammanknutna. Dessa utgör centrala delar av det vetenskapliga 
angreppssättet. För att kunna beskriva dessa tre delars inbördes relationer måste det 
också visas hur de är kopplade till författaren verklighetssyn. Ontologin och 
epistemologin ligger överordnad teori, metod och empiri och styr i allra högsta grad 
de val som görs bland dessa. 

5.3. Ontologisk grund 

Verkligheten är mångfasetterad och när det gäller forskning om hur människor beter 
sig och interagerar med tekniska artefakter är det omöjligt att på en och samma gång 
ta hänsyn till alla olika aspekter. Det gäller därför att inse att varje studie medför ett 
val. Om vi tänker oss att verkligheten är ett stort mörkt rum kan vårt perspektiv av 
verkligheten liknas med att vi har en liten ficklampa att lysa upp detta mörka rum 
med och det vi lyser upp med denna lilla lampa är allt vi ser. Detta perspektiv är alltså 
ett av många olika sätt att se världen och när vi har valt perspektiv så styr detta också 
vår forskningsansats.  
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 Olika forskningsansatser/perspektiv är inte jämförbara med varandra. Eftersom 
perspektivet bestäms av ontologi och epistemologi, det vill säga hur vi uppfattar 
världen och hur vi söker kunskap om dess beskaffenhet, går det inte att direkt jämföra 
forskning som görs med utgångspunkt i olika perspektiv. 
 Syfte och forskningsfrågor styrs eller formuleras av det vetenskapliga 
perspektivet och redan när vi ställer våra forskningsfrågor har vi, medvetet eller 
omedvetet, bestämt oss för ett visst perspektiv och en viss verklighetssyn. Eftersom 
frågan i så hög grad styr svaret är det utomordentligt svårt att kombinera exempelvis 
en kvantitativ och en kvalitativ ansats. Jag vill gå så långt som till att säga att samma 
forskningsfråga aldrig går att besvara både med en kvantitativ och med en kvalitativ 
ansats, det är däremot möjligt att ett övergripande syfte kan underställas 
forskningsfrågor som kan besvaras med båda typerna av ansats. 
 En fråga man kan ställa sig är om det finns en objektiv verklighet över huvud 
taget. Jag anser denna fråga vara rent filosofisk eftersom det inte finns något sätt att 
slutgiltigt verifiera eller falsifiera existensen av en verklighet som uppenbarar sig på 
samma sätt för alla människor. Detta gör dock inte frågan på något sätt ointressant 
och mitt eget svar är att det centrala är i vilken grad människor i olika grupperingar 
kan enas om att betrakta verkligheten på ett likartat sätt, helt enkelt möjligheterna att 
åstadkomma intersubjektivitet. Min slutsats blir att verkligheten ser ut precis som en 
enig sammanslutning av människor bestämmer att den ska se ut. Detta innebär inte 
någon total relativism men bygger på synen att verkligheten är en social konstruktion. 
Den möjlighet vi människor har att komma överens om hur vår gemensamma 
verklighet är beskaffad är genom språket och enbart genom språket. (Språket är 
däremot något ytterst komplicerat och består inte bara av tal och skrift, utan även av 
en mängd andra sätt att kommunicera mening genom olika tecken, rörelser, ljud med 
mera). Mänskliga individer skapar en verklighet tillsammans genom att göra begrepp 
gemensamma. Detta är givetvis i olika grad komplicerat beroende på vad våra 
begrepp står för. Det är lättare för en grupp människor att enas om vad Karlavagnen 
är än att få en grupp ense om vad ett begrepp som god kamratanda står för. Inte desto 
mindre är båda begreppen teoretiska konstruktioner som definierar en gemensam 
verklighet. Karlavagnen existerar inte i någon högre grad än god kamratanda, vi 
måste enas om att Karlavagnen är ett antal stjärnor som om vi ser dem på ett visst sätt 
utgör ett begrepp som definierar dessa stjärnors inbördes relationer. Ingen människa 
kan utan någon som helst förkunskap peka ut Karlavagnen på himlen och finna att de 
objekt den består av står i någon särskild relation till varandra. Dess existens är alltså 
enbart beroende av en gemensam diskurs hos oss människor som skapar en 
intersubjektivitet som gör att vi kan enas om vilka objekt (stjärnor) som ingår i denna 
stjärnbild. På ett liknande sätt menar jag att hela vår verklighet skapas. Mycket av 
verkligheten traderas ifrån tidigare generationer medan andra delar ständigt nyskapas 
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och förändras. Det är därför omöjligt att tala om någon objektiv, entydig verklighet 
som delas av alla människor. 
 Dessa uppfattningar om verklighetens beskaffenhet har förstås återverkningar 
på hur olika fenomen i världen utforskas. Att utforska världen är i mycket hög grad 
en fråga om att utforska de begrepp vi skapar och dess relationer till varandra. När det 
gäller den materiella världen, exempelvis Karlavagnens stjärnor, är det betydligt 
lättare för oss människor att skapa begrepp som gör det möjligt för oss att enas om 
egenskaper som färg, form, storlek eller temperatur vilka kännetecknar denna 
stjärnkonstellation. Den typen av begrepp går att fastställa med hög grad av 
intersubjektivitet med hjälp av olika verktyg och mätmetoder som vi utvecklat. 
Många av dessa begrepp är dessutom lätta att kvantifiera i väl beprövade och 
utvecklade system, i form av längdskalor, färgskalor och temperaturskalor. Detta 
innebär i sin tur att den materiella världen är relativt enkel att behandla med en 
positivistisk utgångspunkt eftersom ju mer eniga vi är om vad de olika begreppen står 
för, desto enigare är vi om utgångspunkten för våra betraktelser och ju objektivare 
kan vi beskriva verkligheten. Observera att objektiv i denna betydelse endast innebär 
att många människor uppfattar ett fenomen på samma sätt men denna uppfattning 
behöver inte på något sätt vara riktig i den bemärkelsen att den också beskriver 
verkligheten som den är. Denna utgångspunkt för verklighetsbeskrivning var också 
de logiska positivisternas ideal och den utgjorde grunden för hur vetenskap borde 
bedrivas med falsifierbarhet, reproducerbarhet och prediktion som starka grunder och 
ideal för den vetenskapliga metoden. Denna syn, som ju onekligen visat sig 
utomordentligt framgångsrik i naturvetenskapen, hävdades då av de logiska 
positivisterna och även nu av många teoretiker som den som också bör styra 
samhällsvetenskapens ideal. 
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6. Kommunikation ur ett praktiskt perspektiv 

Min utgångspunkt i början av detta arbete var att konstruera ett verktyg som kunde 
användas för att analysera och effektivisera de kommunikativa aspekterna i 
datoriserade informationssystem.  För att åskådliggöra dessa tankegångar kommer en 
kort förklaring och beskrivning av de komponenter som ingår i ett modernt integrerat 
datoriserat system av den typ som används av de flesta större företag. Dessa system 
kan ha olika benämningar men två vanliga beteckningar är affärssystem och ERP- 
system, där ERP står för Enterprice Resource Planning. Jag har här valt ERP-system 
som beteckning för den här typen av system som är avsedda att integrera en 
verksamhets alla aktiviteter genom att binda dem samman i ett gemensamt datoriserat 
nätverk. 

6.1. Beskrivning av ett ERP-system 

Idén med ett ERP-system är att det ska stödja alla aspekter av lagring, processande, 
hämtning och distribution av data. Ett ERP-system innebär en generell lösning som 
ska kunna tillhandahållas direkt av leverantören och sedan användas utan omfattande 
förändringar. ERP-system är alltså köpta lösningar, vilket innebär långvariga 
beroenden av leverantörer och konsultfirmor. Inbäddade i dessa system finns också 
normativa affärslösningar vilket innebär att någon form av Business Process Re-
engineering (BPR) ofta måste utföras för att företagets processer ska kunna matcha 
det inköpta ERP-systemet. ERP-system är de mest komplexa och omfattande IT-
lösningarna som idag används i organisationer och företag. Detta gör att ERP-system 
är en av de viktigaste utvecklingarna av IT under det senaste decenniet och de 
kommer sannolikt även i framtiden, tillsammans med Internet, att vara ett fenomen 
med mycket stort inflytande på organisationer och företag (Hedman & Kalling 2002).  
 ERP-system är uppbyggda runt ett antal affärsapplikationer som kan användas 
på ett integrerat sätt. Detta görs oberoende av företagets mål och storlek, åtminstone 
enligt leverantörerna. Applikationerna kan även användas separat, men då förloras en 
del av de potentiella fördelarna. ERP-system täcker vanligen tre huvudsakliga 
områden: ekonomi, logistik och personal (Ibid), se figur 13: 
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Figur 13: Komponenterna i ett ERP-system (Hedman & Kalling 2002).  

Ekonomi innefattar extern och intern redovisning där externredovisningen är 
strukturerad enligt de lagar som gäller och internredovisningen är fokuserad på 
budgetering och finansiering. 
 Logistik omfattar utformningen av material, information och produktionsflöden 
från leverantörer genom produktionen och vidare till distributionen till konsumenten. 
Logistikmodulen kontrollerar och koordinerar de logistiska processerna över 
avdelningsgränser, baserat på en integrering av existerande data och funktioner. 
 Personalmodulen är uppdelad i två områden. Den första är personalplanering 
och utveckling som stödjer det strategiska utnyttjandet av personalen. Det andra 
området är personaladministration och löner. 
 ERP-systemen förändras hela tiden. I början var de så kallade back office-
system vilket kan förklaras historiskt med att de flesta ERP-system har sina rötter i 
MRP II system (Material och produktionsstyrningssystem) eller ekonomisystem. De 
har nu utvecklats för att omfatta även försäljnings och försörjningskedjan. 
Kommande förändringar syftar till en integration med CRM (Customer Relation 
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Management), SCM (Supply Chain Management) och e-handelssystem (Hedman & 
Kalling 2002). 

6.2. Integration  

ERP-system anses ofta möjliggöra integration i verksamheter och organisationer. 
För att ge ett exempel på vad integration är hänvisar jag till Persson och Virum 
(1998), kap 15, där logistikutveckling beskrivs i tre olika steg. Fas 1 innebär 
punktinsatser i värdekedjans olika led och fokus på kostnadsreduktion inom enskilda 
funktioner som till exempel inköp eller distribution. 

Figur 14: Logistik baserad på ett analytiskt vetenskapligt perspektiv (Persson och Virum, 1998) 

Nästa steg innebär en integration av de olika logistikprocesserna. Fokus ligger på 
gemensamma bidrag från olika funktioner för att uppnå en given leveransservice mot 
kund, samordning av olika interna aktörer och intern kostnadseffektivitet. Persson 
kallar det logistik baserat på ett systemteoretiskt angreppssätt. 

Figur 15: Logistik baserad på ett systemteoretiskt angreppssätt (Persson och Virum, 1998) 
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Den tredje fasen innebär synergier genom extern samordning med logistik som 
nyckelelement för att skapa konkurrensfördelar. Fokus ligger på hur logistiken skapar 
värde för kunden genom kundanpassad kostnadseffektiv tillgänglighet. Persson kallar 
detta för logistik baserad på ett utvidgat systemperspektiv eller värdeperspektiv. En 
annan vanlig benämning på detta perspektiv är Supply Chain Management (SCM), se 
till exempel Krajewski & Ritzman (1999). 

Figur 16: Logistik baserad på ett utvidgat systemperspektiv eller värdeperspektiv(Persson och Virum, 
1998) 

Den första fasen har grunden i ett analytiskt vetenskapligt perspektiv. Här förutsätts 
att kunskaper och åtgärder är adderbara, det vill säga att systemets olika delar kan 
optimeras individuellt och att detta i sin tur innebär en successiv förbättring av hela 
systemet. 
 I den andra fasen ligger tyngdpunkten på att samordna och koordinera interna 
logistikområden som till exempel konstruktion, planering, försäljning och inköp. Den 
grundläggande synen baseras på ett systemteoretiskt synsätt. Systemsynsättet innebär, 
till skillnad från det analytiska perspektivet, att helheten skiljer sig från summan av 
delarna. Systemperspektivet försöker förklara delarna utifrån helhetens egenskaper 
och begrepp som suboptimering och synergier är typiska i detta synsätt.  
 Den tredje fasen karaktäriseras av att man försöker utnyttja de synergier som 
ligger i extern samordning och samverkan (Persson och Virum, 1998). 
 All integration av verksamhet innebär att olika avdelningar och funktioner 
tappar en del av sin autonomi vilket har priset att faktorer utanför den egna 
verksamheten blir viktigare och i högre grad bestämmer hur arbetet ska gå till. Detta 
kräver i sin tur mer och bättre kommunikation i organisationen eftersom 
självständigheten att utforma sina arbetsuppgifter blir mindre om hänsyn till hela 
verksamheten ska tas och därför ökar också beroendeförhållanden mellan vitt skilda 
uppgifter i organisationen. Det är här som datoriserade informationssystem kommer 
in i bilden genom den förmåga som de ofta förutsätts ha att förbättra 
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kommunikationen mellan olika avdelningar och enheter i verksamheten och 
därigenom medverka till att verksamheten integreras.  
 De olika stegen i logistikutvecklingen som Persson & Virum (1998) visar på 
illustrerar också utvecklingen inom datoriserade informationssystem. I början 
användes datoriserade system främst som verktyg inom avgränsade funktioner, 
genom att delar av verksamheten hade olika, oberoende av varandra, fungerande 
datoriserade system för exempelvis fakturering, löner och lagerstyrning. Nästa 
utvecklingsfas innebar att dessa olika fristående programvaror integrerades så att alla 
företagets datoriserade informationssystem kunde ”tala med varandra”. I denna fas 
kan de olika programmen dela data med varandra, ofta med en gemensam central 
databas. Det senaste utvecklingssteget, som Persson & Virum kallar ett utvidgat 
systemperspektiv, innebär att datoriserade informationssystem utökas så att även 
funktioner och enheter utanför den egna verksamheten involveras. Det kan 
exempelvis innebära att en leverantör får insyn i företagets lagersaldon och 
därigenom kan planera och ta ansvar för inleveranserna. Detta tänkande är en del av 
så kallade Just in Time (JIT) lösningar, vilka innebär en minimering av kostnaderna 
för lagerhållning eftersom material och komponenter hålls tillgängliga exakt när 
behovet uppstår. Att integrera företagets verksamhet med leverantörer och kunder på 
detta sätt, det utvidgade systemperspektivet, kallas också ofta för Supply Chain 
Management och olika datoriserade informationssystem med namn som ERP-, CRM-
system och liknande framhålls ofta av systemleverantörerna som en viktig del för att 
förverkliga denna integration. 
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6.3. Den centrala databasen 

ERP-system är uppbyggda omkring en central databas som sedan ska serva både 
verksamheten och dess omgivning i form av kunder och leverantörer med nödvändig 
information. 

Figur 17: Utformningen av ett ERP-system, från Davenport (1997) 

En av huvudidéerna med ERP-system är att all information som rör företaget ska 
samlas i en enda stor gemensam databas för att sedan kunna tillhandahållas överallt. 
Information ses som en resurs som kan centraliseras och styras till företagets nytta.  
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 Figur 17 visar schematiskt hur ett ERP-system ska, genom den gemensamma 
databasen, göra det möjligt att utbyta information mellan olika avdelningar, 
funktioner och individer i ett företag. Vi ser att den centrala databasen utgör ett nav 
som hämtar och lämnar data/information mellan en mängd olika funktioner i 
verksamheten såsom försäljning/distribution, tillverkning och personal, vilket de 
dubbelriktade pilarna visar. Det finns även pilar ut från företaget, mot de vita ytorna i 
figuren, vilka symboliserar det data/informationsutbyte som sker mellan företaget och 
omvärlden, i detta fall kunder och leverantörer.  

6.4. En praktisk utgångspunkt 

Jag kallar min inledande undersökning och analys av hur symboler överför mening 
för en praktisk utgångspunkt eftersom min grundidé var att betrakta datoriserade 
informationssystem ur en praktisk synvinkel. Mitt primära intresse var inte att 
fördjupa mig i kommunikationens mekanismer för att förstå dem bättre, jag ville helt 
enkelt bygga en praktiskt användbar modell som skulle göra det möjligt att förbättra 
datoriserade informationssystems prestanda. Det vill säga en modell som ungefär på 
samma sätt som Shannon & Weavers modell kan användas för att beräkna och 
effektivisera hanteringen av symboler och som skulle kunna användas för att 
effektivisera överföringen av mening. 
 När vi betraktar information ur ett praktiskt perspektiv finns förmodligen en hel 
del outtalade antaganden om vad information är. Dessa antaganden kan ofta hänföras 
till en positivistisk utgångspunkt i meningen att informationsflöden ofta illustreras 
som i figur 17. Information ses som flöde som överförs snarare mellan avdelningar 
och enheter än mellan människor. När vi under detta synsätt betraktar informations-
flöden är det naturligt att försöka förstå vad pilarna egentligen symboliserar. Ett 
informationsflöde ses då gärna som en linjär process där information överförs 
samtidigt med tecken och symboler mellan människor. 
  Shannon & Weavers modell är en typisk sådan, i denna modell följer ett 
meddelande en fortgående process, det finns input och output och när vi undersöker 
vad som händer i processen mellan dessa två tillstånd ser vi ett meddelandeflöde 
precis på samma sätt som ett fysiskt flöde. Om vi betraktar figur 5, finner vi det 
naturligt att betrakta dataaspekten ur Shannon & Weavers synvinkel, men frågan är 
om även informationsaspekten i Goldkuhls (1995) dikotomi kan överföras på samma 
linjära sätt. 
 Från en praktisk utgångspunkt var mitt syfte att bättre förstå vad information är 
och min ambition var att utveckla ett analysverktyg som var praktiskt användbart i 
exempelvis ERP-system och konkret kunde visa hur information bör representeras i 
databaser för att kunna tolkas och användas på ett entydigt sätt inom hela 
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verksamheten.  Med denna praktiska utgångspunkt följer också att data och 
information i någon mening kan anses vara två olika tillstånd i en 
kommunikationsprocess. Ett underliggande antagande är att det är möjligt att 
överföra information med hjälp av data. Data transformeras till information och 
information kan också omformas till data. Schematiskt kan detta illustreras genom att 
kommunikationsprocessen antas innehålla någon slags metamorfos där data och 
information kan övergå i varandra, enligt figur 18. 

information data information

Figur 18: Olika tillstånd i en kommunikationsprocess 

6.5. Fråga nr 1 

Om vi antar att kommunikation fungerar genom att information förvandlas till data, 
som i sin tur kan lagras och distribueras för att senare åter tolkas till information igen, 
är det naturligt att ställa sig frågan: hur går detta till? Om det är så att information 
överförs med hjälp av data, borde det då inte vara möjligt att kombinera Shannon & 
Weavers tekniska kommunikationsmodell med den infologiska ekvationens 
beskrivning av hur data tolkas till information, en fortsättning av den väg som 
föreslogs av Weaver i hans reviderade kommunikationsmodell (se sidan 31). Till 
skillnad från Weaver ersätter jag istället den semantiska mottagaren med den 
infologiska ekvationen för att på så sätt ena de två modellerna (Shannon & Weaver 
och den infologiska ekvationen) till en enda enhetlig modell.  
 Detta ger upphov till min första fråga: 

Är det möjligt att kombinera Shannon & Weavers linjära kommunikationsmodell med 
Langefors infologiska ekvation till en enda modell? 
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6.6. Kommunikationsmodeller 

Kombinationen bygger på en utveckling av vad Shannon & Weaver (1949) 
presenterade som ”The Mathematical Model of Communication”, se figur 8. Weaver 
visade i samma arbete (Ibid, sidan 96ff) på tre problemnivåer vid 
kommunikationsstudier (se även sidan 30), där nivå A står för det tekniska problemet, 
nivå B för det semantiska problemet och nivå C för effektivitetsproblemet. Skillnaden 
mellan det tekniska problemet på nivå A och det semantiska på nivå B kan illustreras 
genom att vi går tillbaka till Victor Hugos brevväxling. I denna bestod 
kommunikationen endast av utväxlingen av ett frågetecken och ett utropstecken.  
 Om denna kommunikation dels analyseras med Shannon & Weavers modell, 
dels med den infologiska ekvationen kan vi observera att i den förra modellen 
påbörjas analysen när meddelandet är nedtecknat och lagt i ett brev. Den process som 
beskrivs är brevets väg från sändaren, som kan börja i en brevlåda eller på ett 
postkontor och slutar när mottagaren får brevet. I den senare modellen ligger tyngd-
punkten i den process som sker när meddelandet först formuleras. Det vill säga hur 
frågan om hur utgivningen har gått överförs till ett meddelande som går att formulera 
i tecken som är möjliga att sända i ett brev och hur dessa tecken tyds av mottagaren 
för att den aktuella frågan ska förstås.  
 Ett försök att förena dessa två modeller visas i figur 19: 

Figur 19: En kombination av kommunikationsmodeller 

I figur 19 är A och B två personer som utbyter information. Om denna modell 
används för att analysera vad som händer under brevväxlingen mellan Victor Hugo 
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och hans förläggare inses att den tekniska delen av kommunikationen i detta fall är 
trivial. Den mening som ska kommuniceras med hjälp av dessa tecken är däremot 
komplex och för att förstå hur denna kommunikation går till måste vi förstå hur detta 
komplexa meddelande är möjligt att komprimera i så få tecken. 
  Detta är också ett exempel på hur det är möjligt att kommunicera mycket 
mening med liten tillgänglig bandbredd. Med bandbredd menas hur många tecken per 
tidsenhet som det är möjligt att sända genom kommunikationskanalen. 
  Vi går tillbaka till de tre olika problemnivåer som Shannon & Weaver (1949) 
presenterade: 

Nivå A (det tekniska problemet)  Hur exakt kan kommunikationssymbolerna 
överföras? 

Nivå B (det semantiska problemet) Hur noggrant uttrycker de överförda symbolerna 
den önskade betydelsen? 

Nivå C (effektivitetsproblemet)  Hur effektivt påverkar den mottagna betydelsen 
beteendet på önskat sätt? 

Dessa tre problemområden representerar tre dimensioner i kommunikationen. 
Shannon & Weavers modell tar i stort sett fullständigt hand om problemet på nivå A, 
medan nivåerna B och C i stort sett negligeras. Langefors modell berör främst nivå B. 
Den tredje nivån är utan tvekan den mest kritiska i kontexten ERP-system eftersom 
syftet med sådana system utan tvekan är att påverka dess användare till handlingar 
som effektiviserar verksamheten. Nivå B och nivå C kan jämföras med Langefors 
idéer om hur förkunskapen S delas in i Sobs och Sinfer (se sidan 39).  

6.7. Tre dimensioner av 
informationsöverföring/kommunikation 

Eftersom de tre olika problemområden som Shannon & Weaver (1949) presenterade 
också kan sägas tillhöra tre olika nivåer av kommunikation så bör dessa tre nivåer 
kunna visas i tre separata modeller. Överföringen av data mellan två personer sker i 
tre olika dimensioner. I detta fall är det samma data (D) som ska överföras mellan 
sändare och mottagare. A, B och C står för de olika nivåerna i informations-
överföringen som  Shannon & Weaver presenterade. För att en effektiv 
kommunikation ska kunna genomföras måste alla dessa tre dimensionerna beaktas. 
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Nivå A, som enbart rör den tekniska delen av kommunikationen, kan beskrivas helt 
utan att någon mänsklig aktivitet beaktas. Detta faktum förenklar i hög grad modellen 
och denna nivå är också naturlig att betrakta utifrån, med ontologiska antaganden 
som möjliggör en helt materialistisk syn på verkligheten. Vi kan på denna nivå utan 
några som helst problem skilja på en materialistisk verklighet och en socialt 
konstruerad och utgå ifrån att överföringen av symboler på denna nivå sker helt och 
hållet i en, från människan separerad, realistisk verklighet. Detta gör att vi kan 
betrakta överföringen av symboler som fullständigt deterministisk och lydande under 
den klassiska fysikens lagar. Alla händelser på den tekniska nivån A sker i en relativt 
enkel, observerbar materiell verklighet som är möjlig att analysera med ett 
positivistiskt angreppssätt.  
 På nivå B och C ingår däremot människor som delar i kommunikationssystemet 
vilket innebär att det inte är lika enkelt att betrakta systemet från en objektiv 
referenspunkt, alltså med en positivistisk vetenskapssyn. Detta innebär att vi stöter på 
problem när modellen utökas för att kunna omfatta problem som har med tolkningen 
av de överförda symbolerna att göra. Den första modifikation som detta medför är att 
det inte räcker att anta att den enda förbindelsen mellan de kommunicerande parterna 
är kanalen som symbolerna passerar genom. För att en symbol ska kunna tolkas med 
hjälp av den infologiska ekvationen måste, enligt Langefors, de kommunicerande 
parterna ha delar av sin förkunskap gemensam. För att ett meddelande, eller en 
symbol, ska tolkas på avsett vis räcker det, enligt Langefors, att deras Sobs,
observationsförkunskapen, är gemensam. Jag markerar det i modellen genom att 
ytterligare en koppling mellan de kommunicerande parterna införs, nämligen deras 
gemensamma observationsförkunskap. Denna koppling visas genom att personernas 
totala förkunskap illustreras i form av en cirkel och de gemensamma delarna av 
denna förkunskap visas genom att cirklarna skär varandra så att den gemensamma 
förkunskapen blir A snitt B, det markerade området där de båda cirklarna överlappar 
varandra i figur 21.  
 På nivå B, som alltså illustrerar mekanismerna i tolkningen av de överförda 
symbolerna räcker det att personerna har förkunskaper som överlappar varandra 
tillräckligt mycket för att Sobs ska anses vara gemensam. Detta innebär att bara en 
liten del av personernas förkunskaper behöver vara gemensam för att rätt tolkning av 
de överförda symbolerna ska kunna ske.  
 På nivå C (se figur 22), som även omfattar de slutsatser som personerna i 
kommunikationen drar av de tolkade symbolerna (tolkade data), räcker det inte att 
Sobs är gemensam. En mycket större del av förkunskapen, kanske hela S, enligt 
Langefors (1995, sidan 150) måste vara identisk för att samma slutsatser ska dras.  
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 I praktiken innebär detta sannolikt att data/symboler som tolkas i ett ERP-
system relativt enkelt är möjliga att utforma så att de tolkas på samma rätta sätt, men 
att de handlingar som dessa data/symboler resulterar i ändå inte blir de avsedda 
eftersom de tolkande personerna har vitt skilda Sinfer. Detta resonemang skulle kunna 
förklara vissa svårigheter med användningen av datoriserade informationssystem. Ett 
exempel kan vara att ett ERP-systemet signalerar en brist av en viss komponent vid 
en monteringsstation på en fabrik. Olika användare som tolkar dessa data kan mycket 
väl ha tolkat dessa på rätt sätt. De är medvetna om att en brist på en viss komponent 
uppstått och att monteringen därför har avstannat. De slutsatser och handlingar som 
detta ger som resultat behöver däremot inte vara identiska för olika användare. En 
användare kan exempelvis veta att denna komponent är kritisk eftersom den krävs i 
en process som utgör en flaskhals vilken styr hela fabrikens flöde. Han gör därför en 
specialbeställning och låter flyga in ett antal komponenter eftersom den högre 
fraktkostnaden ändå är försumbar i sammanhanget. En annan användare har inte 
denna speciella kunskap, en skillnad i SInfer, vilket innebär att han gör en helt annan 
bedömning, vilket också innebär en senare leverans av komponenterna som i 
slutänden minskar det totala ekonomiska resultatet. Eftersom ERP-systemet måste 
kunna påverka människors beteenden för att ha ett existensberättigande är det av 
yttersta vikt att skillnaden mellan tolkning och slutledning, de olika skikten i 
förkunskapen Sobs och Sinfer uppmärksammas. 

Figur 20: Tolkning av data, nivå A 
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Nivå A, den tekniska överföringen 

Nivå A beskrivs relativt fullständigt av Shannon & Weavers klassiska modell. På 
denna nivå kan överföringen förklaras tekniskt, utan inblandning av människor, 
eftersom endast överföringen av tecken eller signaler är av intresse. Dubbelpilen 
mellan person A och B symboliserar den kanal som överför meddelande/symboler. I 
denna kanal sker en rent teknisk överföring av meddelanden/symboler i form av 
signaler. I exemplet med Victor Hugos kommunikation utgörs kanalen av den fysiska 
transporten av brevet mellan Victor Hugo och hans förläggare. Kanalens start kan 
anses vara när Hugos frågetecken finns på papper och kanalen sträcker sig sedan från 
denna tidpunkt till den tidpunkt när Hugos förläggare öppnar brevet och observerar 
frågetecknet. Kanalen innefattar endast den fysiska transporten av symboler och har 
inget med tolkningen av symboler att göra. Om vi istället betraktar hur kanalen ser ut 
vid ett telefonsamtal mellan personerna A och B utgörs kanalens början av att person 
A:s tal har omvandlats till en signal som är möjlig att sända genom kanalen i form av 
elektriska signaler. Slutet av kanalen är när dessa signaler mottagits och återskapats i 
form av tal hos person B. Hela Shannon & Weavers modell utgörs av denna kanal. 
Jag har här i exemplen visat en kanal som går i riktning från vänster till höger men 
kanalen är i båda dessa fall dubbelriktad eftersom person B också kan sända symboler 
till person A. 

Person A
Sändare/
mottagare

Person B
Sändare/
mottagare

Data D

SA SB

SOBS

Figur 21: Tolkning av data, nivå B 

Nivå B, den semantiska överföringen 

På nivå B räcker inte den tekniska kopplingen, representerad av den horisontella 
dubbelpilen, för att visa hur den betydelsemässiga delen av ett meddelande överförs. 
Detta illustreras i modellen av ytterligare en koppling mellan person A och B genom 
att delar av deras förkunskap S är gemensam, vilket visas genom snittet mellan SA
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och SB. Enligt Langefors (1995) är det dessa gemensamma delar av S, Sobs, som gör 
det möjligt för de människor som är inblandade i kommunikationen att tolka det 
överförda meddelandet. Nivå B innebär kopplingar mellan person A och person B på 
en nivå som har att göra med hur dessa personer uppfattar verkligheten. Den 
gemensamma förkunskapen S innebär att personerna måste ha delar av sin ontologi 
gemensam. Tolkningen av data är starkt beroende på hur verkligheten upplevs och för 
att mening ska kunna överföras med hjälp av data krävs att personerna A och B har 
en tillräckligt gemensam bild av den upplevda verkligheten.  
 Nivå B är därför inte möjlig att betrakta objektivt på samma sätt som den 
tekniska överföringen på nivå A. På nivå B har de kommunicerande personernas 
subjektiva bild av verkligheten en avgörande betydelse för hur kommunikationen 
lyckas och det är därför inte möjligt att betrakta kommunikation på nivå B med 
samma vetenskapliga utgångspunkt som på nivå A. Det finns faktorer på nivå B som 
inte är objektivt mätbara och jämförbara med faktorerna på nivå A.  
 Langefors menar att om två personer har tillräckligt mycket av den 
gemensamma förkunskapen Sobs kan de också tolka data på samma  sätt. Däremot är 
det inte säkert att de drar samma slutledningar av denna tolkning. Det praktiska 
resultatet, i form av beteenden och handlingar till följd av tolkningen kan mycket väl 
bli helt olika även om ett meddelande uppfattats på avsett vis. Dessa omständigheter 
leder fram till ytterligare en nivå i kommunikationen, nämligen nivå C. 

Person A
Sändare/
mottagare

Person B
Sändare/
mottagare

Data D

SA SB

SINFER

Figur 22: Tolkningen av data, nivå C 
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Nivå C, effekten av överföringen 

Denna nivå är den mest kritiska när det gäller överföringen av ett meddelande. Här 
bestäms nämligen vad som blir det praktiska resultatet, det vill säga vilket beteende 
som meddelandet kommer att leda till hos mottagaren. De slutsatser som dras av 
tolkade data bestäms alltså, enligt Langefors, (1995, s. 150), av Sinfer. För att två 
personer ska dra samma slutsatser av den tolkning de gjort måste de ha en mycket 
större del av förkunskapen S gemensam än de behöver för själva tolkningen. 
Langefors menar att eftersom en slutledning kan producera information som i sin tur 
leder till ytterligare slutledningar är det tänkbart att Sinfer omfattar hela S (Ibid, s. 
150). 
 Ett exempel på att samma tolkning av data kan leda till olika slutsatser hos 
olika personer kan vara att två personer på samma plats avläser en termometer som 
visar minus 12 grader Celsius. Båda personerna tolkar data på samma, korrekta, sätt 
nämligen som en viss temperatur på en skala de är väl förtrogna med. Men deras 
slutsatser av denna tolkning är helt skilda eftersom den ena, som är uppväxt och 
boende i norra Sverige, upplever denna temperatur som behaglig medan den andre, 
som är inflyttad från Thailand, tycker att det är oerhört kallt. 

6.8. En sammansatt modell 

Min avsikt var att integrera de tre ovanstående modellerna i en gemensam på ett 
sådant sätt att det skulle vara möjligt att följa de fysiska informationsströmmarna, 
symbolernas väg genom kanalen, och samtidigt analysera den mening som överförs 
parallellt med överföringskanalen genom de överförda symbolerna. Detta skulle då ge 
en tredimensionell modell där fysiska data överförs i en kanal, enligt Shannon & 
Weavers modell, medan symbolernas mening överförs i ytterligare två kanaler genom 
de gemensamma sektionerna Sobs och Sinfer i personernas respektive förkunskaper S. 
Den fysiska överföringskanalen i Shannon & Weavers modell, som kan vara 
telefoner, telefonledningar och växlar vid telekommunikation eller ett frekvensband 
med sändare och mottagare vid radio eller TV sändningar skulle då utökas med två 
ytterligare fiktiva kanaler som överför symbolernas mening. Jag kallar dessa för 
fiktiva kanaler eftersom förbindelsen mellan de kommunicerande parterna inte 
existerar i någon materiell, fysisk betydelse utan utgörs av de gemensamma delarna i 
parternas respektive förkunskaper. Detta skulle innebära en sammansatt modell med 
tre olika kopplingar, i form av tre olika kanaler mellan de kommunicerande parterna 
enligt figur 23 
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:

Figur 23: En sammansatt modell   

Kanal A utgörs av den fysiska dataströmmen vilken motsvaras av Shannon & 
Weavers modell och nivå A i Weavers olika problemnivåer. Kanal B och C svarar 
mot de tolkningar av data som beskrivs av den infologiska ekvationen och motsvarar 
också nivå B och nivå C i Weavers problemnivåer.  
 Avsikten var sedan att den sammansatta modellen skulle kunna utvecklas till ett 
verktyg. Detta skulle exempelvis kunna användas för analys av datoriserade 
informationssystem genom att både de fysiska dataströmmarna och överföringen av 
mening mellan användare i systemet betraktades med symbolerna, data D, som 
analysenhet.  

6.9. Reflexioner kring det praktiska perspektivet 

När jag i efterhand betraktar mitt försök att ena dessa två modeller slås jag av att det 
egentligen är två radikalt skilda perspektiv som jag här försöker ena. Jag försökte 
analysera en icke-linjär process i en linjär modell. Det verkar rimligt att mening och 
innebörd överförs synkront med de betydelsebärande symbolerna, men de insikter jag 
fortlöpande fått under mitt arbete tyder på att denna slutsats är felaktig. Mycket talar 
för att det är en väldigt förenklad bild som inte på något sätt gör denna ytterst 
komplexa process rättvisa.  Överföringen av data D, symbolen som utgör den 
tekniska delen av informationsöverföringen, visar sig i själva verket utgöra en mycket 
liten del av kommunikationen. Dataaspekten av ett meddelande (se figur 5) utgör bara 
den yttersta manifestationen av kommunikationen. Modellen får också lätt den 
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oönskade konsekvensen att det är denna manifestation som kommer i fokus. Vid 
analysen av ett datoriserat informationssystem talar det mesta för att data, som ett 
resultat av en process, knappast är en lämplig analysenhet. Fokus bör istället ligga på 
den betydelsemässiga aspekten, den mening och de intentioner som systemet ska 
förmedla. Detta innebär att data snarare bör ses som ett resultat än som en 
analysenhet. Hela idén med att skapa meningsbärande data, som användarna sedan 
ska kunna tolka och förstå på avsett vis är egentligen bakvänd och speglar inte alls 
hur kommunikation mellan människor fungerar. 
 I praktiken sker all kommunikation genom att symbolers innebörd skapas i 
kommunikationssituationen, data är därför ett resultat av kommunikationsprocessen. 
Det är inte så att två kommunicerande parter väljer ur en provkarta av betydelse-
bärande symboler och där hämtar en färdig symbol som kan överföra den mening och 
intention som önskas. Om vi åter igen går tillbaka till exemplet Victor Hugo och 
sätter denna kommunikation i relation till den kombinerade modellen i figur 23 så är 
det uppenbart att dessa två människor lyckades upprätthålla en meningsfull 
kommunikation enbart genom utväxlandet av två enkla tecken. Hur var då detta 
möjligt? Först och främst kan konstateras att denna kommunikation var i hög grad 
beroende på andra faktorer än de tecken som användes. En motsvarande 
kommunikation är aldrig möjlig utan att kunskap finns om mottagarens livssituation 
och förhållanden. Om jag skulle skicka ett frågetecken till en bekant skulle jag 
eventuellt kunna lyckas med min kommunikation om vi har ett stark gemensamt 
intresse där något kan tänkas ha inträffat. Jag kan tänka mig att en vän, som precis 
väntar barn, skulle förstå ett frågetecken från min sida som en undran om barnet har 
fötts. Sänder jag ett frågetecken till en helt okänd person så är det mycket tveksamt 
om detta skulle innebära någon som helst mening för mottagaren. 
  Det intressanta med Victor Hugos kommunikation är hur liten del av den som 
utgörs av den tekniska biten, utväxlingen av symboler. Nästan hela kommunikationen 
är beroende av faktorer som ligger utanför själva kommunikationshandlingen. 
Utväxlingen av information är således i detta fall beroende av en mängd historiska 
händelser i form av interaktioner mellan Victor Hugo och hans förläggare. I deras 
kommunikation ingår också händelser som hur försäljningen av boken förlöpte. Det 
finns också olika överenskommelser (commitments) mellan Victor Hugo och hans 
förläggare implicit inbakade i kommunikationen. Deras affärssituation innebär 
exempelvis att båda gynnas av en god efterfrågan på boken. Det krävs därför en 
mycket speciell situation för att en kommunikation med dessa enda två symboler ska 
kunna ske framgångsrikt. Inte desto mindre utgör den ett bra exempel på hur stor del 
av en kommunikationssituation som kan ligga utanför den uppenbara representativa 
aspekten av symboler som utväxlas.  Jag tror inte att detta exempel är någon 
specialsituation utan att det sannolikt är så att vid all språklig kommunikation finns 
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de huvudsakliga mekanismerna i överföringen av information/kunskap utanför de 
symboler som används.  

Slutsats

När jag går tillbaka till den fråga jag tidigare ställt: Är det möjligt att kombinera 
Shannon & Weavers linjära kommunikationsmodell med Langefors infologiska 
ekvation till en modell?, blir mitt svar: Nej, det är inte möjligt.  
 Detta svar är inte ointressant eftersom funderingarna kring en integration av 
modellerna gav mig nya insikter om mekanismerna bakom kommunikation mellan 
människor. Jag överger idén om att kommunikation mellan människor, med hjälp av 
symboler och tecken, är en linjär process där symboler och tecken överförs samtidigt 
som de avsedda intentionerna och betydelserna.  För att komma vidare i förståelsen 
av kommunikationsprocessen är det därför nödvändigt med en djupare kännedom om 
det mänskliga språkets funktion. Den huvudsakliga insikt mina försök att kombinera 
de två modellerna har gett mig är att kommunikation är en vida mer komplicerad pro-
cess än det som på ytan endast verkar vara ett utbyte av meningsbärande symboler 
och tecken.  
 Jag finner därför att mina försök hittills närmast leder in i en återvändsgränd 
och att det perspektiv och de idéer jag försökt utnyttja inte är särskilt fruktbara. Detta 
innebär inte, som man skulle kunna tro, ett kapitalt misslyckande utan är tvärtom en 
utomordentlig illustration av vad kommunikation med tecken och symboler inte är.
Genom att inse att kommunikation inte kan förklaras i en linjär modell är faktiskt 
mycket vunnet i och med att det visar nödvändigheten av ett perspektivskifte. Det är 
också så att mycket av tänkandet i utvecklingen av informationssystem bygger på att 
mening eller information synkront följer med dess fysiska yttringar i form av 
data/symboler. Om vi istället vänder oss ifrån detta tänkande och inser att symbolers 
betydelse, informationsaspekten av ett meddelande enligt den tidigare visade figur 5 
från Goldkuhl (1995), inte alls följer samma vägar som den fysiska representationen 
(dataaspekten) öppnar sig möjligheten till en helt annan förståelse för de fenomen 
som rör kommunikation med hjälp av symboler (data). 
 För att tränga djupare in i de fenomen som rör symbolers betydelser har jag 
funnit det nödvändigt att söka den teoretiska basen på annat håll än tidigare. Det är 
därför inom filosofin och språket som jag i fortsättningen av detta arbete försöker 
finna en platå för att bygga upp en ökad teoretisk förståelse för de problem som jag 
intresserat mig för. Jag kallar därför del 2 i mitt arbete för en språkfilosofisk 
utgångspunkt. 
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7. Kommunikation ur en språkfilosofisk utgångspunkt 

Erfarenheterna från försöken att kombinera två kommunikationsmodeller leder mig 
vidare från idéerna av att kunna observera kommunikationsprocessen från en objektiv 
utgångspunkt enligt det positivistiska perspektiv som dominerar i naturvetenskapen. 
Jag övergår istället till att studera språk och tänkande ur en teoretisk utgångspunkt för 
att därigenom ta avstamp från ett annat perspektiv. En av orsakerna att vi underskattar 
svårigheterna i kommunikation mellan människor i allmänhet och i kontexten 
datoriserade informationssystem i synnerhet, är möjligen att vi upplever 
användningen av symboler som så enkel och självklar. Vi använder hela tiden ett 
avancerat symboliskt tänkande när vi kommunicerar med varandra genom text eller 
med ord, men det är lätt att glömma eftersom det sker så enkelt. Att vi exempelvis ser 
en skylt med en älg på och direkt uppfattar den som en varning för vilt på vägen är 
något helt naturligt som vi aldrig ödslar en tanke på. Om vi däremot skulle analysera 
alla faktorer som gör det möjligt för oss att tolka denna skylt och dra dessa slutsatser 
skulle vi finna att det är utomordentligt komplicerade mekanismer som samverkar på 
ett ytterst intrikat sätt involverade i processen.  
 Det finns en historia om Pablo Picasso: 

När Picasso en gång mötte en man på ett tåg så undrade mannen varför Picasso inte 
kunde måla saker som de verkligen var.  
– Hur då, menar du? Svarade Picasso. 
– Jo, titta här, det här är min fru, sa mannen och visade ett fotografi på frun. 
– Jaha, sa Picasso, men är hon inte väldigt liten och platt?  

Denna historia är en bra illustration av svårigheten i att genom symboler förmedla 
något som det verkligen är. Ett fotografi är ju långt ifrån en direkt avbildning och 
tolkningen av det kräver en hög grad av fantasi och associativ förmåga av 
betraktaren. 
 Det är tveksamt om något annat djur än människan har förmågan att tolka 
fotografier och bilder meningsfullt. Vygotskij (2001) menar exempelvis att 
schimpanser aldrig någonsin har lyckats avbilda något när de har fått färger och 
penslar att måla med. De har visserligen glatt målat ”tavlor” men aldrig fått för sig att 
måla någonting som föreställer något. Människans förmåga att använda symboler och 
på så sätt utveckla ett fungerande skriftspråk är något unikt som kräver 
utomordentligt avancerade kognitiva färdigheter. Det är lätt att underskatta de 
svårigheter och den komplexitet som finns i symboliskt tänkande, kanske just därför 
att vi människor så lekande och lätt själva behärskar detta tänkande. När vi 
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kommunicerar muntligt eller genom vanliga textmeddelanden som brev, e-post och 
SMS så använder vi symbolerna och språket på ett mycket flexibelt sätt, vilket oftast 
lyckas förvånansvärt bra. När kommunikationen istället sker i datoriserade 
informationssystem, exempelvis ERP-system, uppstår det däremot ofta problem. 
 Jag tror inte att tekniken i sig på något fundamentalt sätt påverkar de 
grundläggande mekanismerna i det symboliska tänkandet som används vid 
kommunikation, utan samma mekanismer är verksamma även när vi använder ny 
teknik i våra kommunikationslösningar. Jag kommer därför fortsättningsvis att gå 
djupare ner i språket och det symboliska tänkandet för att ytterligare utveckla 
förståelsen för hur mening kan förmedlas och lagras i form av symboler. 

7.1. Kommunikation – en komplicerad process 

När kommunikation analyseras i språkfilosofiska termer så inses relativt snabbt att 
för att få en förståelse om den komplicerade och intrikata företeelse som språket är så 
måste grunden sökas i antaganden om hur vår verklighet är beskaffad, det vill säga 
ontologin. När jag i ett tidigare skede genomförde min analys i avsnittet 6.4, fanns 
givetvis också ontologiska och epistemologiska antaganden, men dessa var 
huvudsakligen underförstådda och inte i någon högre grad redovisade. Jag har 
tidigare försökt nå mekanismerna bakom kommunikation med symboler utan att 
diskutera eller explicit redogöra för några antaganden om grunderna i det mänskliga 
språket. För att komma vidare i förståelsen av hur vi meddelar oss med varandra med 
hjälp av symboler är det nödvändigt att ta ställning i frågan om hur verkligheten och 
det mänskliga språket hör ihop. 

 Hur vi människor kommunicerar med varandra verkar så självklart och enkelt 
att vi sällan reflekterar över det. Om vi däremot närmare undersöker de underliggande 
mekanismerna i användningen av ord och begrepp för att meddela oss med varandra, 
märker vi att dessa mekanismer är mycket svåra att förklara. Språket är ytterst 
flexibelt och vi meddelar oss med varandra genom ord och begrepp som varierar 
godtyckligt, men vi kan trots, eller tack vare detta, oftast förstå varandra. 

 Det kan till och med vara så att vi måste ha möjligheten att missförstå varandra 
för att över huvud taget kunna förstå varandra. Helt entydiga begrepp förutsätter att 
alla har samma verklighetsuppfattning och detta förutsätter i sin tur en verklighet som 
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är objektivt och entydigt bestämbar, en monistisk6 ontologi där alla inslag av social 
konstruktivism är uteslutna. För att ett språk ska kunna vara helt entydigt så krävs 
också en verklighet som är helt entydig, men eftersom verkligheten endast kan nås 
genom subjektiva erfarenheter och sinnesintryck är det ofrånkomligt att den bild av 
verkligheten som människor upplever är pluralistisk. Att tala om vår gemensamma 
verklighet blir därför alltid en form av förhandling där våra olika bilder ska jämkas 
samman med varandra. Att tala med varandra innebär därför alltid en förhandling om 
innebörden i de begrepp vi använder. All kommunikation innebär därför alltid en 
ömsesidig tolkning. Vi har möjlighet att förstå varandra just därför att en viss 
oenighet finns om ord och begrepp och denna oenighet gör att vi har möjlighet att 
växelvis ställa in oss på en kanal som fungerar. På detta sätt jämkar vi våra 
verklighetsuppfattningar med varandra så att de överensstämmer. Om det inte funnes 
en viss tvetydighet i orden och begreppen skulle inte heller något smörjmedel finnas 
som gjorde det möjligt för oss att med dessa ord och begrepp jämföra våra subjektiva 
uppfattningar om vår verklighet. Ett helt entydigt språk skulle alltså paradoxalt nog 
leda till att vi inte alls kunde kommunicera med varandra 
 Stora delar av vår verklighet består av sociala konstruktioner som därför inte 
kan vara objektivt entydiga. Pengars värde kan exempelvis inte kan hänföras till en 
objektiv verklighet, utan baseras helt på mänskliga överenskommelser. Pengar är 
därför i hög grad en social konstruktion, även om de ibland manifesteras i konkreta 
objekt som mynt och sedlar. Själva värdet i mynten eller sedlarna finns inte inne i 
objekten utan bestäms genom kollektiva överenskommelser (konvention). En 
parallell kan dras mellan pengars värde, som inte finns i pengarna i sig och ord och 
begrepps mening som inte heller existerar i orden och begreppen i sig, de bestäms 
istället genom kollektiva överenskommelser (konvention). Detta innebär att en stor 
del av vår språkliga aktivitet består av att vi tillsammans kommer överens om hur 
våra gemensamma symboler ska användas. Det är sannolikt också så att dessa 
kollektiva överenskommelser inte är statiska och historiskt bestämda så att vi först 
kommer överens om vad symbolerna ska betyda och sedan använder dessa 
betydelser, utan det är snarare så att dessa överenskommelser är kontinuerliga 
processer som utvecklas vid alla kommunikationssituationer.  
 I exemplet med Victor Hugos kommunikation kommer han och förläggaren 
överens om den speciella betydelse som ett frågetecken och ett utropstecken har i just 
denna kommunikation och denna betydelse uppstår i själva kommunikations-
handlingen.  Vi kan också lägga märke till att om alla symboler hade fasta och 

                                                
6 Med monistisk ontologi menas en uppfattning om att verkligheten är odelbar och all verklighet är av 
samma slag. En monistisk ontologi utesluter alltså möjligheten av en materiell värld och en socialt 
konstruerad verklighet. 
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entydiga betydelser så skulle denna kommunikation inte ha varit möjlig eftersom vi 
aldrig i förväg hade kunna definiera:  

 ”  ? ”  =  ”Hur har försäljningen av min nya bok gått?”.   

För att kommunikation med symboler ska vara möjlig krävs således att dessa 
symboler kan tolkas på ett godtyckligt, situationsanpassat, sätt vilket sker genom en 
komplicerad interaktion mellan de kommunicerande parterna. 

7.2. Reflexioner kring Langefors modell 

Jag fann i den förra delen av detta arbete det svårt att betrakta dataaspekten och 
informationsaspekten av ett meddelande från samma vetenskapliga perspektiv. Det är 
naturligt att betrakta dataaspekten ur en traditionellt positivistisk synvinkel eftersom 
denna aspekt är enkel att separera från människan och mänskliga aktiviteter medan 
däremot informationsaspekten är beroende av hur vi människor interagerar med 
varandra och därför kräver ett sociologiskt eller psykologiskt perspektiv som inte är 
förenligt med det positivistiska idealet. Se vidare utredning om detta i kapitel 5. Det 
är därför inte möjligt att illustrera överföringen av information i en modell som enbart 
innehåller de två komponenterna subjekt och objekt eller människa och (tom) symbol.  

 Även min sammansatta modell förutsatte att information kunde överföras från 
tomma, innehållslösa data till en människa vilken skapade information från dessa 
(tomma) data enligt Langefors infologiska ekvation. Förkunskapen i den infologiska 
ekvationen, S, är enligt Langefors (1995) en egenskap som finns helt inom individen 
och tolkningen av data till information är också, enligt den infologiska ekvationen, 
något som sker enbart mellan ett yttre objekt (data) och det mänskliga subjektet. Den 
enda relation som behövs, enligt Langefors, är en relation mellan en människa 
(subjektet) och ett yttre objekt (data) enligt figur 24.  

Figur 24: Komponenter i tolkningsprocessen enligt den infologiska ekvationen 
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Enligt min mening är det inte tillräckligt med denna enda relation mot omvärlden för 
att belysa mekanismerna i tolkning av data på ett fullödigt sätt. 
 Information kan i den infologiska ekvationen inte existera utanför en människa. 
Information kan innehas av en person men inte förtingligas och lagras/distribueras 
utanför denne. Information finns därför aldrig vid något tillfälle utanför ett subjekt. 
Jag håller helt med Langefors i det avseendet och anser också att information eller 
mening alltid är kopplat till ett mänskligt subjekt. 
 Tolkningen av data är, enligt Langefors, något som sker endast mellan subjektet 
och det yttre objektet data D. Data innehåller, som tidigare påtalas ingen information 
alls, utan är enbart ett objekt för tolkning. Detta skapar en besvärlig paradox i min 
sammansatta kommunikationsmodell. Information ska alltså kunna överföras mellan 
person A och person B i modellen, (figur 23), utan att dessa personer har någon 
annan förbindelse med varandra än de gemensamma delarna av deras förkunskaper 
SA och SB.

 Langefors menar således att det är ett avgränsat subjekt, med den inneboende 
förkunskapen S som i tolkningsprocessen arbetar mot ett fristående, det vill säga 
utanför subjektet beläget, objekt (data). Den infologiska ekvationen fångar inte upp 
några andra interaktioner med omvärlden än den mellan individen och objektet, i 
form av den symbol som individen tolkar. Detta är den stora svagheten i Langefors 
modell men denna brist har det positiva med sig, att just för att den uppenbaras är det 
möjligt för oss att peka på nödvändiga mekanismer i kommunikationen mellan 
människor som vi annars aldrig skulle ha uppmärksammat. Den infologiska 
ekvationen kan därför förhoppningsvis revideras och utvecklas för att bättre förklara 
mänsklig kommunikation. En av styrkorna med Langefors infologiska ekvation är att 
den, till skillnad mot exempelvis de definitioner som ges i tabell 1, visar att 
information överförs i en dynamisk process snarare än endast genom en fysisk 
distribution av data. 
 Langefors inser själv att den infologiska ekvationen är långt ifrån självklar och 
menar exempelvis (Langefors, 1995, s. 145): 

 ”A major problem with the infological equation is that it appears to imply that it is 
impossible to convey information, or knowledge, by the communication of data. Yet 
we seem to be able to inform by means of data. The background to the problem is the 
obvious fact that our world view, S, must be formed by our life experience. Thus, S 
must be unique to each individual and no two persons could then interpret any data 
in exactly the same way. 
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This seems to give us three alternatives: (1) the infological equation is wrong, (2) it is 
a mistake to believe that we do in fact communicate when using data or language, 
and (3) it might be the case that only parts of S are invoked by each individual 
elementary message and groups of people might be sufficiently similar with respect to 
the relevant parts of S.” 

Langefors avfärdar direkt det första alternativet eftersom han ser väldigt starka 
argument för den infologiska ekvationen. Det andra alternativet, menar han, är inte 
lika lätt att avfärda, det är förvisso enkelt att finna olika situationer där 
kommunikationen med data misslyckas. Det har också på senare tid inom 
samhällsvetenskapen slagits fast att kommunikation verkligen är svår och ibland 
omöjlig, men det verkar trots allt som om data i många fall verkligen informerar. De 
fallen karaktäriseras ofta av standardiserade koncept, till exempel vid 
redovisningsdata och i vetenskapliga databaser. Andra situationer när 
kommunikationen verkar fungera är inom små, lokala gemenskaper och i 
professionella grupper, Langefors (1995, s. 145). Langefors slutsats blir att den enda 
rimliga möjligheten att lösa knuten är det tredje alternativet, vilket innebär att enbart 
delar av S används vid tolkningen av meddelandet. Därför kan grupper av människor 
vara tillräckligt lika i avseende på de delar av S som används vid tolkningen för att 
kunna göra denna framgångsrik (Ibid). 
 Jag vill snarare hävda att det istället är så att den infologiska ekvationen är 
felaktig (alternativ 1) och behöver revideras. En sak som kräver noggrannare 
utredningar är vad som ingår i Data D. Data är som jag tidigare påtalat ett besvärligt 
begrepp och Langefors gör inte någon definition av vad data är. Tecken och symboler 
kan initiera mening på flera olika nivåer och i vanlig text såväl som i datoriserade 
system är det svårt att definiera vilken nivå som ska gälla för data.  
 I exemplet med Victor Hugo så kan data tolkas som det enskilda frågetecken 
som Hugo sänder till sin förläggare. Detta frågetecken kan knappast ensamt tolkas till 
den i detta fall riktiga specifika betydelsen utan kräver uppenbart en speciell kontext 
för att förstås. Victor Hugos förläggare har därför ingen möjlighet att tolka 
innebörden av ett enstaka frågetecken. Det krävs att detta frågetecken finns i en 
kontext av handlingar och metadata7 för att det ska kunna tolkas. Data måste i detta 
fall bestå av något mera än bara frågetecknet för att det ska vara möjligt att tolka.  
 Langefors har formulerat termen e-meddelande för en minsta informations-
bringande enhet, se sidan 42. Han menar att e-meddelanden består av data (Langefors 

                                                
7 Förklaringar av vad data står för, och vad informationen betyder, kallas för metainformation. Även 
metainformationen lagras och överförs med hjälp av data. Data som representerar metainformation 
kallas metadata (Sundgren, 1992 s. 19). 
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1995, s. 111), men samtidigt är ett e-meddelande en minsta informationsbringande 
enhet (Ibid, s. 112). Detta innebär att det är oklart om data D i den infologiska ekva-
tionen ska anses bestå av ett e-meddelande i sin helhet, eller endast de enstaka tecken 
och symboler som e-meddelandet består av. Ett e-meddelande består enligt Langefors 
av de tre komponenterna: objekt, egenskap och tid (Langefors, 1995 s. 112). Det är 
emellertid omöjligt att i denna syntax komponera ett meddelande som motsvarar den 
fråga som Hugo ställer sin förläggare genom ett frågetecken. Den minsta 
informationsbringande enheten kan inte heller vara själva frågetecknet eftersom 
denna generella symbol inte i sig kan anses överföra hela Hugos fråga. Detta 
resonemang visar alltså att det finns en besvärlig problematik med den infologiska 
ekvationen när det gäller att bestämma vad det egentligen är som ska tolkas som data. 
Vad består det utomstående objektet symbol egentligen av i figur 24? Om vi tar ett 
exempel på en mycket generell tolkning av ett tecken: en man går i en skog och ser 
björnspillning. Mannen ser denna björnspillning och drar slutsatsen att en björn har 
varit på denna plats. Det objekt som mannen tolkar är i detta fall inte enbart de 
fysiska spåren av björn, spillningen, utan även en rad andra faktorer i omgivningen 
som gör det troligt att en björn skulle ha vistats på platsen. Om någon ser 
björnspillning mitt inne i en stad drar denne person förmodligen slutsatsen att denna 
spillning är planterad av någon skämtare, snarare än att en björn befunnit sig på 
platsen. Jag menar att det finns en analogi mellan mannen som ser björnspillning och 
Victor Hugos förläggare. I båda dessa fall är det inte enbart den fysiska symbolen, 
björnspillningen och frågetecknet, som tolkas till meningsfull information utan det är 
den fysiska symbolen med dess kontext som möjliggör en tolkning. Data är därför 
alltid något mera än enbart den fysiska symbolen eftersom symbolen alltid behöver 
någon form av kontext för att vara möjlig att tolka. Jämför detta med det frågetecken 
som Hugo sänder till sin förläggare, frågetecknet är likväl som björnspillningen 
beroende av en kontext för att kunna fungera som en betydelsebärande symbol. 
 Tiden t ger också upphov till frågor i den infologiska ekvationen. t är alltså 
enligt Langefors den tid det tar att tolka data D till informationen I. Om vi nu återigen 
applicerar den infologiska ekvationen på Victor Hugos exempel kan vi fråga oss vad t
skulle innebära när förläggaren tolkar frågetecknet från Hugo. Ett sätt att se det är att 
förläggaren får brevet och vid den tidpunkten snarast momentant inser att Hugo 
undrar över hur boken har mottagits av marknaden. Tiden t skulle i detta fall vara 
väldigt kort, kanske några sekunder. Men ett annat sätt att se tolkningssituationen på 
vore att säga att tolkningen av frågetecknet som förläggaren tar emot i själva verket 
börjar långt tidigare, närmare bestämt redan när Hugo först tar kontakt med 
förläggaren för att påbörja det samarbete de kommer att ha kanske åratal framöver. 
Tolkningen av det frågetecken som Hugo sänder är till stor del beroende på 
handlingar och kontakter som Hugo under lång tid haft med sin förläggare. Deras 
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kommunikation med dessa enkla tecknen är en sorts intrikat språkspel vars regler 
utformas (omedvetet) under en lång tid av samarbete dem emellan. Det är sannolikt 
också nödvändigt att de delar någon form av känslomässig relation (vänskap) för att 
denna form av lekfull brevväxling ska kunna ske. Med tanke på detta är tolknings-
förfarandet och den tid som tolkningen tar också beroende på hela den tid som de två 
har umgåtts med varandra. Det är inte orimligt att anta att tiden t för tolkningen skulle 
kunna utsträckas till ett par år eller så. Hur vi betraktar olika komponenter i den 
infologiska ekvationen beror därför på hur vi betraktar tolkningsprocessen och det är 
åtminstone i mera komplicerade fall svårt att exakt definiera exempelvis D och t på
ett entydigt sätt. 
 Att den infologiska ekvationen illustrerar informationsöverföring genom att ett 
yttre objekt anses vara bärare av informationen (data) och att hela tolknings-
förfarandet sker mellan detta yttre objekt och ett subjekt med den individuella 
förförståelsen S kallar Nissen (1995, s.14): ”The dilemma of solipsism”. Han menar 
att Langefors löser detta dilemma:  

”He resolves the dilemma by giving reasons that a limited set of data might only need 
a small part of a person’s preknowledge for its interpretation. For groups of people 
these parts might be sufficiently similar to arrive at the intended interpretation of the 
data transmitted. If the data are intended to refer to a social reality shared by the 
group of people involved this greatly increases the chances of similar 
interpretations.” (ibid) 

Jag vill däremot hävda att detta dilemma inte alls är enkelt att lösa. Det stora 
problemet är att förkunskapen S anses vara helt knuten till individen och att tolkning 
av data sker från ett helt individuellt perspektiv. Om olika människors förkunskaper 
är helt individuella, det vill säga att alla människor uppfattar världen och 
omgivningen enbart ur sitt eget individuella perspektiv (solipsism innebär här alltså 
att alla människor är isolerade öar) innebär det att olika människors eventuella 
likheter i sina förkunskaper (deras gemensamma Sobs,) snarast skulle bero på 
slumpen. Kommunikation blir alltså ibland lyckosam snarast därför att parternas 
inbördes uppfattningar om situationen råkar sammanfalla, det räcker att två 
människor har upplevt ungefär samma saker och levt i ungefär samma livssituation 
för att de ska kunna göra en approximativt lika tolkning av givna data. Det finns 
problem med dessa tankar, jag kan gott tänka mig att två personer som levt parallellt i 
samma livssituation ändå uppfattar verkligheten på diametralt olika sätt. Det krävs 
därför mera än endast individuella upplevelser som länkar ihop människor för att de 
ska kunna kommunicera. Tolkningen av data/symboler blir därför mera av ett 
samspel mellan människor än en individuell process. 
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 Den infologiska ekvationen bygger i hög grad på en realistisk ontologi där 
mänskliga subjekt kan klart och distinkt avskiljas från en materiell verklighet. 
Ekvationen har också en klart positivistisk utgångspunkt i och med den klara gräns 
som finns mellan människans kognitiva processer (i subjektet) och en reell verklighet 
som befinner sig helt utanför detta subjekt.  
 Information är enligt Langefors något som kan existera endast inne i huvudet på 
människor, men ändå kan överföras mellan människor genom att manifesteras i data 
som kan distribueras mellan dessa människor. Information kan enligt Langefors 
modell vandra från person 1 till person 2 genom data D. Om vi tänker oss att person 1 
innehar information I1 kan denna information överföras till person 2 genom att den 
representeras som data D1, informationen vandrar alltså från person 1 till person 2 
över objektet data enlig figur 25.  

Figur 25: Överföringen av information enligt den infologiska ekvationen 

Vi tänker oss här att person 1 innehar informationen I1, denna information kan då 
manifesteras i objektet D1 enligt den inverterade infologiska ekvationen från sidan 
41: 

 D1 = f (I1,,S1,t t1)

Person 2 fångar sedan med hjälp av sin förkunskap S2 in informationen I1 enligt den 
infologiska ekvationen: 

 I = i(D1, S2,t2) =I1 (om kommunikationen är lyckosam)  



82

Den information som person 2 tar emot ska alltså vara samma information som 
person 1 innehar. En kommunikation som sker mellan två personer enligt den 
infologiska ekvationen innebär att det är vattentäta skott mellan dessa båda personer. 
Den enda kontaktyta de har gemensam är den som manifesteras i dataobjektet, D1 i
detta fall. 
 Detta innebär således att information har kommunicerats mellan de två 
personerna utan någon ytterligare kontakt mellan dem än deras inbördes interaktioner 
med objektet D1. Det finns alltså en brist i den förklaring av kommunikation som den 
infologiska ekvationen kan ge eftersom data svävar i tomma intet mellan de subjekt 
som utbyter information. För att data ska kunna representera information måste de 
ingå i en diskurs som de kommunicerande personerna omfattas av. Detta innebär att 
symbolen (datumet) måste tillhöra något överordnat system vilket kan benämnas 
språk. Här gäller det dock att se upp och inte begränsa dessa språk till omfattande, 
överordnade språksystem som svenska, engelska eller matematik, utan vad som 
betecknas som språk kan i detta fall vara mera begränsat och känt endast inom små 
grupper.  Det är emellertid viktigt att inse att för att kommunikation med hjälp av 
tecken och symboler ska kunna ske, måste dessa ingå i ett överordnat system som är 
gemensamt för de kommunicerande parterna.  

7.3. Fråga nr 2 

För att utveckla en modell som är befriad från de problem som jag här tar upp måste 
dels data förstås som tillhörande ett överordnat (språk) system, dels måste den 
förförståelse S, som Langefors infört, utvecklas så att individens förförståelse på 
något sätt kopplas till det gemensamma språksystemet. Detta leder till en ny 
frågeställning som styr fortsättningen av mitt arbete: 

Hur kan den infologiska ekvationen utvecklas så att den behandlar tolkning av data 
som en kollektiv process istället för en individuell och kan en sådan utveckling 
förbättra förståelsen av hur symboler överför mening? 

Med andra ord söker jag andra sätt än att vår individuella förkunskap ska 
sammanfalla för att förklara den intersubjektivitet kring symboler som måste finnas 
hos människor för att vi ska kunna kommunicera mening till varandra. Min hypotes 
är att förkunskapen S inte alls är individuell utan att det tvärtom är så att delar av S 
måste vara gemensam för olika människor för att tolkningsprocessen ska kunna 
utföras. Detta innebär att delar av S lyfts ut ur individen och lokaliseras på kollektiv 
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nivå, delar av S ägs därför gemensamt av ett antal människor. Tanken är att en 
kollektiv referensram ska rädda den infologiska ekvationen ur dilemmat med 
solipsism.  

7.4. Språket och verkligheten 

Den huvudsakliga bristen hos den infologiska ekvationen är de underförstådda 
antaganden som görs av ontologisk och språkfilosofisk karaktär. En viktig sak är hur 
subjektet behandlas i den infologiska ekvationen och hur subjektets förhållande till 
sin omvärld uppfattas. Langefors har ett klassiskt analytiskt synsätt. Verkligheten kan 
enligt detta synsätt i princip förstås genom att uppdelas i sina komponenter. Data eller 
fakta kan skiljas från mänskliga subjekt och de olika subjekten kan också behandlas 
var för sig som helt enskilda entiteter. En skarp gräns kan dras mellan en språklig 
verklighet och en materiell, objektiv sådan. Verkligheten och språket måste i princip 
vara helt åtskiljbara för att Langefors idéer ska kunna fungera och verkligheten måste 
också kunna uppfattas som entydig och objektivt bestämbar.  
 Eftersom verkligheten inte är entydig och dessutom i hög grad måste ses som 
socialt konstruerad fungerar inte det perspektiv som Langefors ansluter sig till. Jag 
ser dessutom språket som en del verkligheten, vilket innebär att vi människor inte 
talar om verkligheten utan istället i verkligheten eftersom språket aldrig kan ställas 
vid sidan om allt annat. Det innebär att dualismen mellan språk och verklighet 
försvinner, vi kan därför aldrig ställa oss utanför allt och beskriva verkligheten. När 
vi använder ett språk så får vi ett (subjektivt) perspektiv, antingen vi vill eller inte, 
och detta perspektiv bestäms i hög grad av själva språket. 
 Språket är därför en delaktig komponent i konstruktionen av den verklighet vi 
lever i. Språket beskriver inte bara, utan formar också, vår verklighet. Människor talar 
inte språket utan språket talar människorna, menar exempelvis Foucault (2002). 
Enligt Foucault är språket en så stark struktur att det i hög grad bestämmer över vad 
människor gör och tänker. Vi är helt enkelt i viss mån slavar under språket. 
 Språket kan ses som en typ av flexibel massa som är mera formbar och elastisk 
i närheten av olika subjekt, i mindre grupperingar kan människor i hög grad påverka 
den språkliga omgivningen. Det skapas interna uttryck och nya betydelser av 
symboler som ord eller gester och uttryck kan snabbt utvecklas men även avvecklas 
inom kort. I vissa fall så sprider sig dessa uttryck vidare till större språkområden och 
kan ge avtryck i en mycket stor omgivning men i andra fall så mister aldrig dessa 
uttryck sin lokala prägel och används då bara inom mindre grupper.  
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7.5. Modernismen och språket 

För att förklara min egen uppfattning om språket och hur denna språkuppfattning 
påverkar synen på hur information/mening överförs mellan människor kommer jag att 
beskriva en del av den utveckling och syn på språk och språklig aktivitet som 
påverkat mig. Många idémässiga strömningar ligger till grund för min syn på språket 
och hur språket och verkligheten förhåller sig varandra. Låt oss börja med det som 
brukar kallas modernismen. Många tankar samlas i modernismen, bland annat om hur 
samhället, vetenskapen och konsten utvecklas och präglar samtiden. En tydlig 
strömning är den starka förhoppning som finns om att snart finna slutgiltiga 
förklaringar och säkra sanningar om hur verkligheten är beskaffad och vad 
människans roll i denna är. 
 Inom logiken och matematiken utvecklas under modernismen bland annat 
mängdläran och olika försök görs att färdigställa arbeten som i stort sett fullständigt 
ämnar förklara inte bara språket, logiken och matematiken utan i själva verket hela 
tillvaron och människans existens och roll i universum. Principia Matematica 
(Whitehead, 1927) och Wittgensteins (1997) Tractatus är två exempel på sådana verk 
där matematiken/logiken i Whiteheads och språket i Wittgensteins fall skulle 
slutgiltigt förklaras. De var båda förmodligen övertygade om att de satt inne med slut-
giltiga förklaringar och oantastliga systembyggen och hela den vetenskapliga och 
lärda världen kan i historiens ljus under modernismen verka ha varit förvissade om att 
alla frågor som människor tidigare ställt om världen och verkligheten var på väg att 
slutgiltigt lösas, det var bara en fråga om tid innan vetenskapen och tekniken 
slutgiltigt kunde ge människan fullständig kontroll över tillvaron. Människans 
uppfattningar om vari sanningen bestod hade rört sig från religiösa och mystiska 
förklaringar till de vetenskapliga med matematiken och logiken som de optimala 
verktygen i sanningens tjänst.  
 Under modernismen betraktades språket, matematiken och logiken visserligen 
som ofullständiga redskap, men det var inte många som tvivlade på att dessa redskap 
skulle kunna utvecklas och förfinas på ett sådant sätt att de i framtiden fullständigt 
kunde beskriva och förklara vår verklighet. Idag är optimismen inte lika stor, även 
om många av modernismens tankar fortfarande starkt präglar många områden. När 
det gäller hur praktiker angriper olika problem som är relaterade till språk och 
språkanvändning verkar det exempelvis som om många av dem lever kvar i en 
gammal föreställning om hur språk och kommunikation fungerar mellan människor. 
Ord och begrepp anses vara globala och entydiga och att kommunicera budskap 
handlar om att välja rätt ord, begrepp och symboler. Kommunikation blir då en fråga 
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om att göra rätt tilldelning av tecken ur en given mängd givna och befintliga sådana, 
medan språkets konstruktiva och situationsspecifika egenskaper i ringa mån beaktas.  
 Det finns fortfarande många som betraktar implementering av datoriserade 
informationssystem som i huvudsak ett mekaniskt problem där tekniken påverkar 
människan på ett sätt som är deterministiskt och möjligt att förutse och styra med 
hjälp av rationella metoder.  
 Min uppfattning är att vi för att kunna förstå och utveckla framtidens 
datoriserade informationssystem måste överge många av modernismens idéer om 
rationalitet och istället inrikta oss på att förstå hur människor som sociala individer 
kommunicerar med varandra och utifrån en förståelse av dessa kommunikativa 
processer designa system som är tillräckligt flexibla för att utvecklas i samklang med 
våra naturliga kommunikationsprocesser. Språket och hur vi som sociala individer 
uppfattar, använder och utvecklar det blir därför nyckeln till den förståelse som krävs 
för utformningen av framtidens datoriserade informationssystem.  

7.6. Språket som utgångspunkt 

När jag angrep kommunikation ur ett praktiskt perspektiv var fokus inställt på 
individen och individens omgivning. Tolkning av data var i detta perspektiv en 
individuell aktivitet, en växelverkan mellan ett subjekt och ett objekt (data). Jag fann 
emellertid att något saknades för att en tillfredställande förklaring av hur data överför 
mening skulle kunna åstadkommas. En första observation är den osäkerhet som finns 
beträffande vad data egentligen är. Det är inte självklart hur den entitet är beskaffad 
som ska utsättas för tolkning av det mänskliga subjektet. Det finns två ömsesidigt 
uteslutande möjligheter att betrakta data:  

1.Data är objektivt existerande entiteter som upptäcks och används av människor 

2.Data är konstruktioner som uppfinns för att användas i kommunikativa 
handlingar 

Data är antingen något som redan existerar, då blir vilka data som ska användas vid 
kommunikation är en fråga om urval från en given kollektion eller så är data något 
som konstrueras och får sin mening i själva kommunikationshandlingen.  
 I mitt praktiska perspektiv såväl som i Langefors infologiska ekvation betraktas 
data huvudsakligen enligt den första möjligheten. Data är något redan existerande 
som har sin givna betydelse och denna givna betydelse tolkas i en process enligt den 
infologiska ekvationen. Om data däremot betraktas som konstruktion så faller helt 
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möjligheten att illustrera processen från data till mening/information enligt den 
infologiska ekvationen eftersom ett enda subjekt då både skulle konstruera och sedan 
tolka konstruerade data.  
 Jag förkastar den förra möjligheten, data som objektivt existerande objekt, av 
många olika skäl, bland annat för att den är mycket svår att förena med mitt 
genomgående exempel om Victor Hugos kommunikation. Det är knappast så att de 
frågetecken och utropstecken som användes i denna kommunikation valdes som 
färdiga objekt vilka symboliserade det innehåll parterna ämnade delge varandra, utan 
det är naturligare att se dessa tecken som konstruktioner vilka under speciella 
betingelser och överenskommelser kan fungera som meningsbärare. Data måste 
därför förstås som ingående i ett överordnat (socialt) system.  

Jag har tidigare försökt illustrera överföringen av mening mellan människor på ett 
relativt mekaniskt sätt. Kommunikation har betraktats som en process som kan 
analyseras genom ett utifrånperspektiv som egentligen inte behövde beröra mänskliga 
sociala och psykologiska mekanismer. Jag har nu förstått att detta angreppssätt leder 
till en återvändsgränd och att en djupare förståelse av mekanismerna i 
kommunikation kräver att de mänskliga aspekterna studeras. Även när avancerade 
datoriserade informationssystem studeras är det viktigt att vara medveten om att den 
mest kritiska länken är de människor som ingår i systemet och att det är människor 
som både utformat systemet och som sedan ska dra nytta av det.  Denna insikt har 
drivit mig ut på allt djupare vatten eftersom jag märkt att den till synes enkla frågan: 
Hur kan data överföra information mellan människor?  Visar sig vara ytterst komplex 
och ger en lång rad följdfrågor. 
 För att förstå hur symboler kan överföra mening mellan människor, vilket är 
mitt övergripande syfte (se sidan 8), räcker det inte med att betrakta symboler 
(tecken/data) som isolerade företeelser, eller ting, utan dessa symboler måste ses i sin 
kontext i form av språkliga system, därför är också det mänskliga språket 
utgångspunkten och basen i mitt fortsatta arbete. 

7.7. Språkets olika nivåer 

Språket kan i viss mening sägas innefatta allt som vi människor har till vårt 
förfogande för att kommunicera med varandra, det ses då i en vidsträckt bemärkelse 
som innefattar både det talade och det skrivna språket men också andra sätt att 
kommunicera som kroppsspråk, betoningar och syftningar utanför själva orden. När 
vi talar om språk i vardagslag så menar vi oftast uppdelningen i olika modersmål hos 



87

verbalspråken8, men vi begränsar oss ibland ytterligare och talar om tonårsspråk, 
akademiskt språk eller politikerspråk. Det är också uppenbart att språket är något 
socialt och inte något personligt. All språklig aktivitet är beroende av att det finns 
kollektiva överenskommelser mellan människor om tolkning av tecken och symboler. 
Hela idén om kommunikation vilar på något som människor har gemensamt, 
någonting intersubjektivt som existerar mellan de mänskliga subjekten. Här uppen-
baras också begränsningarna med den infologiska ekvationen. I Langefors modell 
betraktas tolkningen av data, vilket är en kommunikativ process, som något helt 
privat. De enda komponenter som finns med i ekvationen är ett subjekt med dess 
individuella förkunskap, vilken inte har någon koppling till andra subjekt, ett yttre 
dataobjekt samt tiden t. Langefors ekvation tar inte hänsyn till att tolkningen av data 
är beroende av de språkliga överenskommelser som görs med andra människor om 
hur dessa data ska tolkas utan betraktar istället tolkningen som något som sker helt 
och hållet av individen med alla dessa språkliga överenskommelser lagrade i denne. 
Kunskaper som existerar mellan individer, intersubjektivt, anses av Langefors alltså 
befinna sig helt inom varje enskild individ. 
 All kommunikation är beroende av människans språkliga förmåga och även 
kommunikation i datoriserade informationssystem är därför til syvende och sidst ett 
språkligt fenomen. Det finns en hel del teorier, begreppsbildningar och 
kategoriseringar i exempelvis språkfilosofin, lingvistiken och semiotiken som därför 
är intressanta pusselbitar för förståelsen av kommunikativa fenomen. 

Enligt Kjørup (2004), kan språket delas upp i en vid och en snäv betydelse. I den vida 
betydelsen innebär språket alla former av uttrycksmedel eller kommunikationsmedel, 
där det finns tecken där finns det språk. I den snäva betydelsen ingår först och främst 
verbalspråken, men även andra uttrycks- eller kommunikationsmedel som har en 
rimlig grad av likhet med de centrala och gemensamma dragen hos verbalspråken kan 
passa in. 
 Jag ser en fördel i att dela upp språket i verbalspråk och övriga språkliga 
uttryck, det är exempelvis intressant att slå fast om den form av kommunikation som 
sker inom datoriserade informationssystem ska höra till verbalspråken eller inte. Jag 
kommer att återkomma till detta senare, men kan redan här påpeka att det finns 
olikheter mellan kommunikation i sådana datoriserade system och annan verbal 
kommunikation som till exempel användningen av e-post och SMS. Dessa olikheter 
kan i viss mån förklara de problem och svårigheter som uppstår vid användningen av 
datoriserade informationssystem. 

                                                
8 Med verbalspråken menar jag den kommunikation som sker med talade och skrivna ord. 
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Mitt huvudsakliga intresse för språket koncentreras till att se det som ett verktyg för 
att överföra mening mellan människor med hjälp av varaktiga symboler som kan 
lagras och distribueras. Detta innebär att det muntliga språket, liksom kroppsspråk 
och andra signalsystem som inte manifesteras i yttre symboler i stort sett faller 
utanför mitt intresseområde. Jag betraktar språket i en snävare mening eftersom jag 
fokuserar på den kommunikation som sker med hjälp av varaktiga symboler och 
tecken. Denna snävare syn på språket är dock ändå beroende av hur språket fungerar i 
en vidare bemärkelse. 
 Teorier om språket finns på olika nivåer och eftersom språket är en så 
grundläggande del i vad som definierar människan, vad som skiljer människan från 
andra djur, börjar språkliga teorier på en hög filosofisk abstraktionsnivå. Hela vår 
sociala samvaro och existens är beroende av vår språkliga förmåga. Att vara 
människa är att använda språk! Det är visserligen sant att även djuren använder en typ 
av språk, men de använder sig av enkla signalsystem som huvudsakligen är 
programmerade och medfödda, medan människan har en språklig förmåga som gör 
att vi tillsammans kan förändra och omdefiniera hela vår verklighet. Eftersom männi-
skans hela existens är beroende av vår språkliga förmåga, vi skulle helt enkelt inte ha 
en chans att överleva utan hjälp av det samarbete och den sociala aktivitet som 
möjliggörs av denna förmåga, är det rimligt att definiera mänsklighet som förmåga att 
använda språk. Filosofin och språket är därför tätt sammanlänkade, liksom också 
språket och tänkandet.  
 Wittgenstein försöker exempelvis i sin Tractatus logico-philosophicus, enligt 
Svensson (2007), att i grunden utröna tänkandets gränser, eller gränserna i tankarnas 
uttryck, det vill säga gränserna för vad som kan sägas i meningsfulla satser. 
Wittgensteins primära intresse kan sägas vara det mänskliga språket. Språket och 
vetenskapen är likaså tätt sammanlänkade. All vetenskaplig verksamhet är i grunden 
beroende av det språk som kommunicerar vetenskapen och gör att verkligheten kan 
förstås på ett likartat sätt av olika människor, det skapar alltså intersubjektivitet. Jag 
räknar då logiken och matematiken som delmängder av hela det mänskliga språket, 
logikens och matematikens formella språk står sig slätt och kan inte utan att 
kombineras av vårt naturliga9 språk kommunicera och förklara hur verkligheten 
hänger samman.  Detta beror på att empirisk och teoretisk kunskap måste 
överbryggas för att beskriva vår tillvaro i verkligheten och detta sker med hjälp av 
verbalspråken. Matematiken och logiken räcker inte till för att nå fram till 
verkligheten utan den kontext som omger de logiska och matematiska förklaringarna 

                                                
9 Jag kallar här vårt vardagliga språk, exempelvis svenska eller engelskan, för naturligt till skillnad från 
de formaliserade språken logiken och matematiken 
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måste ges verbalspråkligt med ord och begrepp som förankrar våra matematiska och 
logiska antaganden i de ontologiska och epistemologiska val vi gör.  

7.8. Wittgenstein och hans syn på språket 

Ludwig Wittgenstein är en av 1900-talets mest inflytelserika och diskuterade 
filosofer. Hans stora intresse kan sägas vara hur språket, logiken och verkligheten hör 
samman. Det är inte helt klart om Wittgensteins behandling av språket sker inom dess 
vida eller snäva betydelse, enligt Kjørups (2004) uppdelning. Wittgenstein behandlar 
främst hur ord, begrepp och symboler fungerar och används av människor och i den 
bemärkelsen är språket i den snäva betydelsen men å andra sidan så för han ett 
resonemang på en filosofisk nivå om vilka konsekvenser för det mänskliga varat som 
detta bruk av begrepp, ord och symboler har, vilket pekar på en behandling av språket 
i en mycket vidare bemärkelse.  
 För att vi ska kunna förstå hur vi människor kommunicerar måste vi också 
förstå hur språket fungerar. Det finns två skilda sätt att uppfatta det mänskliga språket 
på, båda dessa har hävdats av Wittgenstein:  

1.Det första angreppssättet innebär att språket anses vara i korrespondens med 
verkligheten. Språket avbildar verkligheten i någon form av bijektion där 
varje aspekt av verkligheten har sin motsvarighet i språket. Tractatus, 
(Wittgenstein, 1997).  

2.Det andra sättet innebär att tanken på dess direkta koppling till en mer eller 
mindre objektiv verklighet överges. Betydelse och mening av text och 
symboler överförs genom vad Wittgenstein (1999) betecknar som språkspel. 
Att kommunicera innebär enligt detta synsätt att olika spel sker mellan de 
människor som är inblandade. Själva meningen i kommunikationen är inte 
beroende av orden eller tecknen i sig utan uppstår mellan människor när dessa 
mer eller mindre godtyckligt bestämmer vad en symbol, ett ord eller ett 
begrepp ska innebära. Kommunikation liknas vid att människor spelar spel 
eller leker med varandra enligt olika mer eller mindre fasta regelsystem. 
Språkliga uttryck får sin betydelse genom användningen i olika språkspel, 
vilka i sin tur är inbäddade i olika sociala verksamheter eller livsformer 
(Svensson, 2007). 
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7.9. Den tidigare Wittgenstein 

Wittgenstein är intressant av flera skäl, ett är att han ibland kan uppfattas som två helt 
skilda filosofer, jag kommer att benämna dem den tidige och den senare Wittgenstein. 
I någon mån kan han kallas både modern och postmodern i och med den stora 
omvälvningen mellan hans tidigare och senare arbeten. Hans tidiga tankar är på det 
hela taget i linje med modernismens idéer och förhoppningar om vetenskapens starka 
förklarande kraft. Det filosofiska innehållet i hans stora verk: ”Tractatus logico-
philosophicus”, från 1922 (Wittgenstein, 1997) innebar enligt honom själv att han 
fullständigt och slutgiltigt löst de filosofiska problemen! (Svensson, 2007). Detta tog 
han sedan avstånd från i sina senare arbeten. Att han i dessa kan betecknas som post-
modern beror på att han där tar avstånd från de ambitiösa planerna på att bygga upp 
ett enhetligt system som motsägelsefritt enar språket, logiken och matematiken till en 
konsistent helhet. Istället så inser Wittgenstein, i den postmoderna andan, att 
verkligheten är svårare att begripa sig på än han tidigare trott och att drömmen om 
människans frigörelse genom vetenskap, teknik och rationalitet till stor del gått 
förlorad för att ersättas av en mängd löst sammanfogade uppfattningar, teorier, livs-
åskådningar, religioner och kulturella yttranden. Drömmen om en enhetlig, av 
vetenskapen förklarad, sammanhängande struktur har övergivits till förmån för en 
mera fragmenterad och splittrad syn på verkligheten. 
 Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus är slutprodukten av hans tidiga 
produktion och markerar också slutet på en epok eftersom han senare tog avstånd från 
mycket av det som han där betecknade som slutgiltiga sanningar. Hans stora verk är 
ett kryptiskt och svårtolkat arbete som är skrivet i paragrafform. Tractatus börjar 
praktfull med den första paragrafen: 

”1. Världen är allt som är fallet.” 

Denna inledning kan ge läsaren en vink om nivån i Wittgensteins arbete och 
komplexiteten i de problem som behandlas. Vad Wittgenstein vill säga är om-
diskuterat. Här kommer endast kortfattat att redogöras för vissa aspekter av hans 
tänkande. Jag tror att de tankar som den tidiga Wittgenstein gav uttryck för i mångt 
och mycket lever kvar även i många senare modeller och uppfattningar om 
mekanismerna i mänsklig kommunikation. Det är därför av värde att beskriva 
Wittgensteins idéer om det mänskliga språket och framför allt också den revidering 
av de tidigare åsikterna som han gör i sina arbeten efter Tractatus. 
 Wittgenstein ville i Tractatus visa att språket och verkligheten korresponderar 
med varandra. Hans logisk-atomistiska bildteori kan i korthet beskrivas som att en 
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vanlig sats analyseras i logiskt avseende som uppbyggd av enklare satser, i sista hand 
av satser som är logiskt elementära. Dessa består i sin tur av enkla namn, vilka direkt 
refererar till ting i världen och deras struktur motsvarar möjliga relationer mellan 
dessa ting. (Svensson, 2007). 
 Några ytterligare paragrafer ur Tractatus logico-philosophicus, kan ytterligare 
kasta ljus över hur Wittgenstein (1997) där menar att språket och verkligheten hör 
samman: 

1.1   Vi gör oss bilder av fakta. 
2.11 Bilden föreställer ett sakläge i det logiska rummet: att sakförhållanden 

består och icke-består. 
2.12  Bilden är en modell av verkligheten 
2.13  I bilden svara bildens element mot föremålen  
2.131  Bildens element är representanter i bilden för föremålen. 
2.14 Bilden består i att dess element förhåller sig till varandra på ett bestämt 

sätt. 
2.141   Bilden är ett faktum 
2.15 Att bildens element förhåller sig till varandra på ett bestämt sätt, 

föreställer att sakerna förhåller sig så till varandra. Detta sammanhang 
mellan bildens element kallas dess struktur, och strukturens möjlighet 
kallas bilden avbildningsform. 

2.151 Avbildningsformen är möjligheten, att tingen förhåller sig till varandra 
som bildens element. 

2.1511 Så är bilden förknippad med det verkliga: den når fram till det. 

Min tolkning av dessa paragrafer är att de ska förstås som att både språket och 
verkligheten är konkreta och entydigt möjliga att definiera utifrån objektiva yttre 
kriterier. Språket och verkligheten är båda lika verkliga. Detta innebär vissa problem, 
bland annat med självreferens, eftersom det är oklart hur språket både kan ingå i hela 
verkligheten och samtidigt utgöra en parallell verklighet. Språket är enligt 
Wittgenstein en direkt avbildning av verkligheten, vilket också innebär att det 
existerar en objektiv, entydig verklighet utanför språket. Detta får ontologiska 
konsekvenser vilka jag senare återkommer till. 
 Wittgenstein (1997) avslutar sin Tractatus lika pampigt och kryptiskt som han 
börjar den med de sista två satserna:  

6.54  Mina satser förklarar genom att den, som förstår mig, till 
slut inser dem vara nonsens, när han stigit ut genom dem – 
på dem – bortom dem. (Han måste så att säga kasta bort 
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stegen, sedan han klättrat upp på den.) Han måste 
övervinna dessa satser, då ser han världen riktigt. 

7 Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga.  

Det verkar på dessa två sista satser som om Wittgenstein förkastade sin Tractatus 
redan när han skrev den, men så ska han sannolikt inte tolkas. Utom tvivel är att han 
senare helt tog avstånd från bildteorin och många av de andra idéer han presenterade i 
Tractatus.  
 De tankar som Wittgenstein gav uttryck för i Tractatus kan sägas ingå i den 
tradition som utvecklades vid förra sekelskiftet då fortfarande hoppet fanns att 
logiken och matematiken skulle kunna utvecklas till ett enda motsägelsefritt system 
vilket också i förlängningen skulle föra hela vetenskapen framåt. David Hilbert 
menade exempelvis att: ”Allt som över huvud kan göras till föremål för vetenskapligt 
tänkande faller, så snart det är moget för teoribildning, under den axiomatiska 
metoden och därmed omedelbart under matematiken” från von Wright (1993, s. 76).  
 Max Weber menade att tidigare myter och religiösa föreställningar om hur 
världen var beskaffad skulle ersättas med vetenskapens rationella förklaringar, en 
avförtrollning (enzauberung) av verkligheten skulle därmed ersätta tidigare 
(van)förställningar (Liedman, 1997). 
 Wittgenstein menade i den moderna andan att språket skulle kunna avbilda och 
beskriva verkligheten på ett motsägelsefritt sätt genom den bildteori som 
presenterades i Tractatus logico-philosophicus. Min uppfattning om bildteorin i 
Tractatus är att den kräver en monistisk, entydig, ontologi. Verkligheten måste där 
uppfattas som entydig och vi måste befinna oss i en verklighet som kan beskrivas på 
ett fullständigt objektivt sätt. Denna objektiva verklighet avbildas en-entydigt mot 
språket, varje objekt i språket har sin motsvarighet i en objektiv verklighet. 
 Tractatus kan i viss mån sägas vara en kommentar till verket Principia 
Mathematica (Whitehead, 1927) som i sin tur är ett ambitiöst försök att ena logiken 
och matematiken i en motsägelsefri helhet. Detta visades sedan av Kurt Gödel vara en 
omöjlig uppgift, Von Wright (1993, s.86) formulerar Gödels upptäkt som: 

 ”Axiomatiska system av en viss rikedom innehålla (bevisligen!) sanna (men i 
systemet) obevisbara satser. (Detta har inget att göra med axiomens 
obevisbarhet.)Den axiomatiserade logiken och matematiken är inte ett system, den 
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har inte den slutenhet och perfektion som Hilbert10 drömde om. Det säger sig självt 
att dessa nya synpunkter på det logiska tänkandet äro i högsta grad filosofiskt 
betraktansvärda.”

Gödel bevisade att ett formellt systems motsägelsefrihet aldrig kan bevisas utan 
användningen av metoder som går utöver de som formaliserats i systemet, Berg 
(2007). Ett sätt att populärt beskriva detta är att säga att vi aldrig med matematikens 
hjälp kan bevisa att matematiken är sann eller motsägelsefri. Vi kan alltid formulera 
satser som är omöjliga att verifiera eller falsifiera inom systemet. För en populär 
beskrivning av denna revolutionerande upptäckt se Hofstadter (1985). 

7.10. Den senare Wittgenstein 

Wittgenstein frångick senare tankarna på att uppfatta språket som en avbildning av 
verkligheten, sannolikt till stor del beroende på hur logiken och matematiken 
utvecklades. Han tog under en lång period efter Tractatus paus från sin filosofiska 
verksamhet och undervisade istället på olika folkhögskolor i Österrikiska byar. Han 
återvände dock 1929 till Cambridge och upptog sina filosofiska studier varvid han 
omvärderade många av sina tidigare tankar och radikalt ändrade ståndpunkt angående 
språkets beskaffenhet och dess förhållande till verkligheten. 
 I sina senare arbeten betraktade han språket som mera godtyckligt och 
situationsspecifikt än den definition det gavs i Tractatus.  
 Språket anses av den senare Wittgenstein inte kunna inordnas i en överordnad, 
stabil struktur där ord och begrepp har sina givna, globala meningar vilket var en av 
förutsättningarna för hans bildteori. Bilden, och med bilden även ord och begrepp i 
språket utgjorde i bildteorin en spegling av reella objekt eller fakta som existerade i 
verkligheten. För att språket och verkligheten ska kunna stå i ett sådant 
korrespondensförhållande som bildteorin kräver måste också verkligheten uppfattas 
som entydig och objektiv. Den bildteori som Wittgenstein förespråkade i Tractatus 
vilade därför på ontologisk realism, vilken förutsatte att en objektiv verklighet 
existerade tillsammans med det avbildade språket. 
 När Wittgenstein senare övergav bildteorin och reviderade många av de tankar 
som uttrycktes i Tractatus förändrades hans uppfattning om språket till idén om 
språkspelsteorin. Istället för att uppfatta språket som direkt korresponderande mot en 

                                                
10 David Hilbert var en tysk matematiker som bland annat försökte formalisera aritmetiken och visa 
dess motsägelsefrihet, vilket dock misslyckades och planen måste revideras när Gödel lade fram sin 
ofullständighetssats, Berg (2007). 
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objektiv verklighet uppfattades språket och språkhandlingar som spel eller lekar 
mellan människor. Tanken på att orden och begreppen skulle ha en global, 
överordnad och entydig betydelse övergavs genom att språkspelsteorin istället 
betraktade ord och begrepps mening på ett mera godtyckligt sätt. De människor som 
använder språket formulerar samtidigt också vilka betydelser och intentioner som ord 
och begrepp ska överföra. 
  Språket betraktas i språkspelsteorin således som ett mycket flexiblare redskap 
för kommunikation än i bildteorin. Om vi betraktar den kommunikationssituation 
som uppstår när Victor Hugo och hans förläggare utbyter tecken så är denna 
kommunikation svår eller omöjlig att analysera utifrån den bildteori som Wittgenstein 
tidigare förespråkade. Vi kan knappast här betrakta frågetecknet och utropstecknet 
som korresponderande mot existerande fakta eller händelser i en objektiv verklighet. 
Åtminstone inte om denna korrespondens ska kunna uppfattas av andra än Hugo och 
hans förläggare. Frågetecknet och utropstecknet används i denna kommunikation på 
väldigt speciella sätt, ett sätt som definieras helt av den situation de förekommer i. 
Det känns naturligt att säga att den betydelse som tecknen överför formas av ett 
språkspel, således ett spel där tecknen används i en lek med väldigt flexibla och 
speciella regler som uppkommer i interaktionen mellan de kommunicerande parterna. 
Språkspelsliknelsen fungerar därför bättre som en förklaring av mekanismerna i 
exemplet med Victor Hugo än Wittgensteins bildteori. 

7.11. Hur relateras Wittgensteins språkspel till datoriserade 
informationssystem? 

Om språkspelen är en generell egenskap så att all kommunikation bäst kan liknas 
med språkspelssituationer, får det också konsekvenser vid utformningen av 
datoriserade informationssystem. Idén om språkspelsteorin innebär att tecken och 
symbolers betydelser till stor del formas interaktivt av de kommunicerande parterna. 
Tecken och symboler får därför i hög grad en lokal betydelse som formas i de 
språkspel där de används. Detta innebär att utformningen av systemen också 
påverkas. 
 Designen av datoriserade informationssystem kan uppdelas i en push- och en 
pullstrategi. I pushstrategin definieras först det datoriserade systemet av leverantören, 
leverantören bestämmer där hur det datoriserade informationssystemet ska fungera 
och med detta hur data som förmedlas av systemetr utformas. Implementeringsfasen 
innebär då att användarna ska lära sig ett färdigdefinierat system där det är stipulerat 
hur begrepp, symboler, illustrationer, diagram med mera ska användas. I pullstrategin 
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är däremot användarna med i hela programutvecklingsfasen och kan därigenom 
påverka hur data som förmedlas i systemet ska utformas för att förmedla den avsedda 
meningen. Pushstrategin hör då samman med att språket betraktas enligt bildteorin 
medan pullstrategin snarare bygger på en språksyn som sammanfaller med 
språkspelsidén. 

Tabell 3: En push- och en pullstrategi vid utformningen av datoriserade informationssystem 

Strategi Definition av data och utformning av 
det datoriserade systemet 

Bakomliggande språkfilosofisk syn 

Push Bestäms av leverantör/tillverkare Språket som korresponderande mot en 
objektiv verklighet, Wittgensteins bildteori 

Pull Utformas i samråd med användarna Wittgensteins idé om språkspel 

7.12. Semiotik 

Semiotiken är ett ämnesområde som är närbesläktat språkfilosofin och olika 
kommunikationsteorier eftersom det behandlar hur olika tecken tolkas och blir 
meningsbärande. Semiotik kommer från det grekiska ordet semeion som betyder 
tecken. Man talar inom semiotiken om teckentydning medan jag använder tecken, 
data och symboler som synonymer. Data som är avsedda att tolkas i ett datoriserat 
informationssystem är enligt mitt betraktelsesätt identiska med vad som inom 
semiotiken benämns tecken.  
 Mitt eget problemområde gränsar mot såväl språkfilosofin, med företrädare 
som Wittgenstein, Vygotskij, Quine och Chomsky som mot semiotiken där Saussure 
och Peirce kan nämnas. Jag kommer inte att försöka definiera en skarp gräns mellan 
semiotiken och språkfilosofin utan nöjer mig med att konstatera att jag hämtar min 
inspiration från båda dessa ämnesområden.  
 Varför är då semiotiken som ämnesområde intressant och vad kan det tillföra 
ett problemområde som kommunikation mellan människor i datoriserade system? 
Eftersom tolkning av data är centralt i mitt problemområde och semiotiken behandlar 
hur människor tolkar omgivningen i form av tecken eller symboler så kan semiotiken 
och dess begreppsapparat vara till god hjälp för att öka kunskapen om de olika former 
av tecken som används i datoriserade informationssystem.  
 Ett datoriserat informationssystem kan på många sätt liknas vid ett språkligt 
system. I exempelvis ERP-system används datorer i viss mån som en förlängning av 
våra ordinära språkliga system. Vi vill genom ERP-systemet påverka andra 
människor att utföra handlingar i olika syften analogt med hur vi med hjälp av det 
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vanliga verbala språket kommunicerar och organiserar verksamheter. Ett datoriserat 
informationssystem kan i vissa avseenden sägas använda ett rikare teckensystem än 
de vanliga verbalspråken eftersom även bilder, diagram och tabeller kan användas 
som meningsbärande tecken. Men, å andra sidan, uppvägs till stor del denna 
teckenrikedom av den mindre flexibilitet i begreppsbildningen som karaktäriserar 
dessa system. Eftersom begrepps och symbolers mening i det datoriserade fallet i hög 
grad är fördefinierade finns här inte alls den flexibilitet som verbalspråken präglas av. 
Kommunikation i datoriserade informationssystem blir därför också helt olik 
kommunikation i verbalspråken. 
 Semiotiken kan därför, genom att den har ett perspektiv som skiljer sig från 
exempelvis språkfilosofin och lingvistiken, ge en kompletterande bild över hur tecken 
och symboler fungerar vid mänsklig kommunikation. 
 Enligt Kjørup (2004) kan man dela in studiet av tecken i två olika 
grunduppfattningar om vad tecken är: 

1.Den ena uppfattningen kallas den indexikala, som går ut på att tecken är tecken 
på något. Exempelvis som när feber ses som ett symtom på en infektion. Den 
typen av tecken kallas för index. 

2.Den andra uppfattningen är att tecken först och främst är tecken för något eller 
meddelanden om något, huvudexemplet är talspråkets ord. Denna uppfattning 
kallas den kommunikativa.

Kjørup menar också att tecken kan studeras av två huvudsakliga intressen. Antingen 
kan tecken tolkas av intresse för enskilda, konkreta fenomen som meteorologen som 
spår morgondagens väder eller ekonomen som ser stigande oljepriser som ett tecken 
på en depression, vilket är ett semiotiskt kunskapsintresse av idiografisk karaktär. 
Tecken kan också behandlas på ett mera generaliserande och överordnat sätt. Det är 
då av intresse hur tecken kan kategoriseras, vilka tecken som tillhör bestämda 
teckensystem och hur dessa system är uppbyggda. I denna form av semiotik drivs 
man av ett nomotetiskt kunskapsintresse. 
 Eftersom jag i mitt arbete är intresserad av hur tecken fungerar i överordnade 
system, exempelvis i datoriserade informationssystem, där tecken har generell 
betydelse, kan mitt intresse för tecken klassas som främst nomotetiskt. 
Klassificeringen är dock inte glasklar eftersom tecken fungerar på olika nivåer. I 
ERP-system används till exempel dels ord från det vanliga verbalspråket, dels tecken 
som är specifika för det datoriserade systemet, bland annat olika diagram och grafiska 
illustrationer. Det förekommer också tecken av idiografisk karaktär, en stapel i ett 
stapeldiagram kan exempelvis vara tecken på lagernivån av en viss artikel. En in-
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tressant reflexion är att tecken (data) i den infologiska ekvationen främst ses som 
idiografiska i och med att dess sammanhang med ett överordnat system (språket) inte 
beaktas. Detta är också enligt min mening ett av de besvärande tillkortakommanden 
som belastar denna modell. 
 I den generella semiologiska vokabulären är ett tecken ett betydelsebärande 
element i ett system, oberoende om detta tecken kan delas upp ytterligare eller inte. 
Mest praktiskt är det, enligt Kjørup (2004) att använda teckenbegreppet om de 
betydelsebärande minsta enheterna, att exempelvis en sats blir ett komplex av tecken, 
vilket i praktiken innebär att orden är verbalspråkens tecken. Som betydelsebärande 
enhet är det semiologiska tecknet något som har två sidor, nämligen vad Saussure på 
franska kallar signifiant, ”det som betyder” (ljudet eller skriftbilden) och signifié , 
”det betydda” (själva betydelsen). Detta kan fritt uttryckas som tecknets uttryck 
respektive innehåll (Ibid, s.19). Jämförs detta med figur 5 finner vi att Goldkuhls 
(1995) beteckningar dataaspekt och informationsaspekt har sina direkta 
motsvarigheter inom semiotikens uttryck och innehåll. 
 Förhållandet mellan uttryck och innehåll i tecken är enligt Saussure enkelt och 
klart: att ett givet uttryck har givet innehåll är helt godtyckligt (arbiträrt). Betydelsen 
uppstår genom konvention, genom att det föreligger semantiska regler 
(betydelseregler), Kjørup (2004). Att förhållandet är rent arbiträrt betyder således att 
exempelvis ord och begrepp får sin betydelse genom kollektiva överenskommelser 
mellan människor (konvention). Det finns därför inte genom Saussures sätt att 
betrakta semiotik någon korrespondens mellan tecken och en materiell verklighet. 
Saussures språkuppfattning ansluter sig på den punkten till den senare Wittgensteins 
idéer om språkets oberoende av verkligheten. Min övertygelse är också att språket 
utgör ett fristående system, en separat verklighet som är socialt konstruerad och som 
visserligen kan användas av oss människor för att (försöka) beskriva våra 
erfarenheter och hur vi upplever världen, men aldrig någonsin kan nå fram till den. 
Jag vill därför förkasta den sista paragraf i Tractatus som jag tidigare citerat (paragraf 
2.1511):  

  Så är bilden förknippad med det verkliga: den når fram till det. 

Jag menar tvärt om att bilden aldrig når fram till det verkliga, vilket väl också är vad 
Wittgenstein senare kom fram till och beskriver i sin språkspelsteori. 
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7.13. Begrepp inom semiotiken 

Semiotiken har en nomenklatur som också kan vara användbar i den kontext av 
kommunikation i datoriserade informationssystem som intresserar mig. De begrepp 
som finns etablerade inom semiotiken och lingvistiken kan på ett fruktbart sätt 
komplettera den begreppsapparat om datakommunikation som används inom 
informatik och systemvetenskap. Jag kommer därför att redogöra för en del av 
semiotiken för att senare kunna koppla detta innehåll till språkfilosofin och 
informatiken. Genom denna kombination försöker jag ge en mera ingående kritik av 
de linjära kommunikationsmodeller som behandlats i första delen av detta arbete.  

Denotation och konnotation 

Denotation och konnotation är två begrepp som kan vara till hjälp vid analysen av 
kommunikationssituationer. Ett tecken består, som tidigare påpekats, av två sidor, 
uttryckssidan och innehållssidan. Uttryckssidan kan i sin tur bestå av ett tecken (med 
både uttryck och innehåll), det franska uttrycket aller á pas de loup (dessa femton 
bokstäver och fyra ordmellanrum) betyder ordagrant ”att gå med vargsteg”, men 
själva detta teckenkomplex är uttryckssidan i ett överordnat tecken som betyder ”att 
smyga”. Ett tecken som på detta sätt har ett annat tecken som sin uttryckssida kallas 
för ett konnoterande tecken. Konnotation är förhållandet mellan det underliggande 
tecknet och det överordnade innehållet och det underliggande tecknet konnoterar
detta innehåll. Det franska uttrycket ovan konnoterar ”att smyga” Kjørup (2004, 
s.21). 
 Ett tecken kan också ha ett annat tecken som sitt innehåll, exempel på detta är 
alla former av språkbruk som handlar om språk. Ett sådant tecken kallas 
metaspråkligt och språk som handlar om språk är metaspråk.  En bok som handlar om 
språk kan därför sägas vara metaspråklig. 
 I den semiologiska vokabulären kallas ett tecken som inte har ett annat tecken 
vare sig som uttryck eller innehåll för ett denoterande tecken. Denotation är 
förhållandet mellan uttryck och innehåll i ett tecken och uttryckssidan kan sägas 
denotera innehållet.   
 En ytterligare illustration av konnoterande tecken är idiomen. Ett idiom kan 
definieras som två eller flera ord som betyder något annat än vad orden betyder 
ensamma. Ett typiskt idiom på svenska är: att ha is i magen som betyder att ta det 



99

lugnt. Vi kan säga att hela teckenkomplexet av de fem tecken som bildar ”att ha is i 
magen” är uttryckssidan i ett överordnat tecken som betyder: ”att ta det lugnt”. Inom 
semiotiken innebär konnotation att ett tecken har ett annat tecken som sin 
uttryckssida. Bokstäverna och orden tillsammans i: ”att ha is i magen” bildar 
tillsammans ett tecken som betyder: ”att ta det lugnt”. ”Att ha is i magen” konnoterar 
därför ”att ta det lugnt”. Tecken kan därför ha betydelser på åtminstone två olika 
nivåer vilket idiom exemplifierar. När vi svenskar använder ett idiom som ”att ha is i 
magen” försvinner oftast ordens betydelse på den första nivån, den bokstavliga 
betydelsen av is i magen och vi använder denna ordsammansättning som en synonym 
till att ta det lugnt. Ibland har vi inte alls klart för oss vad den ursprungliga 
bokstavliga betydelsen av ett idiom är, men använder det ändå obehindrat. Att ligga 
någon i fatet är exempelvis ett ganska känt svenskt idiom, en sak som ligger en 
person i fatet är någonting som utgör ett problem eller ett hinder för någon. Den bok-
stavliga betydelsen på den första nivån är åtminstone för mig helt okänd, men jag kan 
trots det både använda och förstå innebörden i idiomet. Det är knappast förvånande 
att idiom ställer till stora problem för alla som ska lära sig ett nytt språk, eftersom 
idiomen således har ytterligare en betydelsenivå utöver orden i sig.  
 Det är intressant att betrakta idiomen i relation till den infologiska ekvationen 
eftersom en tolkning i två steg är nödvändig om data D består av ett meddelande i 
form av ett idiom. Om vi betraktar tecken (data) som konnoterar andra tecken leder 
detta också till att definitionen på data måste revideras. När ett meddelande består av 
tecken som konnoterar andra tecken, som när meddelandet exempelvis är ett idiom, 
räcker inte den infologiska ekvationen till för att förklara tolkningen eftersom 
Langefors endast delar upp förförståelsen i två olika nivåer, Sobs och Sinfer. Om vi 
applicerar den infologiska ekvationen på ett meddelande som är ett idiom, 
exempelvis: 
 Data D = ” is i magen”  
Då innebär dessa data tecken som konnoterar andra tecken och tolkningen måste 
därför ske i två steg. Data D ska alltså först tolkas till data D’ där D’ innebär nya 
tecken, i detta fall: 

Data D’ = ” ta det lugnt” 

Nivå 1

Nivå 2

”Is i magen” konnoterar

Ta det lugnt

Figur 26: Två olika betydelsenivåer 
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Om konnotationen av ett tecken missas uppstår med säkerhet problem i 
kommunikationen. Vi märker här att två olika personer kan tolka det ursprungliga 
meddelandet på två olika sätt, dels som ett antal tecken som bokstavligt betyder att 
magen är fylld med is och dels som ett enda tecken som står för att ta det lugnt. Vad 
detta exempel framför allt belyser är svårigheterna att bestämma vad som egentligen 
är data när kommunikation illustreras i den infologiska ekvationen. Ska vi betrakta 
det första uttrycket ”att ha is i magen” som data eller är de data som ska tolkas dess 
konnotation, orden ”att ta det lugnt”? Jag har tidigare berört svårigheterna att 
definiera vad data är, se sidan 14 och framåt, och detta exempel belyser ytterligare 
dessa svårigheter. Vi kan betrakta de ursprungliga tecknen i ”att ha is i magen” som 
data, men på en annan nivå svarar alla dessa tecken tillsammans mot ett nytt tecken 
som i sin tur betyder ”att ta det lugnt”.  Vi märker här att tecken kan vara rekursiva 
och för att komma till ett teckens ursprungliga betydelse måste vi arbeta oss tillbaka 
från betydelser på högre nivåer till betydelser på lägre nivåer. Frågan är om vi alltid 
kan finna en primitiv, lägsta nivå för ett tecken. Det vi kallar data borde som jag ser 
det vara ett tecken på lägsta nivå medan tecken som kan härledas till andra 
ursprungliga tecken är något annat än data. 
  Det är också fullt möjligt, om än krystat, att tänka sig ett fall där ”att ha is i 
magen” skulle kunna ha den rent bokstavliga betydelsen, exempelvis vid 
obduceringen av en drunknad person. Vad jag vill komma fram till med dessa 
exempel är att den infologiska ekvationen, som konceptuell modell betraktad, inte 
alls är självklar beroende på de svårigheter som finns i att definiera vad data 
egentligen är, frågan är vad det egentligen är som ska tolkas. 
 Ett tecken som inte har ett annat tecken vare sig som uttryck eller innehåll 
kallas ett denoterande tecken. Denotation är förhållandet mellan uttryck och innehåll i 
ett tecken och uttryckssidan kan sägas denotera innehållet. Ett denoterande tecken har 
en uttryckssida som direkt kan tolkas, till skillnad från konnoterande tecken som 
måste tolkas i två steg.  Det frågetecken som Victor Hugo sände till sin förläggare 
kan sägas vara ett konnoterande tecken eftersom det snarast konnoterar frågan: ”hur 
gick lanseringen av min nya bok?”.  

Ideografiska tecken 

Det finns skriftsystem som har ett grafiskt uttryck för varje ord, eller varje ords 
betydelseinnehåll. En sådan skrift kallas ideografisk, eftersom den skriver de grafiska 
idéerna (betydelse–innehållet) direkt utan att gå omvägen över hur ordens 
uttryckssida låter. Ett typiskt exempel på ett sådant system är kinesiskan. Även i vårt 
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skriftspråk finns exempel på ideografiska tecken, som taltecknen, ”1,2,3” läses ”ett, 
två, tre” i en svensk text men ein, zwei, drei” i en tysk, Kjørup (2004). Andra 
exempel på idiografiska tecken är: ”@”, ”&”, ”?”,”!”. Här kan noteras att de tecken 
som Victor Hugo och hans förläggare sände till varandra är ideografiska. Ideografiska 
tecken har längre räckvidd än tecken som uttrycker fonem11 eftersom de kan förstås 
utanför de gängse verbalspråken. Det är därmed lättare för en matematiker att 
publicera sig i utländska tidskrifter än för exempelvis en historiker. De kinesiska 
skrifttecknen förstås också av hela Kinas befolkning trots att deras dialekter är så 
olika att de kan kallas olika språk, Kjørup (2004). 
 Det kan därför påpekas att ideografiska tecken kan vara att föredra i 
datoriserade informationssystem med användare som talar olika språk. Om det rör sig 
om ett ERP-system som överbryggar olika landsgränser, exempelvis ett svenskt 
företag med en filial i Polen, är det sannolikt lämpligare att introducera ett 
ideografiskt tecken än ett språkligt begrepp för ett givet ändamål.  
 Om språkfilosofins angreppssätt jämförs med semiotiken kan det noteras att 
Saussures åsikt att tecknen är arbiträra kan jämföras med den senare Wittgensteins 
idéer om de betydelseskapande språkspelen. Ett annat exempel som beskriver 
språkets arbiträra natur görs av Tage Danielsson när han i sin Grallimmatik säger:  

”Du och jag kan ju till exempel komma överens om att kalla en tur- och returbiljett 
Stockholm och Malmö för en åtsittande aftonklänning med svarta tofsar, men jag 
lovar att du får ett helvete i biljettluckan på centralen.” (Danielsson, 1966).  

Jag tar inte upp Danielssons exempel bara för att det är roligt, utan för att det 
dessutom illustrerar att det endast är konventioner som avgör hur språket används. 
Språket och orden/tecknen har helt enkelt ingen djupare inneboende mening än den vi 
tillsammans ger dem. Det som skapar intersubjektivitet mellan människor med hjälp 
av ord och tecken är en kombination av tecken och kollektiva överenskommelser om 
det betydelseinnehåll som dessa tecken ska representera. Detta innebär att såväl jag, 
som Saussure, den senare Wittgenstein och Tage Danielsson är ense om att språket 
inte handlar om en korrespondens mellan verkligheten och tecknen utan att tecknens 
betydelser snarare är sociala konstruktioner. För att föra denna tankegång vidare 
kommer jag att visa på de idéer som Ludwig Fleck skrev ner på 30-talet och som på 
många sätt kan anses vara föregångare till Thomas Kuhns tankar i ”De vetenskapliga 
revolutionernas struktur” (1997) i tanken på att vetenskapen utvecklas 
paradigmatiskt.  

                                                
11 Ett fonem är det talade språkets ”figurer”, alltså de betydelseskilljande enheter som i stort sett 
motsvarar bokstäverna i skriftspråket, Kjørup (2004) 
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7.14. Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt 
faktum

Här behandlas resonemang av Ludwig Fleck från hans verk ”Uppkomsten och 
utvecklingen av ett vetenskapligt faktum: inledningen till läran om tankestil och 
tankekollektiv” (1997).  
 Flecks arbete behandlar till stor del problematiken i den historiska utvecklingen 
av syfilisbegreppet.  Arbetet är skrivet 1935 och många tankar i det föregår Kuhns 
senare idéer. Av någon anledning har Flecks arbete legat i glömska under många 
årtionden innan det på nytt uppmärksammats. Arbetet är, enligt den svenska 
översättningens baksida, den första egentliga sociologiska undersökningen av hur 
vetenskaplig kunskap uppstår och utvecklas, (Fleck, 1997). 
 Fleck visar här, genom att studera syfilisbegreppets historia, att varje 
vetenskapligt faktum och begrepp är en produkt av historien och samhället och 
således också förändras med dessa. Det kan för en lekman synas enkelt att 
diagnosticera en sjukdom som syfilis, liksom kanske att identifiera och klassificera 
andra sjukdomar, men Ludwig Fleck, som är läkare och mikrobiolog, visar på ett 
övertygande sätt att detta sjukdomsbegrepp är långt ifrån entydigt och objektivt 
bestämbart. Det är tvärt om så att för att nå en samstämmighet rörande vad syfilis är 
har det krävts ett par hundra år av historisk utveckling och diskussion kring begreppet 
samt utvecklandet av en mycket komplicerad laborativ process, kallad Wasserman-
reaktionen. Syfilis är därför inte något som existerar i sig färdigt att upptäcka av en 
skicklig medicinsk expertis, utan är snarare en mänsklig uppfinning, en skapelse som 
hjälper läkare att sortera i verkligheten. Syfilis är inte att likna vid ett reellt ting som 
existerar i en realistisk världsuppfattning, utan är ett teoretiskt begrepp, (engelskans 
construct), som existerar i den idealistiska sfär som består av människans sociala 
konstruktioner.  
 Fleck menar att syfilisbegreppet som vetenskapligt faktum inte utgör något 
undantag, utan alla vetenskapliga fakta utvecklas på ett liknande sätt och utgör därför 
inte några objektiva sanningar. Han påpekar i anslutning till ett arbete som beskriver 
bakteriologins klassiska period att: 

” Framställningen ger intryck av att det från början skulle finnas definitiva begrepp 
och föreställningar (t.ex. begreppen sjukdomsenhet, en bestämd mikroorganism, 
renodlingen av bakterier, ett samband mellan sjukdomar och mikrober, osv.) och att 
den blotta ’följdriktiga’  användningen av dessa skulle leda fram till en upptäckt, som 
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om inga andra begrepp vore möjliga. På så sätt blir sanningen gjord till en objektivt 
existerande kvalitet och forskarna indelade i två grupper, nämligen de dåliga, som 
inte upptäcker sanningen och de goda, som finner den.” (1997, s. 114). 

Detta citat speglar den problematik som Fleck uppmärksammar. Även vetenskapen 
och dess begreppsapparat skapas i ett kollektivt tankeutbyte och vetenskapliga 
”sanningar” är inte alls är så robusta och oomkullrunkeliga som vi ofta tror. 
 Vid en betraktelse ur ett språkfilosofiskt perspektiv märks att Fleck fjärmar sig 
från alla idéer om att språket skulle stå i korrespondens med en objektiv verklighet. 
Hans observationer hör snarare samman med vad den senare Wittgenstein gav uttryck 
för i den Blå boken och den Bruna boken, Wittgenstein (1999). Fleck (1997) visar att 
forskare skapar begrepp snarare än upptäcker dem, språket är ett sätt för forskare att 
nå intersubjektivitet om sina empiriska observationer. Denna intersubjektivitet skapas 
inte i ett motsägelsefritt, logiskt system av sammanhängande teorier, utan det är 
snarare så att vetenskapliga fakta (och begrepp) är beroende av den tankestil som 
råder. Det är kollektiva referensramar som i grund och botten bestämmer vad som 
utgör vetenskapliga fakta, och dessa kollektiva referensramar är inte logiskt kopplade 
till en objektiv verklighet. Detta innebär att även vetenskapliga fakta vilar på osäker, 
subjektiv grund, skapad av vad Fleck kallar ”tankekollektiv”. En sådan subjektiv 
grund för vetenskapliga fakta finns också beskriven av Latour (1979), i ”Laboratory 
life: the construction of scientific facts”.  

Tankestil och tankekollektiv 

Således myntar Fleck begreppen tankestil och tankekollektiv och menar att dessa, i 
likhet med Kuhns paradigm, styr vårt tänkande och vår syn på vetenskaplig kunskap: 

”Även om tankekollektivet består av individer är det inte lika med summan av dessa. 
Individen är aldrig, eller nästan aldrig fullt medveten om den kollektiva tankestilen 
som nästan alltid utövar ett oemotståndligt tvång över hans tanke och från vilken en 
avvikelse helt enkelt är otänkbar. Existensen av en sådan tankestil gör det nödvändigt 
och ofrånkomligt att också konstruera begreppet ”tankekollektiv”. Om man vill 
eliminera begreppet tankekollektiv från kunskapsteorin måste man istället införa 
värdeomdömen eller trossatser. Man överger då en allmän och jämförande 
epistemologi för en specifik dogmatisk kunskapsteori.” Fleck, (1997, s. 50).  

Synen på tänkande utsträcks enligt Fleck från att ske inom individen och ”mellan 
öronen” på människor till en kollektiv verksamhet, han menar att: 



104

”Ett slags vidskeplig rädsla hindrar oss från att även tillskriva ett kollektiv den mest 
intima delen av den mänskliga personligheten, nämligen tänkandet. Ett tankekollektiv 
är för handen när två eller flera människor byter tankar som han eller hon, vare sig 
ensamma eller i ett annat sällskap, inte skulle vara i stånd att frambringa. Ett särskilt 
stämningsläge infinner sig som ingen av deltagarna kan uppnå på något annat sätt 
men som nästan alltid återkommer när samma personer åter träffas.” 

Tänkandet som en kollektiv, eller åtminstone dialogisk, verksamhet, hävdar även 
Asplund (2002a) och menar att den traditionella synen på tänkandet, med intelligens 
som en solitär12 entitet, är en begränsning som är inskränkt och felaktig. Det går inte, 
enligt Asplund, ”att lyfta på entitetens lock och se om attributet intelligens 
förekommer” (2002a, s.97), utan all mätning av intelligensbegreppet sker i dialog där 
ena parten ställer upp problem och den andra parten löser, eller försöker lösa, dessa 
problem. Att mäta intelligens är därför en interpersonell process liksom, till följd av 
det, även tänkandet och intelligensen. Asplund beskriver detta i sin bok ”Genom
huvudet: problemlösningens socialpsykologi” (2002a), genom att bland annat 
diskutera mekanismer vid uppställning och lösning av tankenötter. Tankenötter är en 
form av social interaktivitet där en person ger en annan person ett relativt enkelt 
problem som ofta har en överraskande (och svårfunnen) lösning. Ett exempel han ger 
lyder:  

Mellan två flaggstänger hänger en lina. Flaggstängerna är 100 fot höga. Linan 
mellan dem är 150 fot och hänger på sin lägsta punkt 25 fot ovanför marken. Vilket 
är avståndet mellan flaggstängerna? 

Svaret placerar jag på sidan 119 för den som vill tänka efter ordentligt innan 
lösningen ges.  
 Asplund behandlar främst det sociala samspelet vid problemlösningen och 
pekar på att den tankeprocess som lösningen av problemet innebär är helt beroende 
av problemställarens medverkan. Att lösa en tankenöt är en dialog där en person 
ställer en fråga och en annan person försöker besvara denna fråga. Tänkandet är i 
detta fall en process där åtminstone två personer måste ingå, utan problemställare, 
ingen tankenöt! Även om vi läser tankenöten i en bok, (eller som här i en uppsats) 
innebär problemlösningen en interaktion mellan texten och läsaren, en form av 
dialog. Att tänka är att föra en dialog med något vi förlägger utanför oss själva. Även 

                                                
12 Solitär betyder ensam eller ensamstående och intelligens som en solitär entitet betyder att intelligens 
ses som en egenskap som är helt oberoende av en individs omgivande faktorer. 
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att drömma är väl att föra en dialog? Drömmen innebär att vi skapar något som ligger 
utanför oss själva, vi är alltså själva både sändare och mottagare i en kommunikativ 
process. Är inte allt tänkande en liknande form av dialog där en del av oss formar 
eller simulerar ett scenario utanför oss själva och en annan del av oss analyserar 
(tolkar) detta scenario? Tanken har därför alltid ett externt objekt, fiktivt eller verkligt 
beroende på om vi tänker med oss själva eller om vi tänker med andra subjekt som 
exempelvis vid lösning av tankenötter.  
 Asplund menar att tänkandet inte utförs inne i huvudet på enskilda individer 
utan att det snarare sker inom ett kollektiv och genom interaktioner mellan 
människor. Han överger därmed idén om tankeverksamheten som en solitär process.  
 Från steget att se tankeverksamhet som interaktion mellan människor är steget 
inte långt till att se även tolkning av data som en kommunikativ process. Om vi 
betraktar den tankeverksamhet som sker vid exempelvis ett parti schack, något som 
Asplund (2002a) gör på sidorna 84 och framåt, är schackspelandet helt klart en dialog 
mellan två spelare och den tankeverksamhet som en schackspelare utför kan knappast 
betraktas som en solitär aktivitet eftersom varje nytt drag som görs är beroende av 
motspelarens tidigare drag. Schackspelandet är också en kommunikationsprocess, där 
två spelare kommunicerar med varandra med hjälp av symboler (schackpjäser på ett 
bräde). Till skillnad från många andra kommunikativa processer, exempelvis Victor 
Hugos brevväxling, är kommunikationen mellan schackspelarna hårt regelstyrd. Det 
handlingsutrymme eller tolkningsutrymme som finns för spelarna är strikt bundet av 
regler men trots denna rigida styrning är kommunikationen långt ifrån enkel att 
förutse. Ett parti schack kan, trots att det styrs av precisa och entydiga regler, 
utvecklas på ett helt oförutsägbart sätt. Det kan visserligen ibland med säkerhet antas 
att en av spelaren blir vinnare på grund av sin överlägsna kapacitet som 
schackspelare, men det är knappast lättare att förutspå resultatet av ett parti schack än 
det är att gissa vilket lag som vinner en fotbollsmatch.  
 Ett parti schack är inte helt olikt annan kommunikation mellan människor. Mitt 
exempel på världens kortaste brevväxling behandlar, precis som i ett schackparti, två 
människors interaktion med symboler. Även om symbolerna används mera 
godtyckligt i brevkommunikationen kan de kognitiva processerna som sker mellan 
människorna i hög grad likna varandra. Båda fallen kan liknas vid en 
problemlösningssituation. Vid schackspelet är problemet att försöka vinna partiet och 
vid brevväxlingen utgör problemet att tolka de symboler som utväxlas. Att ställas 
inför problemet att tolka ett frågetecken från Victor Hugo kan därför jämföras med att 
ställas inför problemet att besvara ett schackdrag. 
 Den viktigaste likheten mellan schackspel och (skriftlig) kommunikation är att 
båda sker i dialogform, båda aktiviteterna är omöjliga att genomföra för en ensam 
person, såvida denne inte spelar två roller. Det är därför rimligt att anta att analysen 
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av aktiviteten bör innefatta båda deltagarna i dialogen. I den infologiska ekvationen 
analyseras bara den ena aktören och dess relation till texten (data), Denna idé om 
tolkning av data som en solitär verksamhet, vilken sker ”inne i huvudet” hos en 
individ, är ett misstag som gör att fundamentala mekanismer i tolkningsförfarandet 
missförstås. 
 Flecks idéer om tankestil och tankekollektiv går också definitivt på tvärs mot 
Langefors uppfattning om att förförståelsen S helt kan hänföras till individen. Idén 
om tankestilar och tankekollektiv kan däremot lösa det problem som Nissen (1995) 
betecknar som solipsism. Om S istället får beteckna ett tankekollektiv kan den 
infologiska ekvationen möjligen utvecklas och revideras på ett sådant sätt att den blir 
konsistent med en epistemologi och ontologi som tidigare ställt till med problem och 
skapat motsägelser i Langefors ursprungliga tankar. 

7.15. Artificiell intelligens (AI) 

Tankar om vad intelligens och tänkande innebär har väl i alla tider fascinerat männi-
skor och med våra allt mera kraftfulla datorer ligger det närmare tillhands än någon 
gång tidigare att spekulera i om maskiner kan tänka eller vara intelligenta. En del av 
problemen med AI är grammatiskt och en annan semantiskt, grammatiskt i fråga om 
vart själva tänkandet är beläget och semantiskt i vilken betydelse man lägger i att 
tänka.
 Att maskiners möjligheter att tänka har något att göra med hur vi människor 
kommunicerar med varandra, kan kanske vid en första anblick synas långsökt, men 
när man talar om maskinellt tänkande handlar det om maskiner som manipulerar 
symboler och människors kommunikation med varandra handlar också om 
symbolmanipulation. Om vi vill undersöka datorers möjligheter att tänka är det 
naturligt att vi ger insignaler i form av symboler, det kan även röra sig om tal eller 
bilder som på olika sätt ska ”förstås” och bearbetas. Dessa insignaler måste bestå av 
data som maskinen kan läsa, binära signaler bestående av ettor och nollor. Från denna 
maskin kommer sedan utsignaler, också dessa i form av ettor och nollor vilka sedan 
omvandlas till en form som vi människor kan förstå, till exempel ljud, text eller bild. 
Den metafor för tänkande och intelligens som används när maskiner påstås ha denna 
kvalitet är oftast formulerad i en input-bearbetning–output sekvens, en linjär process 
där själva tänkandet sker inneslutet i maskinen. På samma sätt är de flesta modeller 
av informationsöverföring beskaffade. Det finns input där data matas in, sedan sker 
en bearbetning av dessa data genom att människan, med hjälp av sin kognitiva 
förmåga tolkar dessa indata till information eller kunskap. Liksom när det gäller 
artificiell intelligens, där själva tänkandet förutsätts ske inne i en maskin, förutsätts 
oftast att även det mänskliga tänkandet sker inne i huvudet hos människan. Vi har 
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även när det gäller mänsklig kommunikation oftast någon form av input–output 
metafor av tolkning/tänkande. 
 Ett känt exempel inom AI är den så kallade Turingtesten som är ett 
tankeexperiment utformat av Alan Turing i en artikel, Turing (1950). Experimentet 
beskrivs av Asplund (2002a): 

”Följande spel kallat ’härmningsspelet’, har redan gått till idéhistorien. Spelet har 
tre deltagare: en man, en kvinna och en ’utfrågare’. Deltagarna meddelar sig med 
varandra per teleprinter. Utfrågaren har till uppgift att avgöra vilkendera av de två 
andra deltagarna som är man respektive kvinna. Mannen har till uppgift att så 
trovärdigt som möjligt göra gällande att det är han som är kvinna. Kvinnan har till 
uppgift att göra gällande att hon är den hon är, dvs kvinna, samt att hjälpa 
utfrågaren att komma till rätt avgörande. 
Härnäst tänker vi oss att mannen blir utbytt mot en dator. Utfrågarens uppgift blir att 
avgöra vilkendera av de två andra deltagarna som är en dator respektive en 
människa. Datorn har till uppgift att göra gällande att det är den som är människa. 
Människan har till uppgift att hjälpa utfrågaren att komma fram till rätt avgörande. 
Härmningsspelet enligt den andra varianten utgör vad som har kommit att kallas 
’Turings test’.” 

Meningen med ”Turings test” är att en maskin betraktas som intelligent om det i test-
situationen inte är möjligt att skilja den från en människa. Turings testsituation 
innebär att människan och datorn endast har möjlighet att kommunicera med 
utfrågaren genom text, det gäller för datorn att via symboler övertyga testledaren att 
det är en människa och inte en maskin som besvarar hennes frågor. En första 
observation är att alla medverkande i experimentet måste kunna kommunicera 
skriftligt med varandra på samma språk. Det är också uppenbart att frågorna kanske 
inte kan omspänna riktigt alla områden, det skulle ju till exempel bli väldigt 
besvärligt för maskinen om den ombads redogöra för olika släktskapsrelationer, 
eftersom den då måste ljuga för att skaffa sig en mänsklig identitet med verkliga 
föräldrar, kusiner, sysslingar och så vidare, vilkas existens under kommunikationens 
gång skulle gå att ifrågasätta. Det är också intressant att tänka sig vad som händer om 
datorn får värderingsfrågor av typen: Vad anser du om den aktuella politik som vi för 
närvarande för angående situationen i Mellersta Östern? Det är då uppenbart att 
någon måste programmera in en värderande hållning som datorn företräder, eftersom 
ett mänskligt subjekt måste kunna framträda i testen. Vad datorn därför måste göra 
för att vinna härmningsspelet är att simulera en människa, men för att kunna simulera 
en människa på ett framgångsrikt sätt måste den ges mänskliga egenskaper av en 
annan människa, den måste programmeras av någon.  
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Mänsklighet innebär att interagera med människor, mänsklighet kräver mänskliga 
behov och drifter, hur ska vi exempelvis kunna kräva att en maskin uttrycker 
värderingar om sexualitet om inte maskinen själv har sexualdrift? Att kommunicera 
med en dator blir därför alltid något annat än att kommunicera med en annan 
människa därför att mänsklig kommunikation sker i hög grad på ett känslomässigt 
plan som en maskin inte kan simulera. 
 De åsikter datorn ger uttryck för är speglingar av programmerarens åsikter 
eftersom det per definition är omöjligt att ge den värderingar som inte kommer från 
en människa. (En värdering måste vara subjektiv, annars är det ingen värdering). En 
utveckling av frågan: kan datorer tänka? Skulle vara: kan datorer agera moraliskt? Att 
tillerkänna en dator moral vore, åtminstone för mig, lika främmande som att tänka sig 
att en maskin kan ha tandvärk, vilket enligt Wittgenstein (1999, s. 19) är en analog 
fråga till frågan om en maskin kan tänka. Wittgenstein menar därmed att frågan om 
en maskin kan tänka, snarast utgör ett grammatiskt problem som beror på var vi 
påstår att sätet för själva tänkandet är beläget. 
 Om Turings test används för att analysera utfallet där ena parten i 
kommunikationen mellan Victor Hugo och hans förläggare ersätts av en dator, 
förslagsvis förläggaren, inser vi förhoppningsvis komplexiteten i tänkandet och 
tolkningen av symboler och text. Sänder vi ett enstaka frågetecken in i en dator kan vi 
knappast förvänta oss ett meningsfullt svar, vilket uppenbarligen Victor Hugo ändå 
fick av sin förläggare. Hur kunde Victor Hugos förläggare veta saker som gjorde det 
möjligt för honom att ge ett svar och skulle det inte vara möjligt för en maskin att 
veta samma saker? Här framkommer en mycket intressant aspekt av skillnaden 
mellan maskiners och människors sätt att använda tecken och symboler. När 
förläggaren får ett frågetecken från Victor Hugo är detta frågetecken en symbol som 
Hugo och förläggaren interaktivt lägger en särskild mening i. Kan det då inte tänkas 
att Hugo och en dator tillsammans interagerar och skapar samma mening med 
symbolen? Nej knappast och det beror på att meningen i frågetecknet bestäms av att 
det sänds till en människa med en speciell roll, nämligen uppgiften att ge ut Hugos 
roman. Tolkningen av mottaget datum, (ett frågetecken) är inte bara är beroende av 
vilken symbol som tas emot utan även av annat som vem som sänder symbolen och 
vem som sedan tar emot den. Tolkningen av symbolen är beroende av de handlingar 
och den kontext i vilken kommunikationssituationen sker. Jag tror inte detta är ett 
specialfall, utan det är istället så att människor skapar mening i kommunikation 
genom att interaktivt behandla symboler och text i en spelsituation jämför med 
Wittgensteins begrepp ”språkspel”, Wittgenstein (1999). 
 Tolkningen av ett meddelande (i form av symboler eller text) är således inte en 
ensidig handling från en uttolkares sida utan en interaktion mellan åtminstone två 
parter. Meningen övergår inte från en sändare till en symbol och sedan vidare från 



109

symbolen till en mottagare i en linjär modell utan symbolens betydelse byggs istället 
växelvis upp under en dialog mellan parterna. Symbolens mening bestäms av ett spel 
som regleras av de ingående parterna, ett frågetecken betyder i det här fallet 
någonting helt annat än vad samma symbol kan betyda i en annan kommunikations-
situation.  
 En aktivitet som också, liksom kommunikation, kan sättas i samband med 
artificiell intelligens är översättning av texter till främmande språk. Det är i det 
sammanhanget intressant att ge ett exempel på texter som kan förmodas ge stora 
problem för en datoriserad översättare. En sådan text är en liten dikt som Tage 
Danielsson (1975) har skrivit:  

Livet är kort 

BB
GB TV 
IQ AB Ba BC C TV 
FF LP EP UKV LSD 
SSU RFSU TV 
vpl OP 
SKF LO ABF TV 
SKF PR TCO DN TV 
SKF VD SAF SvD TV 
ATP KDS TV 
GB TV 
TV
TV
STOP 

Låt oss anta att denna dikt ska översättas till exempelvis engelska. Är det över 
huvudtaget möjligt? Och är det, om möjligt, ens i någon liten mån sannolikt att en 
maskin skulle kunna göra denna översättning? Jag vill åtminstone hävda att det är 
utomordentligt svårt, även av en intelligent och driven översättare att fånga diktens 
innehåll i ett annat språk och om vi tänker oss att en maskin skulle kunna utföra 
denna prestation, hur skulle det i så fall vara möjligt? Denna dikt visar, liksom Victor 
Hugos kommunikation, att tolkning av text knappast är någon enkel linjär process 
mellan texten och tolkaren. Är det inte så att vi läsare för en dialog med Tage 
Danielsson när vi läser denna dikt? Avsändaren är viktig för att vi ska kunna tyda 
texten, vi måste exempelvis kunna lokalisera detta korta liv i en tidsepok för att finna 
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meningsfulla tolkningar av förkortningarna. UKV, som ju syftar till radions 
ultrakortvåg vilken infördes på 1950-talet liksom betygsförkortningarna AB, Ba, Bc 
och C, gör att vi placerar uppväxten någon gång från 1950-talet och framåt. FF, som i 
föräldrafritt är väl en tidsmarkör som är typisk för 1960-talet. Läsaren märker hur 
varje förkortning skapar speciella associationer som samverkar på ett intrikat sätt och 
bygger upp en hel livshistoria. När vi tolkar dikten hjälper det antagligen till om vi 
känner till Tage Danielsson och hans sätt att leka med språket med sin speciella 
humor, när vi ser hans namn förväntar vi oss vissa saker som hjälper oss att förstå 
texten. Alla förkortningar som förekommer har en speciell laddning för den person 
som förstår dikten, frågan är hur dessa laddningar skulle kunna tolkas maskinellt för 
att hitta motsvarande ord på ett annat språk. Vi inser att det är mycket svårt att kon-
struera ett program som skulle kunna översätta denna dikt till engelska (eller kin-
esiska). Faktum är att för att kunna förstå dikten krävs förståelse för en svensk livs-
situation under en begränsad tidsperiod (1950-1970 talet), om den överhuvudtaget 
vore möjlig att översätta till kinesiska skulle denna översättning också, för att blir 
begriplig för en kines, kräva en ganska omfattande kontext. 
 Jag har tagit upp denna översättningsproblematik för att illustrera en del 
aspekter av hur människor tolkar symboler till mening. Tolkningen av text och 
symboler sker inte enbart genom de logiska funktionerna i vårt tänkande, utan många 
andra mänskliga egenskaper är också involverade. När vi exempelvis tolkar 
Danielssons dikt reagerar vi på att de förkortningar som ingår framkallar speciella 
(känslomässiga) reaktioner och associationer hos oss. Om nu en maskin ska göra 
motsvarande tolkningar vid en översättning, måste även maskinen kunna göra dessa 
känslomässiga kopplingar och de blir svåra att programmera. I kommunikation och 
tolkning av data ingår moment som inte är värderingsfria och det räcker därför inte att 
en dator använder logiska regler för att tolka en text för översättning. Kontentan blir 
att för att en dator ska kunna anses vara intelligent, i åtminstone den bemärkelsen att 
den inte ska gå att skilja från en människa i en Turing test, måste den kunna uttrycka 
känslor och värderingar.. 

7.16. Reflexioner på det språkfilosofiska perspektivet 

Vad innebär det att gå från en praktisk utgångspunkt till en språkfilosofisk? Språket 
är också närvarande i min tidigare praktiska syn på kommunikation, även om ingen 
diskussion där har förts om de filosofiska grunderna i det mänskliga språket. 
Kommunikation, symboler, tecken, data, information och kunskap är alla begrepp 
med starka kopplingar till människans användning av språket. Detta innebär att, även 
om det inte är klart uttalat, finns i mitt tidigare perspektiv en hel del antaganden om 
vad språket är och hur det fungerar. Kan det vara så att några av dessa indirekta 
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antaganden är felaktiga och därför är en del av problematiken i att förstå hur 
kommunikation med hjälp av symboler fungerar? När vi betraktar ord och hur dessa 
ord används av oss i skrift och talspråk ligger det nära till hands att tänka på dessa 
ords lexikala betydelser. Vi uppfattar att ord har en rad olika betydelser som vi kan 
hitta och slå upp i ordlistor och att det är dessa betydelser som anger hur orden sedan 
används i vår kommunikation med varandra. Orden ses i denna bemärkelse som 
relativt stabila representationer av ett (begränsat) urval olika betydelser. Det är 
naturligt att uppleva språket som ett relativt fixerat och lagbundet sätt att kombinera 
olika ord med varandra för att därigenom uppnå en lyckad kommunikation.  
 Vi upplever att vi har något outtalat att säga, en intention, och denna intention 
formuleras sedan med de ord vi har tillgängliga som byggstenar till en explicit 
samling symboler som i sin tur förmedlar denna intention.  Nu är det mycket som 
talar emot denna syn på språket. Att orden och språket finns utanför oss, som ett 
färdigt system att använda för att formulera och förmedla våra tankar låter tilltalande, 
men jag tror inte det förhåller sig så. Min uppfattning är att orden och språket är 
mycket mera än ett system för att explicitgöra våra tankar och intentioner, det är 
istället så att orden och språket kommer in mycket tidigare, redan när vi tänker 
använder vi språket och språket formar därför också vårt sätt att formulera våra 
tankar. Språket äger därför inte bara rum mellan människor, utan är även ett verktyg 
vi har för att kommunicera med oss själva. När vi tänker använder vi språket för att 
formulera våra tankar och språket är det enda vi har för att definiera vår yttre 
verklighet, vi konstruerar därför vår verklighet med språket som verktyg. Språket är 
något mycket mera grundläggande än bara ett system för att kommunicera, det 
konstituerar oss som människor. Vår språkliga förmåga är kanske det som ytterst 
skiljer människan från alla andra djur på jorden? Det är därför jag tror att en 
förståelse för hur kommunikation med hjälp av symboler går till måste grundas i en 
förståelse för vad det mänskliga språket är. 
 Från den genomgång av mera filosofisk natur som jag nu gjort angående 
språkets natur och funktion är nu min mening att återvända till tolkningssituationen 
när tecken/data/symboler ska tolkas av mänskliga subjekt. Den viktigaste slutsats jag 
dragit angående mekanismerna i kommunikation mellan människor med hjälp av 
symboler är att en sådan kommunikation aldrig kan förstås i någon modell som enbart 
innehåller ett subjekt och en symbol. Varje symbol som tolkas måste ses i sin kontext 
och i sin diskursiva omgivning, den måste vara kopplad till övriga subjekt som ingår i 
kommunikationen. Denna insikt leder till att kommunikation i allmänhet och 
kommunikation i datoriserade informationssystem i synnerhet måste analyseras 
utifrån ett mycket bredare perspektiv än jag tidigare trott. Det är inte tillräckligt att 
enbart fokusera på de mänskliga användarna av systemet. Även de tecken och 
symboler som används och dess inbördes relationer liksom dess relationer med 



112

användarna är nödvändiga att beakta. Teckensystemet i dess helhet tillsammans med 
hela det sociala systemet med alla mänskliga relationer är nödvändiga att förstå för att 
förklara hur kommunikation går till.  
 Efter att ha bytt perspektiv från ett positivistiskt utifrån-perspektiv på 
kommunikation till ett perspektiv där kommunikationen och språket inte längre är 
möjliga att betrakta utifrån, har också min frågeställning förändrats. Eftersom jag från 
att observera kommunikation med symboler som en linjär process mellan de 
kommunicerande parterna där meningen först finns hos en människa och sedan 
övergår till ett objekt för att därefter existera i objektet och slutligen övergå till en 
människa, uppfattar jag nu kommunikation som en process där meningen aldrig 
övergår helt till objektet (symbolen) utan symbolen speglar snarare parternas del i 
kommunikationen. Kommunikation uppfattas då inte som en linjär process där 
mening förflyttas till en symbol för att sedan kunna lagras eller transporteras vidare 
till andra människor, utan den ses som en interaktiv aktivitet, ett spel mellan två (eller 
flera) parter där mening skapas under aktiviteten. Symbolen i sig ses som tom, ingen 
mening finns inneboende i den utan meningen skapas istället av de subjekt 
(människor) som kommunicerar med dess hjälp. Om symbolen ses som tom kan inte 
heller den infologiska ekvationen, där tolkningen av symbolen sker mellan subjektet 
och symbolen fungera eftersom det inte finns tillräcklig input till subjektet (den 
tolkande människan). 

Figur 27: Interaktionen mellan subjekt och objekt vid tolkning av information 

Tolkningen av en symbol enligt ovanstående figur är enligt min åsikt omöjlig, om 
inte någon form av mening finns inneboende i symbolen. Men att symbolen i sig 
innehåller någon mening är enligt mitt tidigare resonemang omöjligt och det uppstår 
här en paradox som innebär att något ytterligare måste till för att tolkning av 
symboler ska vara möjlig.  
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7.17. Slutsats 

Langefors målar med hjälp av den infologiska ekvationen upp en bild över hur 
människor tolkar data med hjälp av den individuella förkunskapen S. Den infologiska 
ekvationen innebär att data tolkas av en individ enbart med hjälp av dennes 
inneboende förmåga i form av S. 
 Vad är ett tankekollektiv? En hypotes i detta arbete är att förståelsen av 
kommunikation mellan människor kräver existensen av delad, gemensam tanke-
verksamhet. Om tankar och idéer betraktas som något som bara existerar inne i 
individer är kommunikation och tankeutbyte omöjligt. I så fall är vi alla låsta inom 
våra egna upplevelser och vi har ingen möjlighet att bevisa att någonting existerar 
förutom våra individuella intryck. Verkligheten kan vara en illusion som bara spelas 
upp inför mig som den enda existerande individen i varat, detta är den yttersta 
meningen av solipsism, solo ipsus är latin och betyder jag ensam, det enda som 
existerar är jag själv och mina medvetandetillstånd. Kunskapsteoretiskt innebär solip-
sism att den enda säkra kunskap som kan finnas är kunskap som gäller mig själv och 
mina medvetandetillstånd. Solipsism är givetvis inget fruktbart förhållningssätt och vi 
har väl sannolikt alla en stark intuitiv känsla av andras verkliga existens, men att 
säkert bevisa någon annan existens än den egna verkar inte vara möjligt. Cogito ergo 
sum, jag tänker alltså finns jag, var Descartes formulering av ett bevis för hans egen 
existens, men detta bevis kan aldrig nå utanför det egna jaget.   
 För att komma ifrån problemet med solipsism måste tankar kunna ha en 
existens utanför individer. För att vårt individuella medvetande ska kunna ha kontakt 
med andras krävs att tankar och idéer kan överleva utanför människor. Om det också 
utesluts att dessa tankar och idéer existerar i materiella ting, reifieras till fysisk 
existens, återstår att tankar och idéer flyter omkring och omger oss i en sorts osynlig 
”tankeeter”.  För att kommunikation ska vara möjlig krävs en språklig diskurs som 
definierar tecken, ord och uttryck, i alla fall om vi utesluter möjligheten att meningen 
finns inneboende i själva symbolen. Att en språklig diskurs finns är det väl inte 
många som har invändningar mot, men jag hävdar att denna språkliga diskurs också 
har en reell existens och att den manifesteras i vår omgivning. Det jag vill hävda är 
tankekollektivets reella existens. I likhet med Durkheims idé om att betrakta sociala 
fakta som ting så hävdar jag därför tankekollektivets reella existens.  
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8. Sammanfattning, diskussion och slutsatser 

Jag har i detta arbete diskuterat om, och i så fall hur, data kan överföra information 
mellan människor. Mitt sätt att betrakta detta problemområde innebär att jag i princip 
jämställer det med hur kommunikation mellan människor med hjälp av symboler och 
tecken fungerar. Langefors och hans infologiska ekvation har ett stort utrymme i mitt 
tänkande och även om jag inte helt instämmer i hans tankar, eller kanske just därför, 
så utgör de en bra utgångspunkt för att skärpa förståelsen för mekanismerna i 
mänsklig kommunikation. Langefors utgår från att tolkningen av data till information 
är en individuell process. Det vill säga att tolkningsprocessen, i likhet med den 
gängse uppfattningen om vad mänskligt tänkande innebär (Asplund ,2002) sker inuti 
huvudet. Det är mycket som tyder på att tänkandet inte är någon sådan process. En 
central idé under beteckningen” distributed cognition” innebär enligt Asplund (2002a, 
s. 12): 

 ”att tänkandet består i eller uppstår ur interaktionen mellan individer, samt mellan 
individer och diverse redskap eller artefakter. Tänkandet är ett emergent fenomen på 
kollektiv nivå”.  

Med denna syn på tänkandet är det nödvändigt att betrakta också tolkningen av data 
som en kollektiv process och detta innebär att det S som Langefors använder och be-
tecknar som individers referensramar eller förförståelse/kunskap snarare bör lyftas ur 
individen och istället kopplas mot ett kollektiv.  
 I den infologiska ekvationen sker tolkningen av data, ett objekt som består av 
symboler eller text, av ett subjekt, (människa) som innesluter hela sin tolkande 
förmåga, i form av S, inne i det egna subjektet (se figur 27). Pilen illustrerar den 
kontakt som subjektet har med objektet och innebär människans möjlighet att genom 
perception (syn, hörsel, känsel) uppfatta detta objekt. Denna syn på tolknings-
processen ligger nära en solipsistisk uppfattning, alltså att subjekten i princip 
uppfattas som helt skilt från världen i övrigt. Detta problem har Langefors enligt 
Nissen löst, se sidan 86, på så sätt att en begränsad mängd data endast behöver en 
liten del av människans förförståelse för att tolkas. För grupper av människor kan 
dessas förförståelse, i avseende på de gemensamma delarna vara tillräckligt lika för 
att ge den avsedda tolkningen av överförda data. Att säga att individers olika S täcker 
över varandra i tillräcklig grad löser givetvis en del av problematiken med solipsism, 
men jag anser att införandet av en kollektiv referensram ger en bättre bild av 
kommunikation.  
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Figur 28: Tolkningsprocessen illustrerad med införandet av en kollektiv referensram 

Vad jag vill göra är att, istället för att anse att tolkningen av data är en process mellan 
ett subjekt och objektet, förlägga tänkandet och med detta också tolkningen av data 
utanför det enskilda subjektet. Kommunikation med hjälp av tecken/symboler (data) 
är interaktioner mellan (minst) två subjekt, där objekt i form av data används som 
medel. Detta innebär att meningsinnehållet aldrig finns i data D, utan data är endast 
tomma symboler. Den mening som data D överför mellan subjekten bestäms av en 
interaktion mellan subjekten och mellan subjekt och data i en kollektiv referensram.  
 Det här synsättet innebär att den infologiska ekvationen inte kan fungera som 
den är formulerad: 

 I = i(D,S,t)  

En omfattande revidering måste ske. Det största problemet är sannolikt att beskriva 
den ontologi och epistemologi där dessa mekanismer fungerar. Den infologiska 
ekvationen är utformad i en monistisk, realistisk verklighetssyn där data, fysiska 
objekt och människor ingår i samma entydiga värld. Detta innebär att det går att 
utifrån innefatta dessa objekt i en och samma ekvation.  
 Jag menar däremot att information inte kan sägas vara något som transporteras 
mellan olika människor, utan snarare är en effekt av det spel som sker mellan 
symboler och människor i en gemensam kollektiv referensram. Det är inte så att 
information transformeras till data som i sin tur åter transformeras till information, 
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utan information är en dynamisk interaktionsprocess mellan människor med texter 
och symboler som hjälpmedel. 
 Vid all kommunikation med hjälp av symboler finns ett tankekollektiv när-
varande.  För att en symbol ska kunna laddas med mening krävs närvaron av något 
som är mera än den direkta summan av två eller flera människors individuella tankar 
och perceptioner. Det måste finnas en gemensam diskurs kring de symboler som 
används för kommunikationen. Denna diskurs vill jag kalla tankekollektiv och även 
utveckla och beskriva som något med reell existens. Diskursen eller tankekollektivet 
är visserligen flyktig, formbar och ytterst abstrakt, men har otvivelaktigt en existens 
och är en nödvändig komponent i en kommunikativ process. Frågan är hur diskursen 
kan överleva, utvecklas och bäras mellan olika grupperingar. Idén om 
tankekollektivet innebär inte att alla tankar är offentliga och att människans privata 
sfär ifrågasätts och den ska inte ses som en uppmuntran till metafysiska idéer om 
tankeläsning och annan ockult verksamhet utan snarare ses som en teoretisk 
illustration i likhet med eterbegreppet som infördes bland annat för att förse ljuset 
med ett medium att röra sig i. 
 Jag har i detta arbete intresserat mig för kommunikation mellan människor med 
hjälp av tecken och då i synnerhet kommunikation som sker i datoriserade 
informationssystem. En viktig insikt som jag fått under mina studier är den 
överraskande, för att inte säga massiva, komplexitet som möter en i problemområdet 
mellan människor och tecken. Det som från början verkar enkelt och självklart visar 
sig vara mer och mer komplicerat, så fort en sten vänds kommer det fram ytterligare 
två stenar att vända och jakten på förståelse framstår allt mera som ett Sisyfosarbete.  
 Det exempel jag använt genom hela arbetet, Victor Hugos brevväxling, avslöjar 
en hel del av bristfälligheter i befintliga modeller och teorier om kommunikation, 
språk och teckentydning. Det finns förmodligen mekanismer i människans sätt att 
kommunicera och förhålla sig till sin omgivning som ligger helt utom räckvidd för 
det som kan betecknas som objektivt fastställd kunskap, helt enkelt sådant vi inte kan 
förstå med vad vi åtminstone traditionellt menar med vetenskap.  
 För att förstå vad det innebär att överföra mening mellan människor, eller som 
Langefors benämner det, information måste vi ta en ontologisk och epistemologisk 
ståndpunkt som är en annan än den traditionella positivismen. Information eller 
mening låter sig inte mätas, vägas eller observeras på något objektivt bestämbart sätt. 
Vi kan helt enkelt inte lyfta ut information ur mänskliga subjekt och analysera det. Vi 
kan observera hur människor utväxlar tecken mellan varandra, men tecken och 
information är helt olika saker och det vi kallar mening, eller information, verkar inte 
vara något som överförs synkront med de representerande tecknen eller symbolerna. 
 Kommunikation kräver kopplingar mellan mänskliga subjekt som ligger utanför 
vad vi normalt uppfattar med våra fem sinnen. Asplund (2002) menar att tänkandet 
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inte sker enbart inne i huvudet på människor och Fleck (1997) kallar dessa yttre 
tankar för tankestilar eller tankekollektiv. Min åsikt är att det definitivt finns något 
som binder samman det mänskliga tänkandet och gör det möjligt att skapa 
intersubjektivitet, alltså delad förståelse av fenomen i vår omgivning. Vi säger att 
människan har ett medvetande, och det ligger i detta ords etymologi att vi har ett 
vetande med, tillsammans med andra. Själva ordet medvetande betyder därför att vi 
erkänner förekomsten av kollektiva tankar! 

8.1. Praktiska tillämpningar och fortsatt arbete 

Vad får då de teoretiska slutsatser jag dragit om kommunikation med hjälp av 
symboler för praktisk användbarhet i utvecklingen och designen av informations-
system? Det är svårt att direkt översätta det teoretiska resonemang jag fört till konkret 
användbara verktyg och modeller och det kanske också är så att jag i högre grad 
problematiserat och ställt frågor än pekat på lösningar. Jag anser ändå att dessa 
insikter om den enorma komplexitet som det innebär att människor kan kommunicera 
med hjälp av tecken och symboler kan vara till hjälp för utveckling av framtidens 
datoriserade system. Det kanske är så att kunskapen om en tekniks begränsningar kan 
innebära att tekniken kan nyttjas på ett mera ändamålsenligt sätt? En av de viktiga 
slutsatser som dras av Swan et al (2000) i artikeln: 

 ”Limits of Knowledge Management Initiatives for Interactive Innovation Processes: 
Towards a Community-Based Approach”

är att det är bättre att utveckla framtidens datoriserade informationssystem genom att 
bygga system som underlättar personliga möten och naturlig kommunikation mellan 
människor, än att fokusera på avancerade tekniska lösningar.  
 Mitt arbete indikerar att det är nödvändigt att betrakta datoriserade 
informationssystem ur ett mycket bredare perspektiv än vad som vanligtvis görs. 
Datoriserade system är en del av den sociala struktur som finns i en verksamhet och 
måste därför betraktas som en komponent bland många övriga komponenter vid 
analysen av organisatorisk verksamhet. Om vi försöker bryta ut de datoriserade 
komponenterna ur verksamhetens totala informationssystem, vilket omfattar all 
kommunikation och alla mänskliga interaktioner som förekommer i verksamheten, 
gör vi felslutet att försöka analysera en helhet utifrån en av de ingående 
komponenterna. Ett datoriserat informationssystem måste därför alltid analyseras i 
sitt sammanhang och som en del i organisationens hela kommunikativa verksamhet.  
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Det språk som används i det datoriserade informationssystemet är därför en delmängd 
av hela det språk som verksamheten använder sig av och måste därför vara konsistent 
med det språkbruk som används av andra ingående komponenter i organisationen.   
 Avslutningsvis vill jag återknyta till frågan i titeln: ”Kan symboler överföra 
mening?” På denna fråga blir svaret: Nej, symboler kan inte i sig överföra mening 
utan det krävs något mera för att förklara de komplexa mekanismerna i 
meningsöverföring. Det måste finnas någon ytterligare form av förbindelser mellan 
människors medvetande för att göra kommunikation möjlig. Symbolen är därför bara 
en komponent av flera i de mekanismer som möjliggör överföring av mening. 

Svar på tankenöten från sidan 104: 
Flaggstängerna står bredvid varandra 
Avståndet är lika med noll. 
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