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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avhandlingens primära syfte är att undersöka Charles Sanders Peirces uppfattning om kommunikationsprocessen, samt att relatera denna syn till
ett antal teoretiska frågor i kommunikationsteori. Avhandlingens målsättning är att ange riktlinjerna för ett peirceanskt synsätt i
kommunikationslära och att visa att ett sådant perspektiv kan inneha nutida relevans. Studien är rekonstruktiv och försöker ge en balanserad bild
av Peirces semiotiska tankar. Målet uppnås genom en tolkning av Peirces teckenteori som koncentrerar sig på dess korrununikativa, normativa
och sociala aspekter. Därtill belyses det peirceanska synsättets särdrag genom att det kontrasteras till vissa konstruktivistiska perspektiv.
Avhandlingen består av två delar. Den första presenterar Peirces syn på kommunikation, medan den andra koncentrerar sig på förhållandet
mellan semeiotik (Peirces teckenteori) och kommunikationslära.
Avhandlingen granskar Peirces syn på forskning, med betoning på semeiotikens roll i processen. Studien visar att Peirces vetenskapssyn är social
och betonar forskarsamfundets öppna samarbete. Vidare noteras det att den semeiotiska forskningen baserar sig på kritisk commonsensism och
fenomenologi, samt att den är nära associerad med logik. Kombinerade ger dessa element semeiotiken dess teleologiska och normativa karaktär.
I den närmare undersökningen av Peirces teckenteori noteras dess relationella och erfarenhetsbundna natur. Speciell uppmärksamhet tillägnas
begreppet interpretant, eftersom det utgör en central aspekt av Peirces syn på kommunikativa processer.
De väsentligaste komponenterna i Peirces kommunikationssyn är förmedlingsmodellen, den pragmatistiska meningstolkningen, det dialogiska
perspektivet på socialitet, den erfarenhetsinriktade synen på kontextualisering och bejakandet av självkontroll. Den dialogiska kommunikativa
nationaliteten, vilken är ett genomgående drag i Peirces filosofi, förenar subjektivitet och intersubjektivitet. I den semeiotiska meningsteorin görs
kopplingen med hjälp av begreppet vana (habit).
Trots semeiotikens rikedom och potential har den sällan använts som referensram i kommunikationsforskning. Denna studie bidrar till
omvärderingen av det peirceanska alternativet med att visa att Peirce ger oss de nödvändiga komponenterna för en kommunikationsteori och att
det semeiotiska synsättet i vissa bemärkelser är mer lämpad för kommunikationsforskning än vissa populära typer av konstruktivism - utan att
därmed förneka att ömsesidig komplettering är både möjlig och önskvärd.
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