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”Grundordet Jag-Du kan bara uttalas med 
en människas hela väsen. Den inre 
samlingen och sammansmältningen till ett 
helt väsen kan aldrig ske genom mig och 
aldrig utan mig. Jag blir till i förhållande 
till Duet; i det jag blir till som Jag säger 
jag Du. Allt verkligt liv är möte.”a

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”I begynnelsen är relationen.”b

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
a Buber, Martin, Ich und Du, 1923, sv översättn dedicerad till minnet av Dag Hammarskjöld, Jag och Du, 2 uppl, 
Ludvika 1994, s 18. 
b Buber, Martin, Ich und Du, 1923, sv översättn dedicerad till minnet av Dag Hammarskjöld, Jag och Du, 2 uppl, 
Ludvika 1994, s 26. 
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Förord 
 

”Den längsta resan 
är resan inåt.” 

 
Så skriver Dag Hammarskjöld i sina postumt utgivna dagboksanteckningar 
Vägmärkenc

 
. 

Denna uppsats utgör ytterligare en anhalt på min egen längsta resa – en vandring 
på självkännedomens väg, som på ett sätt började redan i och med min födelse 
och genom mina tidigaste livserfarenheter och som sedan fortsatte i olika 
kyrkliga sammanhang, där särskilt min konfirmationstid varit av central 
betydelse. 
 
Men min inre resa fick en mer konkret form och gestalt, först i personliga samtal 
under åren 1979-1983, och sedan genom min grundutbildning i psykodrama vid 
Svenska Morenoinstitutet under åren 1985-1987. Min prästvigning i juni 1992 
har också varit en viktig anhalt. 
 
År 1999 påbörjade jag fortbildning i psykodrama, sociometri och 
gruppsykoterapi till psykodramaledare. Detta uppsatsarbete utgör ett led i 
examinationen till psykodramaledare vid Svenska Morenoinstitutet. 
 
Jag vill varmt tacka min första psykodramalärare, psykodramaregissören Ulla-
Stina Söder Eriksson och min psykodramakollega, psykodramaregissören Ruuda 
Palmkvist, samt Svenska Morenoinstitutets ledare, psykodramaregissören Leif 
Dag Blomkvist, för möten och för att de tillsammans med mig vandrat, både på 
självkännedomens och på den fördjupade psykodramaerfarenhetens väg. Jag 
känner också en stor tacksamhet mot mina psykodramakollegor i fortbildnings- 
och handledningsgrupperna. 
 
Mina erfarenheter som psykodramaassistent till Ruuda Palmkvist under flertalet 
sommarseminarieveckor i Tyskland och Estland under de senaste fem åren är 
ovärderliga. Förtroendet jag fått känns mycket värdefullt. 
 
Jag vill slutligen också framföra ett mycket varmt tack till medicine doktorn 
Jörg Schröter i Frankfurt am Main, som motiverat och inspirerat mig till och 
varit ett värdefullt bollplank under mitt uppsatsarbete. 
 
 
 
                                                 
c Stockholm (1963) 1983, s 49. 
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Inledning 
 

”Hunger är min hemort i lidelsernas land. Hunger efter gemenskap, hunger efter 
rättfärdighet – en gemenskap byggd på rättfärdighet och en rättfärdighet vunnen i 
gemenskap. 
Endast liv täcker livets krav. Och denna hunger mättas blott genom att livet gestaltas så 
att min särart förverkligas som en brygga till andra, en sten i rättfärdighetens 
himlabygge. 
Att icke vara rädd för sig själv utan leva ut sin särart – helt, men till godo. Att icke följa 
andra för att köpa gemenskap, icke göra konvenansen till lag istället för att leva 
rättfärdigheten. 
Befrielse och ansvar. Så skapades endast en, och om han sviker skall den insats som 
kunde varit hans för evigt saknas.”d

 
 

Att förverkliga sin särart som en brygga till andra, eller att i mötet med andra bli 
den människa jag är ämnad att vara, det är vår viktigaste livsuppgift. 
 
Betydelsen av mötet i psykodramatraditionen och för J L Moreno, blev för mig 
något av en aha-upplevelse, av samma dignitet som mötet i den kristna 
livsåskådningskontexten. 
 
Morenos telebegrepp väckte genast mitt intresse och kom att fungera som en 
kommentar till det andra ledet i det dubbla kärleksbudet i judisk och kristen 
tradition: ”Du skall älska din nästa som dig själv.”e

 
 

Redan i slutet på 1970-talet såg jag en film av regissören Marianne Ahrne med 
titeln Långt borta och nära.f

 

 En mer existentiell filmtitel får man leta efter. 
Avståndet från och närheten till andra människor går ju som en röd tråd genom 
mitt och varje människas liv. 

Men vad är egentligen tele? Och hur definierade J L Moreno sitt telebegrepp? 
Och hur förhåller sig tele till avstånd och närhet? Har tele en metafysisk 
dimension och hur kan den i så fall förstås? Dessa frågor söker jag svaren på i 
mitt uppsatsarbete. Huruvida svaren låter sig finnas är en öppen fråga. 
 
Under arbetet med min psykodramauppsats har det varit intressant att notera 
förekomsten av morenianska uttryck i dagspress och aktuell skönlitteratur, vilket 
visar på psykodramats aktualitet, långt utanför mer specifika psykdramakretsar. 
 

                                                 
d Hammarskjöld, D, Vägmärken, Stockholm (1963) 1983, s 46. 
e Leviticus, kapitel 19, vers 18 och Lukasevangeliet, kapitel 10, vers 27. 
f Filmen handlade om en komplicerad relation mellan en ung man, vars mutism hade brutit ut p g a de 
komplicerade banden till en flickvän, och en kvinnlig kuratorpraktikant. Praktikanten lyckades bryta igenom 
mannens glaskupa av tigande och få honom att kommunicera och våga möte på nytt. 
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Först noterade jag att nobelpristagaren i litteratur år 2004, den österrikiska 
författarinnan Elfriede Jelinek i sin roman Die Klavierspielering, använder J L 
Morenos begrepp protagonisth

 
. 

På Dagens Nyheters ledarsida den 19 mars 2005 skriver Henrik Berggren om 
den tyska filmen Undergången – Hitler och Tredje rikets falli

 

. I bunkern äger ett 
psykodrama rum, hävdar han. 

”Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Barnen Goebbels fruktansvärda öde, Eva Brauns 
dolda sparkar mot Hitlers hund, intrigerna bland partikoryféerna – är inte detta trots allt 
trivialiteter som får betydelse enbart genom det som ligger utanför det dramaturgiskt 
tacksamma psykodramat i bunkern: den nazistiska ideologin och de miljontals döda i 
Förintelsen och andra världskriget?” 

 
Jag vet ingenting om huruvida Henrik Berggren är förtrogen med J L Morenos 
teorier eller inte, men bara det faktum att begreppet psykodrama används på 
ledarsidan, det visar ändå på att J L Morenos begreppsapparat nått långt utanför 
aktiva psykodramakretsar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
g Rowohlt Verlag GmbH, Reinbeck bei Hamburg 1983, 29 uppl, pocket, 2004. 
h Hon skriver: ”Leider wimmeln die Künstlerbiographien, welche überhaupt das Wichtigste an den Künstlern 
sind, allzuoft von geschlechtlichen Lüsten und Listen ihrer Protagonisten. Sie erwecken den irreführenden 
Anschein, als erwüchse erst dem Komposthaufen der Geschlechtlichkeit das Gurkenbeet des reinen Wohllauts.“ 
(S 200.) 
Angående Morenos användning av begreppet protagonist – huvudpersonen i det klassisk grekiska dramat, se t ex 
Moreno, J L, Psychodrama. First Volume, fjärde upplagan, Beacon, New York 1977, s 12 f. Det grekiska ordet 
πρωταγωνιστής betyder ursprungligen förkämpe, den som kämpar främst, och kom att beteckna huvudpersonen 
i det grekiska dramat. Ordet etymologi är denna: πρώτος, först, och αγωνία, kamp, oro. Ändelsen –της 
betecknar i grekiskan en person eller sak som har samband med grundordet. Ordet kan därför också översättas 
den första genom lidandet. 
Visst kan det tänkas att Elfriede Jelinek använder ordet protagonist i det klassisk grekiska dramats bemärkelse, 
men om inte Moreno och psykodramat hade varit, skulle hon ändå knappast ha haft glosan i sin litterära 
vokabulär. 
i Han menar att filmen är oroande, då den å ena sidan ger prov på ett ”magnifikt skådespeleri och en suggestiv 
gestaltning av den nationalsocialistiska elitens sista dagar” men å andra sidan har en ”ett drag av kitsch, ett 
mjölkande av den mytologiserande bildmässighet som den nazistiska estetiken erbjuder eftervärlden”. 
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Morenos telebegrepp – mottot 
 
I sitt kända motto, till engelska av honom själv översatt från Einladung zu einer 
Begegnung1, skriver Jacob Levy Moreno2

 
: 

“A meeting of two: eye to eye, face to face. 
And when you are near I will tear your eyes out 

and place them instead of mine, 
and you will tear my eyes out 
and will place them instead of yours, 
then I will look at you with your eyes 
and you will look at me with mine.” 

 
Mottot är en bra utgångspunkt i sökandet efter förståelsen av Morenos begrepp 
tele3

 

. Vi anar intuitivt att tele måste ha med relation att göra. Tele uppstår i 
mötet mellan två och har med en förmåga till inlevelse i varandras situation och 
perspektiv att göra. 

Moreno definierar själv telebegreppet i många av sina monografier. Han 
formulerar sig t ex så här: 
 

”Tele (from the Greek: far, influence into distance) is feeling of individuals into one 
another, the cement which holds groups together. It is Zweifühlung, in contrast to 
Einfühlung. Like a telephone, it has two ends and facilitates two-way communication… 
Tele stimulates stable partnerships and permanent relations.”4

 
 

Tele, det ömsesidiga inkännandet i varandra, menar Moreno, är det som håller 
relationer och grupper samman. 

                                                 
1 Publicerad i Wien 1914. 
Den tyska texten lyder: ”Ein Gang zu zweit: Auge vor Auge, Mund vor Mund. Und wenn Du mir nah bist will 
ich Dir die Augen aus den Höhlen reißen und an Stelle der Meinen setzen. Und Du wirst meine Augen aus den 
Höhlen reißen und an Stelle der Deinen setzen. Dann werde ich Dich mit den Deinen, und Du wirst mich mit 
meinen Augen anschauen.“ (Citerat från Blomkvist, L D, Spontanitetsprincipen och De-Privatiseringprocessen i 
Gruppsykoterapi och Psykodrama, opublicerat material, med författarens tillstånd.) 
2 Moreno, J L, Psychodrama. First Volume, femte utgåvan, Beacon, New York 1977, direkt före 
innehållsförteckningen. 
3 Jag kommer senare i min framställning, i avsnittet Konturerna till en utvidgad förståelse av Morenos 
telebegrepp, söka koppla Morenos motto till några kända ord av aposteln Paulus i hans första brev till den kristna 
församlingen i Korint, på näset ut mot halvön Peloponnesos. I 1 Kor 13:12 står det: ”Ännu ser vi en gåtfull 
spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte (kursiverat här). Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli 
fullständig som Guds kunskap om mig.” Frågan är hur mycket Paulus formulering kan ha spelat roll för Moreno. 
Han var ju bevandrad, både i judisk och kristen tradition. I förordet till den fjärde upplagan av Psychodrama. 
First Volume, sid e skriver Moreno: ”The psychodrama confirms their own identity as in a mirror.” (Kursiverat 
här.) Vid en snabbgenomgång av Das Testament des Vaters märker vi också att Moreno är väl bevandrad i de 
nytestamentliga texterna, t ex saligprisningarna i Matteusevangeliets femte kapitel, för att nu bara peka på en 
tydlig parallell. Men detta är ett specialstudium som inte ryms inom ramen för denna uppsats. 
4 Moreno, J L, Psychodrama. First Volume, tredje utgåvans förord, s xi. 
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På psykodramascenen är de på tele byggda (vilande) relationerna5

 

 mellan 
protagonist, regissör, auxiliary egos och de signifikanta personer som 
dramatiseras avgörande för den terapeutiska processen. Dramat är m a o utan 
verkan utan tele på scenen. 

Tele och överföring 
 
Moreno jämför tele med begreppet överföring6 i den psykoanalytiska 
traditionen. Överföring sker, menar Moreno, när patienten projicerar orealistiska 
förväntningar och fantasier på terapeuten. På motsvarande sätt projicerar 
terapeuten förväntningar och fantasier på patienten som inte har med 
verkligheten att göra.7

 
 

Moreno menar att Freuds begrepp motöverföring8

 

 är överflödigt eller 
missvisande. Det är en feltolkning att tala om motöverföring. Det enda som 
existerar är överföring åt båda hållen. Överföring har med en ömsesidig situation 
att göra och är därför ett interpersonellt fenomen. 

Det är tydligt att Moreno har en helt annan känsla för ömsedigheten i varje 
mänskligt möte och varje mäsklig relation jämfört med vad Freud hade. För 
Freud var patienten den underordnade och terapeuten eller läkaren den 
överordnade. Denna över- och underordning sökte Moreno komma bort ifrån, 
även om jag kan tycka att han inte alltid lyckades fullt ut, inte i sina skrifter i 
alla fall.9

 
 

Parallellt med, eller t o m före överföringsprocessen10, hävdar Moreno, äger en 
annan process rum i mötet mellan två, t ex mellan patienten och terapeuten. 
Patienten lever sig in i11 terapeutens person. ”It sizes up the therapist and 
estimates intuitively what kind of man he is.”12

                                                 
5 “The telic relationships”, Moreno, J L, Psychodrama. First Volume, tredje utgåvans förord, s xi. 

 Denna inlevelse i terapeutens 
beteende här och nu, både fysiskt och psykiskt, vilar på teleprocesser mellan 
dem båda. 

6 ”Transference”. 
7 Moreno, J L, Psychodrama. Second Volume. Foundations of Psychotherapy, Beacon (1959) 1975, s 4. 
8 ”Counter-transference”. 
9 Samtidigt som han menar att alla i en psykodramagrupp t ex är presumtiva terapeuter i relation till varandra, är 
ändå huvudterapeuten, läs läkaren, i en särställning. Det tycks mig därför som om Moreno i praktiken inte helt 
och fullt kunde ta sig ur sin tids – också vår tids – hierarkiska system. 
10 Leif Dag Blomkvist pekar på att det undermedvetna egentligen är ointressant i Morenos teorier. ”Tele har 
ingenting med projektioner att göra. Vid projektioner har mellanrummet mellan människorna, ’bordet’, 
försvunnit. Det första intrycket av en människa är ingen projektion. Hur bevisar du att det handlar om en 
projektion? Projektionsbegreppet kan tyvärr användas som ett maktmedel av terapeuter.” (Refererat från 
handledningsseminarium i november 2004.) 
11 “Feels itself into”, Moreno, J L, Psychodrama. Second Volume, s 5. 
12 Moreno, J L, Psychodrama. First Volume, s xi. 
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Också i en förälskelse kan överföringsprocesserna vara starka. Men om 
förälskelsen ska kunna övergå i kärlek, om den ska kunna överleva som en 
relation också i den trista och gå vardagen, då måste tele ha uppstått i 
relationen.13

 

 Detta resonemang gäller alla typer av mänskliga relationer, också t 
ex vänskap. 

Ömsesidig tele i den terapeutiska relationen, när både patienten och terapeuten 
ser den andre sådan han eller hon är, med sin historia, sina bördor, sin glädje och 
sin smärta, med både sina starka och svaga sidor, är för Moreno kärlek.14

 
 

Redan här ser vi möjligheten att vidga telebegreppet i en existentiell riktning 
eller t o m i en riktning som har med trosövertygelse att göra. Kärlek skulle i och 
för sig kunna definieras inom psykologiska och sociologiska ramar, men den 
existentiella dimensionen ligger mycket nära, åtminstone i en kultursfär, präglad 
av judisk-kristen humanism. Denna sfär är också Morenos kulturella bakgrund.15

 
 

Tele och empati16

 
 

Moreno menar att empati är en inlevelse i en annan människas privata värld, en 
inlevelse som bara går åt ena hållet17. Det betyder att empati är ett psykologiskt 
fenomen. Problemet med empatibegreppet är att det inte tar hänsyn till de 
ömsesidiga18

                                                 
13 Moreno, J L, Psychodrama. Second Volume, s 7. 

 känslor som uppstår mellan två eller flera och inte heller till de 
socioemotionella strukturer dessa ömsesidiga känslor resulterar i. 

14 ”It is therapeutic love as I defined it fourty years ago…” (Moreno, J L, Psychodrama. Second Volume, s 7.) 
Moreno fortsätter med att citera ur sitt motto, jämför mitt citat s 1 ovan. 
15 Till detta att se den andre sådan han är och till tele som kärlek kommer jag att återkomma nedan, under 
avsnittet Konturerna till en utvidgad förståelse av Morenos telebegrepp. 
Bland de biografiska data vi har om Moreno vet vi om hans far, Moreno Nissim Levy, att han var av sefardiskt 
judiskt ursprung och om hans mor Paulina, också hon av judisk familj, att hon sattes i ett katolskt nunnekloster 
för att få en god uppfostran. 
16 På samma sätt som Moreno klassificerar telebegreppet, gör han distinktioner mellan olika typer av empati. 
Inkännandet av personen B från personen As sida är empati. Om personen B i sin tur har inkännande i personen 
A, kallar Moreno detta för ’rethropathy’. Moreno menar också att empatin kan vara både positiv och negativ. 
Han exemplifierar detta med följande psykodramatiska utsaga: ”I loved him once, but now I hate him.” När 
dubbeln och protagonisten kommer till ett stadium av en total enhet i kommunikationen, då upphör distinktionen 
mellan dubbeln och protagonisten, de delar då samma upplevelse. Efter Max Scheler, Wesen und Formen der 
Sympathie, 1922, kallar Moreno detta för ’omnipathy’. Moreno talar här också om ’autotele’. Det är ett fenomen 
som är för handen när en patient, som en del av sin sjukdom, lever sig in i illusoriska och hallucinatoriska 
händelser och personer. Frågan är om fenomenet skall räknas till empatibegreppet eller telebegreppet. [Moreno, J 
L, Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student Edition, 
(Based on Second Edition 1953), Virginia 1993, s 165.] Men autotele kan också vara att ha tele med sina egna 
roller. 
17 ”Empathy … is a ’one-way’ feeling into the private world of another ego…” Moreno, J L, Who Shall Survive? 
Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student Edition, (Based on Second Edition 
1953), Virginia 1993, s 156. 
18 ”…’two-way’ and multiple feeling into each other’s worlds…”, Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations 
of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student Edition, (Based on Second Edition 1953), 
Virginia 1993, s 156. 
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Empatin försöker leva sig in i något hos den andre som tillhör verkligheten 
medan överföringen lever sig in i något som inte tillhör realiteten. Liksom 
empatin, är också överföringen ett psykodynamiskt fenomen på individnivå. 
Men överföringen, till skillnad från empatin, måste betraktas som tillhörig det 
psykopatologiska. 
 
Med sina psykodramatiska erfarenheter konstaterade Moreno att varken 
empatibegreppet eller överföringsbegreppet räcker för att förklara vare sig den 
attraktionskraft som kan iakttas i sociala sammanhang19

 

, eller erfarenheterna av 
dubbeln i psykodramat. Orsaken till detta är dels att både attraktionskraften och 
dubbeln uttrycker ömsesidiga eller multipla interaktioner och relationer och dels 
att de ur ett övergripande perspektiv kan ses som en del av en social helhet. Det 
handlar m a o inte om psykologiska, utan om sociologiska fenomen. 

Moreno var här nödgad att utveckla en hypotes; att empati och överföring är 
delmängder av en mer grundläggande och mer omfattande process, nämligen 
tele.20

 
 

Telebegreppet fungerar både för psykologen, för psykiatern och för sociologen. 
 
För Moreno är i denna hypotes tele ”an objective social process functioning with 
transference as a psychopathological outgrowth and empathy as esthetic 
outgrowth”21

 

. Empati handlar om inlevelse i en aktörs roll eller i en medaktörs 
situation. Det är en positiv process men den rymmer inte ömsesidigheten, det 
reciproka. Överföringen, också den som en delmängd av tele, är den faktor som 
bär ansvar för dissociation och disintegration i sociala grupper. 

Överföringen, skriver han, definieras som telebegreppets psykopatologiska gren 
och empati (eller Einfühlung på hans tyska modersmål) som dess känslomässiga 
och estetiska gren.22

 
 

Tele är den komponent som verkar för en tilltagande interaktion mellan 
gruppmedlemmar och för en tilltagande ömsesidighet i de inbördes valen, något 
som vida överskrider den möjlighet som chansen bjuder.23

                                                 
19 ”The emergent cohesion of a social configuration”, Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of 
Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 
1993, s 156. 

 

20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student 
Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 1993, s 161. 
23 Moreno skriver: ”I defined tele as the factor responsible for the increased rate of interaction between members 
of a group, ‘for the increased mutuality of choices surpassing chance possibility’”. Moreno, J L, Who Shall 
Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student Edition, (Based on Second 
Edition 1953), Virginia 1993, s 156. 
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Moreno menar att skulle empati- eller överföringsbegreppet användas för att 
söka förklara allt interpersonellt inkännande24

 

, då skulle dessa båda begrepp 
behöva tänjas och vidgas till oigenkännlighet. Det skulle betyda att de skulle 
förlora sin mening. Telebegreppet erbjuder en möjlig lösning, som också bevarar 
den ursprungliga betydelsen, både av empati och av överföring. 

Den stora skillnaden mellan empati, överföring och tele är egentligen ordet 
”mellan”. Tele fokuserar på de interaktionsprocesser som äger rum mellan 
människor. För Moreno är det tydligt att dessa interpersonella processer inte 
enbart kan förklaras ur ett subjektivt perspektiv. 
 
Tele är ett socialt begrepp, inte ett psykologiskt. Tele verkar på det sociala 
planet. Överföring och empati däremot är psykologiska begrepp och verkar på 
det individuella planet.25

 
 

”In the Stegreif (spontaneity) experiment we could observe that some 
individuals have a certain sensibility for each other as if they were chained 
together by a common soul.”26

 

 Enligt Moreno gav en individualpsykologisk 
analys inte tillräckliga förklaringar till den samhörighet och det släktskap som 
tycktes råda mellan dem. 

I Theatre of Spontaneity skriver Moreno att det ser ut som om våra fem sinnen 
är tillräckliga på den vanliga teaterscenen. I ett spontant drama utvecklas 
däremot mer och mer av ett sjätte sinne med lyhördhet för medspelarens 
känslor.27

 
 

Tele och fysiologi 
 
På den här punkten utvecklar Moreno telebegreppet genom att anta en 
organmässig eller rent av fysiologisk förklaringsmodell. Vi kan fråga oss om 
han inte här är ett tydligt barn av sin tid, i det att han, precis som t ex Freud, inte 
kunde göra sig fri från naturvetenskapernas empiriska tänkesätt.28

                                                 
24 ”’Interpersonal sensitivity’”. Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group 
Psychotherapy and Sociodrama, Student Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 1993, s 157. 

 

25 Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student 
Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 1993, s 161. 
26 Ibid. I Who Shall Survive?, s 163, citerar Moreno sig själv, Das Stegreiftheater, 1923, s 57: “Es gibt Spieler, 
die durch eine geheime Korrespondenz miteinander verbunden sind. Sie haben eine Art Feingefühl für die 
gegenseitigen inneren Vorgänge, eine Gebärde genügt und oft brauchen sie einander nicht anzusehen. Sie sind 
für einander hellseherisch. Sie haben eine Verständigungsseele, eine mediale Verständigung.“ 
27 Moreno, J L, Spontanitetens teater, s 49. 
28 Samma tendens att som humanvetenskap söka sin tillflykt i det empiriska stötte jag på så sent som under 1970-
talet i samband med mina grundläggande teologiska studier vid Uppsala Universitet. Anders Jeffner är ett tydligt 
exempel, se t ex hans Filosofisk religionsdebatt, Tredje upplagan, Stockholm (1967) 1975. Över huvud taget 
finns i den svenska universitetsteologin en övertro på de empiriska kunskapsvägarna och en motsvarande 
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Moreno skriver ”… we could not avoid considering the possibility of a ‘social’ 
physiology—internal tensional maladjustments which corresponding organs in 
different individuals bring into adjustment”. 
 
När Moreno skissar på denna hypotes tar han sin utgångspunkt i ett 
evolutionistiskt tänkande. Också här måste vi, med all respekt för Morenos 
enorma kunskaper och erfarenheter, konstatera att han är djupt präglad av det 
tidiga 1900-talets europeiska utvecklingsoptimism.29

 
 

“At a certain point man emancipated from the animal not only as a species but also as a 
society. And it is within this society that the most important ‘social’ organs of man 
develop. The degree of attraction and repulsion of one person towards others suggest a 
point of view by means of which an interpretation of the evolution of the social organs 
can be given. One example is the functional relation between the two sexes; another 
example is the functioning of speech. The sexual organization of man is divided 
functionally between two different individuals. A correspondence of physiological 
tensions exists to which emotional processes are correlated. The attractions and 
repulsions, or the derivatives of these, between individuals, can thus be comprehended 
as surviving reflections, as a distant, a ‘tele’ effect of a socio-physiological mechanism. 
The origin of speech also cannot be comprehended without the assumption of a socio-
physiological basis. Just as we have in the case of sexuality corresponding external and 
internal organs we have in the case of communication corresponding internal organs, the 
brain centers of speech in one person relating to the brain centers as well as the external 
organs of hearing in the other. Speech of one person shaped the hearing and 

                                                                                                                                                         
undervärdering av mer hermeneutiska traditioner, vilka på kontinenten bättre har stått sig mot de empiriska 
metodernas anspråk också inom humanvetenskaperna. Detta var tydligt för mig under mitt studieår vid 
Université des sciences humaines i Strasbourg, åren 1978-1979. 
Också inom psykologin finns motsvarande spänning mellan empirisk psykologi i olika tappningar och mer 
hermeneutiskt inriktade psykologiska skolor med ett grundläggande psykodynamiskt förhållningssätt. 
29 En jämförelse med det tidiga 1900-talets förklaringsmodeller till religionernas ursprung är här också 
intressant. Ett flertal modeller lanserades, alltifrån hypotesen om en ursprunglig monoteism som utvecklas till 
polyteism och därmed flertalet olika /världs/religioner, till tesen om en ursprunglig animism eller polyteism, som 
i de tre stora världsreligionerna, alla med ursprung i Mellanöstern, judendom, kristendom och islam, ”utvecklas” 
till monoteism. 
Darwins evolutionslära och hans hypotes om arternas uppkomst, visserligen redan ett 1800-talsfenomen, skulle 
här också kunna nämnas som kanske den bästa idéhistoriska bakgrunden till ett utvecklingsoptimistiskt 
perspektiv. 
Samma resonemang som kring teles fysiologiska bakgrund för Moreno kring s-faktorn (se s 11f nedan). Moreno 
skriver: ”Although single and multiple areas of spontaneity function in the cortex are as yet unexplored and even 
hardly a conscious problem to the brain pathologist, the fact that this s factor can be demonstrated and isolated in 
action and in behaviour tests of children, indicates that a somatic counterpart exists.” (Moreno, J L, 
Psychodrama. First Volume, femte utgåvan, Beacon, New York 1977, s 52.) 
Ytterligare tecken på ett utvecklingsoptimistiskt förhållningssätt finner vi i t ex Psychodrama. Second Volume, s 
154. 
Dessa mina randanmärkningar får emellertid absolut inte tolkas som om jag, som teolog, skulle representera 
någon form av vare sig vulgär eller elaborerad kreationism, m a o uppfattningen att Bibelns skapelseberättelser 
bättre och sannare än evolutionismen skulle förklara människans ursprung, inte bara i ett existentiellt, utan också 
i ett kausalt hänseende. Min randanmärkning – givetvis också präglad av min tid – uttrycker snarast en skepsis 
mot utvecklingsoptimismen. Jämför här t ex också Hanna Arendts civilisationskritik i Arendt, H, Människans 
villkor. Vita activa, Chicago 1958, svensk översättning, Göteborg 1986. Se s 25f nedan. 
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understanding of speech of the other person, and vice versa, which became another chief 
stimulant in the development of man’s sociability.”30

 
 

Och här fortsätter Moreno sitt resonemang genom att introducera hypotesen om 
kopplingen mellan sociala och psykologiska interaktioner och motsvarande 
fysiologiska organ som också står i ett reciprokt förhållande till och samarbetar 
med varandra. 
 

“It seems to us a valuable working hypothesis to assume that back of all social and 
psychological interactions between individuals there must once have been and still are 
two ore more reciprocating physiological organs which interact with each other.”31

 
 

Han för tankegången vidare för att till sist landa i telebegreppet. 
 

“The innumerable varieties of attractions, repulsions and indifference between 
individuals need a common denominator. A feeling is directed from one individual 
towards another. It has to be carried into distance. Just as we use the words 
teleperceptor, telencephalon, telephone, television, etc., to express action at a distance, 
so to express the simplest unit of feeling transmitted from one individual towards 
another we use the term tele, τηλε, ‘distant’.”32

 
 

Tele skulle alltså med modernt dataspråk kunna beskrivas som den minsta 
känslomässiga informationsenhet, ett informationspaket, som sänds från en 
människa till en annan. Men här saknas det reciproka i definitionen. 
 
Moreno påpekar själv att telebegreppet inte är infört av ekonomiska skäl eller av 
bekvämlighet. Det var snarare hans forskningsresultat som pockade på 
begreppets införande. 
 
I det rum som omger människan finns det ett specialområde, området mellan 
oss. För detta område krävdes begreppet tele.33

 

 Moreno lade märke till att i detta 
område kunde karaktäristiska interrelationsmönster mellan gruppmedlemmar 
registreras. Dessa uppvisade både formregelbundenhet och visade sig ha en 
ihållande effekt på grupper. 

“…it appears as if social impulses have been shaped not only in respect to the individual 
organism but also between individuals and that a remainder of this process is always 
discoverable whenever social groups are analysed. These relations cannot be 
comprehended as accidental. They are in want of an explanation as to how this order of 

                                                 
30 Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student 
Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 1993, s 158. 
31 Ibid. 
32 Ibid. Det klassisk grekiska ordet τηλε kan översättas både som ett adjektiv och ett adverb; på långt håll, långt, 
långt bort, på avstånd, fjärran. 
33 Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student 
Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 1993, s 160. 
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relations developed. The simplest solution is to assume that on a more primitive level of 
society the individuals were physically more closely allied and that this bond weakened 
gradually with the development of the telencephalon and the teleperceptors. 
     If we imagine a monistic origin of life from a common unit it is hardly believable 
that the organisms which have derived from this unit and have developed to different 
kinds and races have entirely broken off the original bonds existent among them. Some 
remainder, however scant, however rudimentary, however difficult to discover, must 
still exist.”34

 
 

Moreno ser en likhet mellan det biologiska livets monistiska ursprung och ett 
ursprungligt socialt och kulturellt mönster.35

 
 

“In analogy, the social and cultural pattern in its initial stage must have consisted of 
such an intimate bond of interrelations that at first group reactions predominated and 
that in the course of evolution the emancipation of the individual from the group 
increased more and more. But the group bond among the individuals never broke off 
altogether. A reminder of it—and perhaps a safeguard in emergency situations—
persists. Indicators of such a remainder are the persistent recurrence of various 
structures on various levels of differentiation from a psycho-organic level in which 
expression of feeling is inarticulate up to a psycho-social level in which expression of 
feeling is highly articulate.”36

 
 

För Moreno är det viktigt att människan har en förändringspotential. Till 
skillnad från Freud ser inte Moreno den psykiska energin37

 

 som konstant. 
Tvärtom kan den tillta eller avta. 

På samma sätt resonerar han kring begreppen tele, empati och överföring. 
Förmågan till tele och empatiförmågan kan tränas upp. Och samtidigt som tele 
tränas kan överföringstendenserna tränas bort.38

 
 

                                                 
34 Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student 
Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 1993, s 160. 
35 I ett idéhistoriskt perspektiv är det nödvändigt att dra en parallell mellan Morenos resonemang och C G Jungs 
begrepp arketyper som han ju kopplar till föreställningen om ett kollektivt undermedvetet. Skillnaden ligger 
emellertid i Morenos betonande av det som finns mellan två (eller flera) personer, alltså återigen att det handlar 
om ett socialt eller sociologiskt fenomen snarare än ett psykologiskt. 
36 Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student 
Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 1993, s 160. 
37 Freud använder begreppet libido. 
38 ”Transference can be ’un’trained”. (Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations om Sociometry, Group 
Psychotherapy and Sociodrama, Student Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 1993, s 161.) 
Däremot tycks det som om Moreno menar att telefaktorn är konstant. ”Tele does not change, it is a growing 
awareness. Many things were there from the start but the subject remained blind to them, due to a narrowing 
focus of warm up. If there is a change in the relationship and in the situation, the tele dynamics will register the 
change, but there is no change in the tele process itself.” (Moreno, J L, Psychodrama. Second Volume, s 85.) 
Detta resonemang kring tele som något som är där från början, men inte medvetandegjort, kan jämföras med 
modern teologis resonemang kring den tredje aspekten av den treenige guden. Guds Ande finns från början i 
människan, men vid dopet, då kyrkan ber att Gud skall uppfylla barnet med den Helige Ande, kan det ses som en 
bön om ett medvetandegörande av något som redan är förhanden. 
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Tele och sociometri 
 
Tele måste också sättas i relation till Morenos sociometri.39 Moreno menar att 
den djupare förståelsen av tele kommer ur den sociometriska testsituationen.40

 
 

Det som fick Moreno att börja laborera med telebegreppet var behovet att söka 
förklara några grundläggande sociodymaniska iakttagelser. Om personen A 
väljer personen B för en gemensam aktivitet i ett gruppsammanhang, då är det 
bara det ena ledet, för att en ömsesidig relation ska uppstå. 
 
Personen B kan i sin tur (1) välja personen A, (2) välja bort personen A eller (3) 
vara likgiltig eller indifferent i förhållande till personen A.41

 
 

Moreno menar att balansen inom personen A respektive personen B är 
tillfredsställande även om den ena eller den andra eller båda blir bortvalda. De är 
var för sig en psykodynamisk enhet. 
 
Men för att de båda samtidigt ska kunna delta i en gemensam aktivitet i ett 
gruppsammanhang måste balansen finnas, inte bara inom utan också mellan 
dem. När det råder balans mellan två personer, t ex personen A och personen B, 
då bildar de en sociodynamisk enhet. 
 

”Our chief hypothesis was, therefore, the existence of and the degree of which a 
hypothetical factor, tele, operates in the formation of groupings, from dyads and 
triangles to groups of any size.”42

 
 

Tele, menar Moreno, kan också förklara de sociometriska valens konstans och 
de olika gruppmönstrens oföränderlighet över tiden. 
 
Leif Dag Blomkvist43

                                                 
39 I Moreno, J L, Psychodrama. Third Volume. Action Therapy & Principles of Practise, Beacon (1969) 1975, s 
270, definieras sociometri som “the mathematical study of psychological properties of populations, the 
experimental technique of and the results by application of quantitative methods.” I sociometrin har Moreno 
utvecklat ett redskap för att beskriva de inbördes relationerna i en grupp. 

 anför att de ömsesidiga valen (personen A väljer personen 
B och B väljer A) i sociometrin inte är tele. Det kan handla om tele men behöver 

40 Moreno, J L, Psychodrama. Second Volume, s 10. 
41 Vi kan med Moreno tala om fyra eller fem sociometriska grundpositioner: 
 A väljer B  B väljer A  + + (1) 
 A väljer B  B väljer bort A  + - (2) 
 A väljer bort B  B väljer A  - + 
 A väljer bort B  B väljer bort A  - - 
 A är indifferent till B B är indifferent till A 0 (3) 
42 Moreno, J L, Psychodrama. Second Volume, s 10. 
43 Psykodramaregissör, T E P, ledare för Svenska Morenoinstitutet. Citerat från handledningsseminarium i 
november 2004. 
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inte vara en teleprocess. Inte heller detta att ha en rätt perception av varandra44 
är nödvändigtvis ett tecken på att tele är förhanden. För att vi ska kunna tala om 
tele, menar Leif Dag Blomkvist, måste det finnas en dimension av vördnad, 
vänskap eller någon form av kärlek. En korrekt perception av den andre räcker 
inte. Jag kan inte förstå annat än att detta är en mycket moreniansk tolkning och 
förståelse av telebegreppet. Vi har ju redan berört att Moreno beskriver 
ömsesidig tele i t ex den terapeutiska relationen som kärlek.45

 
 

Samtidigt måste vi än en gång konstatera att Moreno själv använder begreppet 
tele för att förklara den sociodynamiska enhet som uppstår vid ett ömsesidigt 
positivt val inför en specifik gruppaktivitet.46

 
 

I ett handledningsseminarium diskuterade vi också med Leif Dag Blomkvist 
huruvida vi skulle kunna tala om en negativ tele. Tele, menar han, måste bygga 
på den positiva grunden att jag tar in din aspekt av situationen och verkligheten, 
att jag är beredd att se på livet ur ditt perspektiv.47 Det betyder att vi inte kan tala 
om negativ tele. Negativ tele existerar därför inte som ett morenianskt 
begrepp.48

 
 

Den kraft som ryms i tele spränger, enligt Moreno, de gränser för interaktion 
som kulturen och vår uppfostran dragit upp. 
 

“…the forces of attraction, repulsion and indifference pass beyond these limits, 
ceaselessly striving towards exchange of emotional states, that this tendency to reach out 
and to exchange emotions is stronger than social institutions formed apparently to 
protect man against the vagaries of his adventurous nature.”49

 
 

En liknande tanke ger Hjalmar Söderberg uttryck åt i sin år 1905 utgivna 
dagboksroman Doktor Glas:50

 
 

”Man vill bli älskad, 
i brist därpå beundrad, 

                                                 
44 Jämför Morenos resonemang ovan, s 2. 
45 Se s 3 ovan. 
46 Begreppet, så som Moreno använder det, tycks m a o bära på en viss inneboende spänning. 
47 Jämför Morenos motto, s 1 ovan. Däremot har vi redan sett att Moreno talar om negativ empati. Se not 16 
ovan. 
48 Oaktat detta skriver Moreno, i anslutning till barnets utveckling, om både positiv och negativ tele. (Moreno, J 
L, Psychodrama. First Volume, femte utgåvan, Beacon, New York 1977, s 68.) Jämför s 16 nedan. 
49 Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student 
Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 1993, s 161. 
50 NE sammanfattar romanen: ”Doktor Glas, idéroman av Hjalmar Söderberg, utgiven 1905. I romanen 
gestaltas, i dagboksform, de händelser och resonemang som leder fram till och sedermera följer på berättaren 
doktor Glas beslut att mörda den i hans ögon vedervärdige prästen Gregorius för att därmed rädda dennes hustru 
Helga. Genom Glas anteckningar demonteras den officiella moralen och leder till en diskussion om den enskilda 
människans rätt att ta ett öde i sina händer. Resultatet av handlingen blir dock inte det förväntade, och i 
romanens slut ställs de förnuftiga resonemangen mot en existentiell och evig ungdom, uppenbarad i konsten.” 
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i brist därpå fruktad, 
i brist därpå avskydd och föraktad. 
 
Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill 
kontakt till vad pris som helst.”51

 
 

Hjalmar Söderbergs formulering är den skönlitteräre författarens – dessutom 
sedd utifrån en utgångspunkt som beskriver en bristsituation, själens upplevelse 
av att vara ensam. Moreno däremot uppfattar den enorma kraft som ligger 
fördold i varje människa, strävan att nå ut och utbyta känslor, som en positiv 
kraft. 
 
Senare i vår uppsats, i avsnittet där vi söker vidga telebegreppet, kommer vi att 
återvända till den enorma sprängkraften i tele, eller i strävan efter relation.52

 
 

Tele och spontanitet 
 
När tele har diskuterats i relation till både överföring, empati och sociometri 
återstår ett antal frågeställningar som Moreno själv pekade på. 
 
Det gäller teles relation till spontaniteten och kreativiteten. Moreno tycker sig se 
att det finns en utveckling i de sociometriska strukturerna och att tele överförs 
från tidigare till senare faser av dessa strukturer. Det tyder på att tele kan 
bevaras53

 

. Av detta drar Moreno slutsatsen att tele behöver en katalysator för att 
aktiveras. Denna katalysator skulle kunna vara spontaniteten. 

Spontaniteten skulle m a o kunna fungera som en katalysator som sätter igång 
”teleförloppet”. På ett liknande sätt som generna inom genetiken, kan tele 
förstås som en sociogenetisk enhet, som underlättar överförandet av vårt sociala 
arv.54

 
 

Vi ska närmare undersöka hur Moreno ser på förhållandet mellan telefaktorn 
och s-faktorn, som alltså har med spontaniteten att göra. Moreno ser betydelsen 
av s-faktorn – spontaniteten – redan i barnets utveckling. 
 
                                                 
51 Citerat från den elektroniska utgåvan av Doktor Glas inom Projekt Runeberg, 
http://runeberg.org/drglas/0711.html. Under rubriken 11 juli berättar doktor Glas att han i en byrålåda i sin 
chiffonjé fann en gammal papperslapp men följande utsaga: ”Ingenting förringar och drar ned en människa så, 
som medvetandet att icke vara älskad”. Dagens dagboksanteckningar mynnar ut i det ovan citerade avsnittet. 
52 Se avsnitt Konturerna till en utvidgad förståelse av Morenos telebegrepp, nedan, s 32. 
53 ”…tele can be ’stored’ and ’conserved’”, Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group 
Psychotherapy and Sociodrama, Student Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 1993, s 173. Jämför 
not 38 ovan. 
54 Ibid. Jämför här med not 35 för tankegångar kring likheten idéhistoriskt med C G Jungs arketyper och det 
kollektiva undermedvetna. 

http://runeberg.org/drglas/0711.html�
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“There must be a factor with which Nature graciously provided the newcomer, so that 
he can land safely and anchor himself, at least provisionally on an uncharted universe. 
This factor is more than and different from the given energy conserved in the young 
body of the newborn. It is a factor which enables him to reach beyond himself, to enter 
new situations as if carrying the organism, stimulating, and arousing all its organs to 
modify their structures in order that they can meet their responsibilities. To this factor, 
we apply the term spontaneity (s factor).”55

 
 

Moreno menar att s-faktorn varken är enbart ärftlig eller enbart beror på 
miljömässig påverkan. 
 

“…there is within the range of individual expression an independent area between 
heredity and environment, influenced but not determined by hereditary (genes) and 
social forces (tele).”56

 
 

I detta mellanrum mellan arv och miljö, menar Moneo att s-faktorn har sin 
topografiska hemvist. Det är ett område som är relativt fritt, både från biologiska 
och sociala determinanter.57

 
 

Telefaktorn menar Moreno, mäts med hjälp av sociometriska tester. S-faktorn 
däremot mäts i spontanitetstester. S-faktorn ger upphov till nya kombinationer 
som går utöver genernas inflytande. S-faktorn innebär att de nya 
kombinationsmöjligheterna är obegränsade. Här ser vi på nytt Morenos starka 
tro på människans möjligheter till förändring. 
 

“The tele factor i found to operate in every social structure, but it is influenced by the s 
factor to increase or decrease its range above or below a certain level. That is, the choice 
process of an individual can expand or decrease depending upon the s factor.”58

 
 

Det är inte vårt arv, våra gener, som avgör hur våra interpersonella relationer ser 
ut. Området mellan oss människor påverkas av telefaktorn. Området mellan arv 
och tele, däremot, står under s-faktorns inflytande.59

 
 

Tele och den sociala atomen 
 
Moreno menar att telebegreppet ändå är en abstraktion. Tele existerar inte av sig 
själv, utan kan bara förstås som en process inom en social atom60

                                                 
55 Moreno, J L, Psychodrama. First Volume, femte utgåvan, Beacon, New York 1977, s 50. 

, den minsta av 
alla tänkbara sociala enheter. 

56 Moreno, J L, Psychodrama. First Volume, femte utgåvan, Beacon, New York 1977, s 51. 
57 Ibid. 
58 Moreno, J L, Psychodrama. First Volume, femte utgåvan, Beacon, New York 1977, not 1, s 51. 
59 Ibid. 
60 En persons social atom består av de personer som för honom eller henne finns i den omedelbara närheten, de 
som känslomässigt och formellt är viktiga personer för honom eller henne: familjen, både den egna och 
ursprungsfamiljen, grannar, arbetskamrater, föreningsmedlemmar, församlingsmedlemmar och vänner. 
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“Even if one day the feeling complex, tele, should yield to physical measurement, from 
a sociometric point of view this feeling complex is separated only artificially from a 
larger whole: it is part of the smallest living unit of social matter we can comprehend, 
the social atom.”61

 
 

Tele är den process som i den sociala atomen och i de sociala nätverken 
attraherar människor till varandra och som stöter bort dem från varandra. 
Moreno kan därför också beskriva tele som det flöde av känslor som den sociala 
atomen är uppbyggd av.62

 
  

“A social atom is thus composed of numerous tele structures; social atoms are again 
parts of still a larger pattern, the sociometric networks which bind or separate large 
groups of individuals due to their tele relationships. Sociometric networks are parts of a 
still larger unit, the sociometric geography of a community. A community is again part 
of the largest configuration, the sociometric totality of human society itself.”63

 
 

Att telebegreppet kan stöta på motstånd menar Moreno har att göra med det 
gängse tänkesättet att känslor uppstår inom individen. En hypotes som bygger på 
föreställningen att emotioner, känslor och tankar kan lämna en person eller 
utifrån komma in i en person står i motsättning till detta gängse tänkesätt. 
Problemet som uppstår handlar om frågan: Var har känslorna sin boning om inte 
inom en individ? Den sociala atomen och de sociala nätverken har en struktur 
och de utvecklas på ett förutsägbart sätt – här har vi den struktur där detta 
interpersonella flöde av känslor kan ha sin boning. 
 
Tele mellan två personer i en grupp (en social atom eller ett nätverk) kan ligga 
latent. Tele aktiveras bara om dessa personer kommer i varandras närhet eller 
om deras känslor och tankar möts på avstånd genom en förmedlande kanal eller 
en brygga, t ex ett socialt nätverk.64

 
 

Morenos slutsatser kring den sociala atomen har validitet också för ett 
sociometriskt betraktelsesätt på tele. Ett känslokomplex, som i den sociala 
                                                 
61 Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student 
Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 1993, s 162. 
62 Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student 
Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 1993, s 25. Moreno säger här också att tele är “two-way 
empathy”. Jämför not 72, nedan, för en diskussion kring avgränsningen mellan empati och tele. 
63 Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student 
Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 1993, s 26. 
Morenos människosyn och världsbild är här mycket intressant ur ett existentiellt perspektiv. Tanken att hela 
mänskligheten bildar en enda enhet finns tydlig i judisk-kristet tänkande. Mest utarbetad möter vi den kanske i 
den kristna nattvardsliturgin, t ex i en strof ur en tackbön efter måltiden: ”Uppenbara för oss ditt bords 
hemlighet, ett enda bröd, en enda mänsklighet.” 
Moreno menade ju också att psykodrama och sociometri skulle kunna förändra mänskligheten i en mer 
altruistisk riktning och därmed förena mänskligheten. 
64 Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student 
Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 1993, s 26. 
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atomen utgår från en person, far inte iväg på ett okontrollerat sätt ut i tomma 
intet, utan riktas mot en bestämd annan person. Denna bestämda andra person i 
sin tur accepterar inte det utsända känslokomplexet passivt och automatiserat, 
som en robot, utan svarar aktivt med ett eget känslokomplex.65

 
 

Teleklassifikationer 
 
Om personen A attraheras av personen B och B svarar A på dennes utsända 
känslomässiga komplex med en motsvarande attraktion, kan vi med Moreno tala 
om enkel tele.66 Om A och B dessutom anger samma attraktionsgrad, dvs i ett 
sociometriskt test valt varandra t ex som förstaval på vissa specifika kriterier, 
kan vi tala om kongruent enkel tele.67 Om det finns attraktion mellan A och B 
men med olika attraktionsgrad, t ex ett förstahandsval av B från A och ett 
tredjehandsval av A från B, då är det fråga om inkongruent enkel tele.68

 
 

I det fall den attraktion som personen B utövar på personen A inte har med Bs 
person att göra, utan med en roll eller ett symbolvärde B har för A, talar Moreno 
om symbolisk tele.69

 
 

Vi kan också vara attraherade av ett objekt, t ex mat, som tillfredsställer 
grundläggande behov i oss. Detta är för Moreno objekttele.70

 
 

Dessa former av tele bygger på en positiv attraktion från båda sidor. Men det 
finns också tele som inte är reciprok. Personen A väljer personen B, men B 
väljer inte A. Denna specialform av tele kallar Moreno för infratele för 
personer.71 Infratele kan också gälla objekt.72

 
 

Överföring och empati ser Moreno i Who Shall Survive? som två 
utvecklingsstadier i teleprocessen. Överföringen är ett psykopatologiskt stadium, 

                                                 
65 Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student 
Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 1993, s 162. Jämför med de sociometriska grundpositionerna 
utifrån attraktion, avvisande eller likgiltighet. Se s 9 ovan. 
66 ”Simple tele”. Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and 
Sociodrama, Student Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 1993, illustrationen Tele Structure. Tele 
Chart I, s 141. 
67 ”Congruous Simple Tele”, ibid. 
68 ”Incongruous Simple Tele”, ibid. 
69 ”Symbolic Tele”, ibid. 
70 ”Object Tele”, ibid. 
71 “Infra Tele for persons”, “unreciprocated but positive attractions toward a real ego or a real role”, ibid. 
72 Det förefaller mig något oklart hur Moreno vill skilja mellan det han kallar infratele och det som helt enkelt 
handlar om empati. Han säger också att empati är tele bara åt ett håll (”one way tele”) Moreno skriver (ibid): 
“Developments of the tele process are the Einfühlung (empathy) of an actor into his part and into his partner.” 
Kanske menar Moreno att när inkännandet i den andre övergår i attraktion, då har empatin övergått i infratele. 
Denna tolkning stöds av Leif Dag Blomkvists påstående att tele måste rymma en dimension av vördnad och 
kärlek, se s 10 ovan. Jfr också not 14, ovan. 
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som vi redan sett. Personen A, t ex, ser personen B i en roll som B inte själv 
känner igen eller känns vid, men som personen A överför på personen B. Precis 
som infratele kan gälla både personer och objekt, kan på samma sätt 
överföringen gälla både personer och objekt.73

 
 

Jag vill också under klassifikationsrubriken beskriva hur Moreno menar att tele 
kan placeras in i en skala, där maximal tele mellan två personer är den ena 
ytterligheten och ren chans eller ett rent slumpmässigt val utgör den andra 
ytterligheten. Moreno tänker sig denna skala inte som horisontell, utan som 
vertikal. Av det förstår vi, liksom av hans beskrivning av relationen mellan 
begreppen tele, empati och överföring, att skalan är en värdeskala, där maximal 
tele innebär den mest fullödiga relationen.74

 
 

Mellan maximal tele och slumpen finns ett område som karaktäriseras av 
ofullständig varseblivning av den andre och av rent patologiska 
mellanmänskliga relationer.75

 

 Här ryms, närmast slumpen, överföring, empati 
och infratele. 

Skalan har en telenivå, där olika grader av teleintensitet återfinns. Under 
telenivån på skalan återfinns infratelenivån med i nämnd ordning infratele, 
empati, överföring och ren slump76

 
. 

Tele och barnets utveckling 
 
Ytterligare en infallsvinkel på Morenos förståelse av telebegreppet har att göra 
med hans syn på barnets utveckling. Barnet känner bara en tidsdimension – nuet. 
Därför värmer barnet bara upp till de omedelbara situationer som det möter i 
nuet. Moreno exemplifierar detta med den situation då barnet blir matat. 
 

“He behaves as if he would suffer from an act-hunger syndrome. To his act-hunger 
corresponds the category of the present, – of the moment.” 

 
Från början kan inte barnet skilja mellan sig själv och mamman, mellan sina 
händer och sin mun å ena sidan och mammans bröst å den andra. Allt är en enda 
enhet. 

                                                 
73 ”Transference to persons” och ”transference to objects”, Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of 
Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 
1993, illustrationen Tele Structure. Tele Chart I, s 142. 
74 Också till detta kommer vi att återkomma i avsnittet Konturerna till en utvidgad förståelse av Morenos 
telebegrepp, se s 32 nedan. 
75 ”Transference to persons” och ”transference to objects”, Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of 
Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 
1993, illustrationen Tele Structure. Tele Chart II, s 143. 
76 ”Pure Chance”, ibid. Ett fritt återgivande av Morenos Tele Chart II återfinns som Appendix i uppsatsen, s 42. 
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“They appear as one manifold – the matrix of identity. In the earliest phase of the matrix 
of identity nearness and distance are not yet differentiated by the infant.” 

 
Men så småningom utvecklar barnet känslan för närhet och avstånd och i samma 
stund börjar barnet känna sig draget till vissa personer och objekt och på 
motsvarande sätt vill det ibland dra sig undan från dem. 

 
“This is the first social reflex – indicating the emergence of the tele factor, and is the 
nucleus of the later attraction-repulsion patterns and specialized emotions – in other 
words, of the social forces surrounding the later individual. It seems that parallel with 
the development of physical receptors, visual and auditory, of the infantile cerebral 
cortex, the tele factor develops stimulated by them, and in turn, stimulates their 
development. The tele factor must, in its earliest form, be undifferentiated, a matrix or 
identity tele; gradually, a tele for objects separates itself from a tele for persons. A 
positive tele separates itself from a negative tele, and a tele for real objects from a tele of 
imagined objects.”77

 
 

Det är telefaktorn som förklarar utvecklingen av barnets första interpersonella 
strukturer en tid efter födelsen.78 Det är den interpersonella responsen mellan 
barnet och andra individer som Moreno kallar tele.79

 
 

Teles konativa och kognitiva aspekt 
 
Slutligen vill jag, i anslutning till att jag behandlar Morenos klassificeringar av 
begreppet tele, peka på att Moreno menar att tele har både en konativ och en 
kognitiv aspekt80

 

 som båda finns med i de sociometriska tillvalen och bortvalen. 
I det sociometriska varseblivningstestet är fokus på varseblivningen av känslor, i 
det psykodramatiska varseblivningstestet på varseblivningen av handlingar och 
interaktion. 

Med teles kognitiva aspekt förstås den del av tele som har med kunskap och 
förstånd att göra. Kognitiv tele har med varseblivningen att göra. Med teles 
konativa aspekt förstås den del av tele som har med ett försök till ett adekvat 
agerande eller handlande att göra. Det är teles målinriktade och viljemässiga 
aspekt. I något sammanhang menar Moreno att tele, vid sidan om den konativa 
och den kognitiva aspekten också har en tredje aspekt, den psykomotoriska. Det 

                                                 
77 Moreno, J L, Psychodrama. First Volume, femte utgåvan, Beacon, New York 1977, s 68. 
78 Moreno, J L, Psychodrama. First Volume, femte utgåvan, Beacon, New York 1977, s 71. 
79 Moreno, J L, Psychodrama. First Volume, femte utgåvan, Beacon, New York 1977, s 81. 
80 Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student 
Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 1993, s 171. 
Moreno, J L, Psychodrama. Second Volume, s 12. Liksom tele har även överföringen, enligt Moreno, dessa båda 
aspekter, en konativ och en kognitiv aspekt. 
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kan kännas lugnande, att inte heller han själv menar att dessa tre aspekter enkelt 
och tydligt kan skiljas från varandra.81

Moreno berättar om att han ofta stötte på sociogram med personer som fick ett 
stort antal positiva val från andra men vars egna positiva val förblev obesvarade. 
En sådan person upplever sig regelmässigt isolerad och ensam. När han 
analyserade dessa situationer kom han fram till att en sådan person agerar med 
en stark känsla av tillgivenhet i sina egna positiva val men samtidigt har denne 
bara en liten medvetenhet om de valda personernas känslor visavi honom. 
Denne har också bara en liten medvetenhet om de personer som väljer honom, 
men som han inte väljer. 

 

 
“It appears that at the time of making important choices their conative tele is high, their 
cognitive tele is low.”82

 
 

Den tele som har att göra med en adekvat aktion, eller ett försök till ett adekvat 
handlande, viljemässig eller målinriktad tele, konativ tele, är hög för dessa 
personer. Den tele som har med kunskap om de andras känslor visavi honom att 
göra, den korrekta varseblivningen av deras känslor, kognitiv tele, är däremot 
låg. 
 
Moreno såg vid sina tester och i sina observationer att dessa personer hade en 
bräcklig varseblivning av de sociala roller i vilka de av dessa personer valda 
individerna agerade, beroende på proportionerna på de känslor av beundran 
respektive avundsjuka de hade för dessa individer och deras roller. Förstår jag 
Moreno rätt menar han att känslor av beundran och avund ligger som ett 
hindrande filter s a s i vägen för en korrekt varseblivning av deras känslor, för en 
hög kognitiv tele. 
 

“In other words, they disclosed a disturbance on the role level, a high level of role 
enactment versus a low level of role perception, parallel to the conflict shown on the 
interpersonal level, a high conative tele versus a low cognitive tele.”83

 
 

Men även här menar Moreno, med sin i grunden optimistiska människosyn, att 
förändring är möjlig. Hans kliniska arbete pekade också i denna riktning. 
Genom ett av Moreno konstruerat självskattningstest84

                                                 
81 Moreno, J L, Psychodrama. Second Volume, s 85. 

 kunde dessa personers 
perceptuella intuition (varseblivningsintuition) väckas till liv och tränas upp. Det 
resulterade i att de gjorde mer adekvata sociometriska val och i att deras 
sociometriska status kunde förbättras. Jag förmodar att Moreno med det menar 
att de därmed erhöll fler ömsesidiga val i sina sociogram. 

82 Moreno, J L, Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student 
Edition, (Based on Second Edition 1953), Virginia 1993, s 171. 
83 Ibid. 
84 ”The selfrating test”, ibid. 
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Tele och begreppet självet 
 
Jag har redan sökt visa att tele har att göra med det som är emellan, “in 
between”85

 
. 

Freud och psykoanalysen talar om jaget eller egot. Egots kärna är kroppen. 
”Egot är relaterat till kroppen och påverkas av impulser av inre och yttre art som 
egot mer eller mindre framgångsrikt härbärgerat.” Egot utgör den del av 
människans psyke som är riktad ut mot den yttre världen. Krav på egot från 
omgivningen internaliseras och bildar det Freud kallar överjaget eller superegot. 
Men all psykisk energi, den finns enligt Freud i detet, latinets id, das Es på 
tyska. Den psykiska energin skjuts ner av intakta försvarsmekanismer, ner i 
detet varifrån energin kommer. När försvarsmekanismerna inte längre är intakta, 
då uppstår en neuros och energin bryter igenom, från detet till jaget.86

 
 

Moreno föredrar, i likhet med de sociologiska skolorna, att tala om självet87 
istället för om jaget88. Jaget ryms i kroppen. Självet däremot är interpersonellt 
och transcenderar den egna kroppen. Självet har inte sin födelseort i kroppen 
utan i det mellanmänskliga, i interaktionen.89

 

 På samma sätt menar Moreno att 
tele uppstår i den mellanmänskliga relationen. 

Begreppet självet går tillbaka till filosofin90. Inom socialpsykologin91 
(ursprungligen socialbehaviorismen) började begreppet användas, särskilt av 
Chicago-skolan och George Herbert Mead.92

                                                 
85 Se s 5 ovan. 

 

86 Enligt Leif Dag Blomkvist vid handledningsseminarium i Leksand i februari 2005. Se också Blomkvist, L D, 
Tankar om upplevelsen av ’Jaget’ och ’Självet’ relaterad till psykoterapi och psykodrama, opublicerat material, 
referens med författarens tillstånd. 
87 Moreno, J L, Spontanitetens teater. 
88 Leif Dag Blomkvist har gjort mig uppmärksam på att Moreno dock inte använder begreppet självet 
konsekvent. I Psychodrama. First Volume talar Moreno om jaget eller egot, men inte i den freudianska 
bemärkelsen, utan i betydelsen av självet, som ett transcendent och interpersonellt fenomen. 
89 Mead, se nedan, gör samma konstaterande. ”The self, as that which can be an object to itself, is essentially a 
social structure, and it arises in social experience. …  But it is impossible to conceive of a self arising outside of 
social experience. When it has arisen we can think of a person in solitary confinement for the rest of his life, but 
who still has himself as a companion, and is able to think and to converse with himself as he had communicated 
with others.” (Mead, G H, Mind, Self, and Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist, Chicago och 
London, 1934, 1962, 1967, s 140.) 
90 För att nu bara ta ett för vår framställning utvalt av många möjliga exempel: ”Le savoir relatif à soi-même 
reste encore enveloppé, implicite, alors que la connaissance des autres hommes a commencé à se dégager 
explicitement. ... Dans l’ordre de l’implicite, les deux organisations sont aussi primitives l’une que l’autre; dans 
l’ordre de l’explicite, c’est certainement la connaissance psychologique des autres hommes qui fraye la voie á la 
connaissance de soi.” (Foulquié, P och Saint-Jean, R, Dictionnaire de la langue philosophique, andra reviderade 
och utvidgade upplagan, Paris 1969, uppslagsordet soi.) 
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Mead menar att språkprocessen har en stor betydelse i utvecklingen av självet.93

 

 
Självet är inte identiskt med kroppen, utan har en egen utveckling. 

“The self has a character which is different from that of the physiological organism 
proper. The self is something which has a development; it is not initially there, at birth, 
but arises in the process of social experience and activity, that is, develops in the given 
individual as a result of his relations to that process as a whole and to other individuals 
within that process.”94

 
 

Skiljelinjen mellan kroppen och självet är mycket tydlig. Självet, till skillnad 
från kroppen, kan vara sitt eget objekt. Kroppens delar går lätt att separera från 
självet. Vi kan förlora en kroppsdel utan att detta innebär ett allvarligt hot mot 
självet. 
 

“The self has the characteristic that it is an object to itself, and that characteristic 
distinguishes it from other objects and from the body.”95

 
 

“It is the characteristic of the self as an object to itself that I want to bring out. This 
characteristic is represented in the word ‘self’, which is a reflective, and indicates that 
which can be both subject and object. … In giving a behavioristic statement of 
consciousness we have to look for some sort of experience in which the physical 
organism can become an object to itself.”96

 
 

                                                                                                                                                         
91 I t ex Bengtsson, M och Hjern, B, Sociologisk uppslagsbok, Stockholm 1973 beskrivs självet: ”Självet (self) 
Den aspekt av personligheten som består av individens uppfattning om sig själv. Självet kan upplevas av 
individen på liknande sätt som han upplever objekt eller personer i sin omgivning. Individen kan göra detta 
genom att inta attityder som andra individer visar mot honom själv. Självet utvecklas vid social interaktion och 
socialisation. Detta är en process som pågår under individens hela livscykel och som är särskilt framträdande då 
individens status och roll förändras.” Och i NE blir beskrivningen näst intill moreniansk (uppslagsordet 
Självmedvetande, citerat ur den elektroniska nätupplagan, 2005): ”Genom att barnet kan leva sig in i en annan 
människas situation, ta den andres roll, så kan det också se på sig själv med andras ögon. På så sätt blir 
självmedvetandet i hög grad en social produkt.” NE, uppslagsordet självet, 2: ”självet, de medvetna 
uppfattningar, värderingar, föreställningar och minnen som bildar en kunskap som gäller den egna personen. Att 
kunna ha sig själv som objekt för egna iakttagelser på samma sätt som man observerar andra anses vara en 
kompetens relaterad till symboliseringsförmåga och begreppsligt tänkande.” Till självet och tänkandet kommer 
vi att återkomma nedan, s 22. 
92 Blomkvist, L D, Tankar om upplevelsen av ’Jaget’ och ’Självet’ relaterad till psykoterapi och psykodrama, 
opublicerat material, referens med författarens tillstånd. 
93 Mead, G H, Mind, Self, and Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist, Chicago och London, 1934, 
1962, 1967, s 135. 
En språklig kommentar gällande skillnader mellan amerikansk och brittisk engelskas ortografi kan här vara på 
sin plats; i American English skrivs behavior, i British English skrivs behaviour. Jämför Meads titel och 
återgivna citat. 
94 Mead, G H, Mind, Self, and Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist, Chicago och London, 1934, 
1962, 1967, s 135. Också citerat i Blomkvist, L D, Tankar om upplevelsen av ’Jaget’ och ’Självet’ relaterad till 
psykoterapi och psykodrama, opublicerat material, referens med författarens tillstånd. 
95 Mead, G H, Mind, Self, and Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist, Chicago och London, 1934, 
1962, 1967, s 136. 
96 Mead, G H, Mind, Self, and Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist, Chicago och London, 1934, 
1962, 1967, s 136 f. 
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Mead menar också att det är människans förmåga att kunna bli ett objekt till sig 
själv som skiljer henne från djuren.97

I extremfallet är människan som organism och själv helt åtskilda. Mead 
exemplifierar med ett drunkningstillstånd. 

 

 
“In such instances there is a contrast between an experience that is absolutely wound up 
in outside activity in which the self as an object does not enter, and an activity of 
memory and imagination in which the self is the principal object. The self is then 
entirely distinguishable from an organism that is surrounded by things and acts with 
reference to things, including parts of its own body.”98

 
 

Mead hävdar också att människans förmåga att kunna vara ett objekt till sig 
själv är en förutsättning för att kunna vara intelligent och rationell.99

 
 

Att självet, så som Mead ser på det, har konnotationer som ligger mycket nära 
Morenos telebegrepp är tydligt. Mead talar om att människan kan bli ett objekt 
till sig själv, bara genom att se på sig själv utifrån de andras infallsvinkel och i 
ett socialt sammanhang, i vilket båda är involverade. 
 

“The individual experiences himself as such, not directly, but only indirectly, from the 
particular standpoints of other individual members of the same social group, or from the 
generalized standpoint of the social group as a whole to which he belongs. For he enters 
his own experience as a self or individual, not directly or immediately, not by becoming 
a subject to himself, but only in so far as he first becomes an object to himself just as 
other individuals are objects to him or in his experience; an he becomes an object to 
himself only by taking the attitudes of other individuals toward himself within a social 
environment or context of experience and behavior in which both he and they are 
involved.”100

 
 

För Mead möjliggör kommunikationen mellan människor ett beteende där 
individen kan bli ett objekt till sig själv. Däri ligger också kommunikationens 
stora betydelse.101

                                                 
97 Mead ansluter sig här till samma utvecklingsoptimism jag tidigare diskuterat kring Moreno. Se not 29 ovan. 
Att människan kan bli ett objekt till sig själv ”constitutes him a more advanced product of evolutionary 
development than are the lower animals”. (Mead, G H, Mind, Self, and Society. From the Standpoint of a Social 
Behaviorist, Chicago och London, 1934, 1962, 1967, s 137, not 1.) 

 

98 Mead, G H, Mind, Self, and Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist, Chicago och London, 1934, 
1962, 1967, s 137. 
99 ”And it is necessary to rational conduct that the individual should thus take an objective, impersonal attitude 
toward himself, that he should become an object to himself. … and without taking objective account of itself as 
such, it cannot act intelligently, or rationally.” (Mead, G H, Mind, Self, and Society. From the Standpoint of a 
Social Behaviorist, Chicago och London, 1934, 1962, 1967, s 138.) 
100 Mead, G H, Mind, Self, and Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist, Chicago och London, 
1934, 1962, 1967, s 138. 
101 ”So far as that type of communication is a part of behavior it at least introduces a self.” “But it is where one 
does respond to that which he addresses to another an where that response of his own becomes a part of his 
conduct, where he not only hears himself but responds to himself, talks an replies to himself as truly as the other 
persons replies to him, that we have behavior in which the individuals become objects to themselves.” (Mead, G 
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Mead och Moreno ligger nära varandra också i synen på dubbeln, även om 
Mead inte anväder begreppet alldeles så som Moreno. 
 

”… we do, as a fact, separate the self and the organism. It is fair to say that the 
beginning of the self as an object, so far as we can see, is to be found in the experiences 
of people that lead to the conception of a ‘double’.”102

 
 

Tele, menar Moreno, ger riktning åt den utvidgning som självet kan genomgå.103 
Självets plats, dess locus, är spontaniteten. När spontaniteten är på nollnivå, då 
är självet det också. Allt eftersom spontaniteten avtar minskar självet. Och 
omvänt: när spontaniteten tilltar, då växer också självet. Självet är som en flod 
som utgår från spontaniteten, men som har många hjälpande stöttor eller 
kryckor.104

 
 

Självets struktur är för Moreno som en klase av privata och kollektiva roller. 
Självet sträcker sig utanför och bortom individen, nämligen till det 
interpersonella området. 
 
Om vi människor förmår expandera vår kreativitet och vår energi, då blir 
förbindelsen mellan vårt eget själv, det mänskliga självet, och det Moreno kallar 
föreställningen om ett universellt själv (Gud) möjlig. I samma stund som vi 
försöker frigöra oss från detta universella eller kosmiska själv, Gud, så skär vi 
också av förbidelsen till oss själva, de vi egentligen är105

 
. 

Morenos hypotes är att det utvidgade självet först uppstod i människans historia 
på det andliga planet som religiös extas. Sedan visade sig det utvidgade självet 
på det estetiska området, som poetisk eller filosofisk extas, på det politiska 
området, som härskarens upprymdhet i det att han kan manipulera andra 
människor, och på det teknologiska området, som extasen över att kunna 
manipulera materien eller fysiska objekt.106

 
 

Till tele och självet hör också erfarenheten av intersubjektiviteten. Leif Dag 
Blomkvist skriver: 
 

”J L Moreno och Zerka Moreno påpekade alltid, att den största katarsisen alltid ägde 
rum genom rollbytet, dvs. att protagonisten kan spela rollen av den andre och se på sig 

                                                                                                                                                         
H, Mind, Self, and Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist, Chicago och London, 1934, 1962, 
1967, s 139). 
102 Mead, G H, Mind, Self, and Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist, Chicago och London, 
1934, 1962, 1967, s 140. 
103 Moreno, J L, Spontanitetens teater, s 10. 
104 Moreno, J L, Spontanitetens teater, s 9. 
105 Se avsnittet Konturerna till en utvidgad förståelse av Morenos telebegrepp. 
106 Moreno, J L, Spontanitetens teater, s 10. 
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själv med dennes ögon i den givna dramatiserade händelsen, dvs. att kunna erfara 
’intersubjektiviteten’. Ur handlingens perspektiv är varje relation genuin och skiljer sig 
från alla andra relationer. Dessa erfarenheter i psykodrama bidrar till tänkandet i Hannah 
Arendts och G H Meads mening, dvs. en förmåga att kunna föra en medveten dialog 
med sig själv och där även kunna se på sig själv med andras ögon och att kunna sätta sig 
in i en annan människas situation, samt att därmed ha en aning om vilka processer man 
kan starta av.”107

 
 

Han menar också att det finns ett samband mellan Morenos telebegrepp, självet 
och tänkandet108

 
.  

”Denna tankeförmåga som människorna har, förmåga att praktisera ’Selbstdenken’ 
utvecklar ’ Självet’. Självet finns inom det mellanrum, detta inter som är mellan 
människorna. Detta ’mellan’ som både skiljer och förbinder individer med varandra 
konstituerar ’Självet’ och förmågan till handlande och spontant agerande. … 
Att erfara ’Självet’ är att tänka och innefattar tele. Självets existens lever av dynamiken 
mellan människorna. Utan att bli sedd av någon annan kan det inte finnas något själv 
eller handlande.”109

 
 

Tele i relation till identitet, språk, tänkande, 
och handling samt i relation till den privata 
och offentliga sfären 
 
I den mellanmänskliga situation, där självet uppstår, kanske tele fyller 
funktionen att ge människan identitet110

                                                 
107 Blomkvist, L D, Psykodramascen och regikonst: Några kommentarer till ’The bottom-line psychodrama’ och 
stupiditet som helande faktor i psykoterapi och psykodrama, opublicerat material, refererat med författarens 
tillstånd. 

, menar Leif Dag Blomkvist. Identitet 
och individualitet fyller funktionen att upprätthålla ett avstånd mellan 
personerna, samtidigt som en ömsesidig inlevelse i varandra situation är möjlig. 
Det råder avstånd och närhet på en och samma gång i det ömsesidiga mötet. 

108 Till detta kommer vi att återkomma nedan, se avsnittet Tele i relation till identitet, språk, tänkande, och 
handling samt i relation till den privata och offentliga sfären. 
109 Blomkvist, L D, Tankar om upplevelsen av ’Jaget’ och ’Självet’ relaterad till psykoterapi och psykodrama, 
opublicerat material, refererat med författarens tillstånd. 
110 Ordet identitets etymologi är intressant och värdefull. Begreppet kommer från senlatinets identitas, i genitiv 
identitatis, till latinets idem som betyder samma. Identitet har med fullständig överensstämmelse att göra. Mellan 
vad man är och vad man gör, mellan vad man är och vad man visar. Eller från gång till gång, att jag är samma 
person från gång till gång. (Jämför Morenos tankar om konstansen i grupper som förklaras utifrån telebegreppet.  
Se s 7 ovan.) Eller mellan vad man är och vad det ursprungligen var tänkt att man skulle vara, m a o ens 
bestämmelse. Se avsnittet Konturerna till en utvidgad förståelse av Morenos telebegrepp. 
Vid sidan av begreppet identitet, relaterat till teles funktion, är begreppet individ också viktigt. Etymologin 
belyser här också telebegreppet. Individ kommer från latinets individuum, neutrum av individuus med betydelsen 
odelbar, bildat av verbet divídere skilja, dela. 
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Avståndet är en nödvändig förutsättning för att närhet ska kunna råda. Utan 
avståndet skulle personerna ”drunkna” i varandra.111

Avståndet både skiljer oss från och förbinder oss med varandra. 
 

 
Att reflektera över sig själv, så som andra ser på mig, det ger mig en uppfattning 
om vem jag är och hurudan jag är, m a o, svarar mig på min identitetsfråga.112

 
 

Den tyska filosofen Hannah Arendt har liknande tankar. Det finns för henne ett 
nära samband mellan människans språk och hennes handlande. ”Genom att 
handla och att tala uppenbarar människorna vem de är, säger hon. De gör det i 
interaktion, dvs. när de handlar med varandra och inte för eller mot varandra. Att 
handla med varandra innebär en viss risk just därför att man då verkligen 
avslöjar vem man är. Därtill kommer att man i interaktionen inte bara är en 
handlande varelse utan också objekt för andras handlingar som vi måste tåla. Att 
handla och att tala utgör därför en dialektisk enhet.”113

 
 

”Så snart språkets relevans står på spel rör det sig per definition om en politisk fråga, ty 
språket är det som gör människan till en politisk varelse. … Ty dagens vetenskaper har 
tvingats använda ett matematiskt ’språk’, som – även om det ursprungligen avsågs att 
bara vara förkortningar av talade utsagor – nu innehåller utsagor som omöjligen kan 
översättas tillbaka till det talade språket. … Anledningen till varför man i frågor som rör 
mänskliga angelägenheter inte kan förlita sig på vetenskapsmännen i deras egenskap av 
vetenskapsmän är inte primärt deras brist på civilkurage (att de inte vägrade tillverka 
atombomber) eller deras naivitet (att de inte förstod att när väl dessa vapen hade 
tillverkats, skulle de bli de sista som tillfrågades om användningen av dem), utan just att 
de lever i en värld i vilken språket har förlorat sin makt och som inte är mäktig språket. 

                                                 
111 Jämför med Leif Dag Blomkvists resonemang om ”bordet” mellan människor, återgivet i not 10 ovan. Jämför 
också Hannah Arendt. ”Att leva tillsammans i världen innebär väsentligen att det finns en värld av ting mellan 
dem som gemensamt bebor den, i precis samma mening som det står ett bord mellan dem som sitter kring det. 
Liksom varje Mellan förbinder och skiljer världen dem för vilka den är gemensam.” (Arendt, H, Människans 
villkor. Vita activa, (Chicago 1958), Röda bokförlaget, Göteborg 1986, 1988, s 77.) 
Utan avståndet parallellt med eller samtidigt som närheten skulle vi inte kunna tala om på tele byggda relationer. 
Vi skulle då istället få räkna med ömsesidiga projektioner, symbiotiska relationer, eller vid bristfällig 
personlighetsutveckling om splitting eller projektiv identifikation – min högst instabila och tillfälliga identitet är 
då inte min egen, jag lånar den bara från den andre för att passa mina egna syften. 
Se också avsnittet Konturerna till en utvidgad förståelse av Morenos telebegrepp, s 32 nedan. 
112 I den kristna traditionen finns på motsvarande sätt förställningen att min allra djupaste identitet inte ligger i 
hur andra ser på mig och inte heller i hur jag själv ser på mig. Båda dessa synsätt är nämligen behäftade med 
brister. Dessa brister hänförs till att den här världen, skapelsen, inte är så som den var tänkt att vara. Antingen 
ses den som ”fallen” (Genesis, kapitel 3 och 4), eller i ett ”slaveri under de nedbrytande krafterna” (aposteln 
Paulus, t ex i Rom 8:20-22, ”Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av 
honom som vållade det, med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå 
den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor.”) eller 
också tänks den här världen som slagfältet för en kamp mellan de uppbyggande och de destruktiva krafterna, det 
som teologin kallar för en världsbild av kämpande dualism, företrädd t ex av Gustav Aulén. (Se hans monografi 
Dramat och symbolerna. En bok om gudsbildens problematik, Stockholm 1965). Min djupaste identitet ligger i 
ett annat interpersonellt sammanhang, i min relation till Gud, vare sig jag själv är medveten om honom eller inte. 
Ett bra exempel är texten i den svenska psalmen nummer 87, vers 1, som citeras nedan under rubriken 
Konturerna till en utvidgad förståelse av Morenos telebegrepp, se s 32. 
113 Joakim Israels förord, s 20, till den svenska översättningen av Arendt, H, Människans villkor. Vita activa, 
(Chicago 1958), Röda bokförlaget, Göteborg 1986, 1988. 
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Ty det människor gör, når kunskap om eller upplever är endast meningsfullt i den 
mening det går att tala därom. Det kan finnas sanningar bortom talet och de kan vara 
mycket relevanta för människan i singularis, d.v.s. för människan i den utsträckning hon 
inte är en politisk varelse. Människor i pluralis, d.v.s. människor i den mån de lever och 
handlar i denna värld, kan uppleva meningsfullhet endast på grund av att de kan tala och 
göra sig förstådda med varandra och sig själva.”114

 
 

För Hanna Arendt måste språket ha en meningsskapande funktion. Utan denna 
meningsskapande funktion står språkets relevans på spel. 
 
Människan som en politisk varelse behandlar Hannah Arendt i anslutning till 
uppdelningen av tillvaron i en privat och en offentlig sfär115

 

. Hon bygger sitt 
resonemang på den grekiska filosofin och det tidiga grekiska samhället, där 
stadsstaten, πόλις [pólis], var den förhärskande samhällsbildningsformen. Den 
privata sfären, eller det privata livet, har med det som pågår inom familjen, i 
hemmet, dolt för omvärldens insyn av dess väggar, att göra. Det offentliga livet, 
det är det som sker på torget i den grekiska stadsstaten. Det är här i 
offentligheten som människan handlar och är en politisk varelse. Framför allt 
handlar människan i πόλις sammanhang genom sitt språk, genom att tala. 

”Vita activa, mänskligt liv försåvitt det är aktivt verksamt, utspelar sig alltid i en värld 
av människor och människoskapade ting; det lämnar den aldrig och transcenderar den 
aldrig. … Det finns inget verksamt människoliv, ens i den öde öknen, som inte utspelar 
sig i en värld som direkt eller indirekt vittnar om andra människors närvaro. … Alla 
mänskliga verksamheter är betingade av det faktum att människor lever tillsammans, 
men av dem är det endast handlandet som är helt otänkbart utanför människosamhället. 
… Endast handlandet är människornas exklusiva prerogativ – varken Gud eller djuren är 
förmögna till handlande – och endast handlandet är helt beroende av andras ständiga 
närvaro.”116

 
 

Hannah Arendt ser kopplingen mellan människans handlande och den sociala 
interaktionen som en god förklaring till att Aristoteles kallar människan för 
ζώον πολιτικόν [zōon politikón], en politisk varelse. Däremot är Senecas m fl 
översättning av uttrycket till latinets animal socialis enligt Hannah Arendt 
mycket olycklig. Ordet societas, menar hon, hade i latinet en klar och mycket 
avgränsad betydelse. Societas var ursprungligen beteckningen på ett av 
människor med varandra slutet förbund. Detta förbund hade ett alldeles bestämt 
syfte, nämligen att vinna herravälde över andra eller att begå brott. 
 

                                                 
114 Arendt, H, Människans villkor. Vita activa, (Chicago 1958), Röda bokförlaget, Göteborg 1986, 1988, s 26f. 
Lägg här också märke till den civilisationskritik som Hannah Arendt ger uttryck åt. Arendt, H, Människans 
villkor. Vita activa, (Chicago 1958), Röda bokförlaget, Göteborg 1986, 1988, s 29. Jämför not 29 ovan. 
115 Arendt, H, Människans villkor. Vita activa, (Chicago 1958), Röda bokförlaget, Göteborg 1986, 1988, s 52. 
116 Arendt, H, Människans villkor. Vita activa, (Chicago 1958), Röda bokförlaget, Göteborg 1986, 1988, s 47. 
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Enligt grekiskt tänkande bör den mänskliga förmågan till politisk organisering inte bara 
skiljas från den naturartade samlevnaden, med hushållet (oikia117) och familjen i 
centrum, utan den står ren av i uttalad motsättning till denna. Uppkomsten av polis, som 
definierade ramarna för den grekiska politikförståelsen, hade till följd att varje man 
’jämte sitt privata liv erhöll ett slags andra liv, bios politikos118. Varje medborgare kom 
från och med nu att tillhöra två olika existensordningar, och man gjorde en skarp 
åtskillnad mellan det som var hans§ eget (idion119) och det som var gemensamt 
(koinon120)’.121

 
 

Den privata världen i det grekiska samhället karaktäriserades av tvång och 
nödvändighet. Där rådde ingen frihet, inte ens för huset herre. Där dikterade de 
mänskliga behoven och livets nödvändigheter. 
 

”I motsats härtill var polis’ sfär frihetens rike, och i den mån det över huvud taget fanns 
någon relation mellan dessa båda sfärer var den sådan att hushållets bemästrande av 
livsnödvändigheterna utgjorde förutsättningen för friheten i polis. Med politik kunde 
man därför på intet sätt mena något som var nödvändigt för samhällets välgång…”122

 
 

Det är intressant att notera att Hannah Arendt framhåller polis’, det offentliga 
livets, frihet från hierarkier. Vi kan erinra om Morenos strävan att komma bort 
från den inbördes hierarkin mellan läkare och patient i psykodramagruppen, 
vilket vi har diskuterat ovan. 
 

”Polis skilde sig från hushållets sfär genom att alla vara jämlikar i den, medan 
hushållsordningen rent av byggde på ojämlikhet. Att vara fri betydde i lika hög grad 
frihet från att befalla som frihet frän nödvändighetens tvång och från en herres 
befallningar. Att vara fri innebar att varken härska eller bli behärskad. Inom hushållets 
sfär kunde det över huvud taget inte finnas någon frihet, inte ens för husbonden, som 
ansågs vara fri endast av det skälet att det stod honom fritt att lämna huset och bege sig 
in i det politiska rummet där han var bland jämlikar.”123

 
 

Under medeltiden börjar det religiösa ta det offentligas plats och det världsliga 
det privatas plats.124

 
 

Till Hannah Arendts civilisationskritik hör här också att hon menar att i det 
västerländska samhället har handlandet, som är offentligt och politiskt, till stor 
del ersatts av beteendet. Det som samtidigt har skett är att det privata livet, som 
bl a hade med den ekonomiska hushållningen att göra i det antika Grekland, i 
                                                 
117 Grekiska οικία med betydelsen hus, hushåll, familj. 
118 Grekiska βίος πολιτικός med betydelsen politiskt levnadssätt eller livsvillkor, ett liv med publika inslag. 
Också denna beteckning på människan är använd av Aristoteles och Platon. 
119 Grekiska ίδιον. 
120 Grekiska κοίνον. 
121 Arendt, H, Människans villkor. Vita activa, (Chicago 1958), Röda bokförlaget, Göteborg 1986, 1988, s 48f. 
(Arendt citerar Werner Jaeger, Paideia, 1945, III, s 111.) 
122 Arendt, H, Människans villkor. Vita activa, (Chicago 1958), Röda bokförlaget, Göteborg 1986, 1988, s 54. 
123 Arendt, H, Människans villkor. Vita activa, (Chicago 1958), Röda bokförlaget, Göteborg 1986, 1988, s 56. 
124 Arendt, H, Människans villkor. Vita activa, (Chicago 1958), Röda bokförlaget, Göteborg 1986, 1988, s 58. 
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det moderna samhället har brett ut sig okontrollerat på det offentliga livets 
bekostnad. Idag har ordet politik förlorat sitt ursprungliga innehåll och betyder 
nu ingenting annat än ekonomisk hushållning. Sedan 1958, då Hanna Arendt 
ursprungligen publicerade Människans villkor. Vita activa, har globaliseringen 
av ekonomin gått ännu mycket längre. Hennes civilisationskritik är därmed, om 
möjligt, än mer aktuell.125

 
 

Ur ett morenianskt perspektiv kan vi säga att när handlandet övergår i beteende, 
då sjunker både spontaniteten och telefaktorn drastiskt. 
 

”Avgörande för dessa fenomen är att samhället under alla sina utvecklingsstadier 
utestänger handlandet, liksom det tidigare var utestängt från hushållets och familjens 
sfär. I stället förväntar sig samhället på olika sätt ett visst beteende av alla 
samhällsmedlemmar och påbjuder otaliga regler för att socialt normera den enskilde och 
för att förhindra spontant handlande såväl som framstående prestationer. … samhället 
har erövrat det offentligas sfär, varvid profilering och särskildhet automatiskt blir den 
enskildes privata angelägenhet.”126

 
 

Moreno har en vision han hoppas förverkliga genom spontanitetens teater, 
sociometri och psykodrama; att människan skall bli mer mänsklig, mer sig själv. 
Det inbegriper ett socialt interagerande med andra, som vi visat ovan. Hannah 
Arendt tecknar i sin analys av människan från antiken till nutiden med fokus på 
handlandet och skillnaden mellan det privata och det offentliga en motsvarande 
vision, men med negativa förtecken. Det finns inte längre något utrymme, någon 
offentlig plats, där människan kan handla. Därmed kan hon inte särskilja sig från 
andra och få en identitet.127

 
 

”Den monolitiska karaktären av samhället i alla dess varianter, vilkas naturliga 
konformism alltid erkänner endast ett intresse och en uppfattning, har i sista hand sin rot 
i människosläktets enhet. Då denna enhet inte är någon inbillning och är avsevärt mer än 
en vetenskaplig hypotes i stil med den klassiska nationalekonomins ’kommunistiska 
fiktion’, kan massamhället, vilket har emanciperat människan som social varelse och 
synbarligen börjat trygga människosläktets överlevnad i världsmåttstock, lika fullt hota 

                                                 
125 Hanna Arendt konstaterar här att den förkortade arbetstid som ger upphov i en längre fritid inte fylls med 
”något annat än konsumtion, och ju mer tid som finns till förfogande, desto mer glupande och hotande blir dess 
aptit och önskningar”. (Arendt, H, Människans villkor. Vita activa, (Chicago 1958), Röda bokförlaget, Göteborg 
1986, 1988, s 18, citerat av Joachim Israel i sin inledning.) Henne bok kanske borde tillhöra baslitteraturen i alla 
ekonomiska universitetsutbildningar. 
126 Arendt, H, Människans villkor. Vita activa, (Chicago 1958), Röda bokförlaget, Göteborg 1986, 1988, s 64f. 
Detta fenomen ser vi idag inte bara i samhället, utan också i t ex kyrkan. I sin diskussion kring handlande och 
beteende har Hannah Arendt en svidande uppgörelse med de ekonomiska vetenskaperna och statistiken. (Arendt, 
H, Människans villkor. Vita activa, (Chicago 1958), Röda bokförlaget, Göteborg 1986, 1988, s 66, 68.) 
127 Arendt, H, Människans villkor. Vita activa, (Chicago 1958), Röda bokförlaget, Göteborg 1986, 1988, s 70. 
Med den ”kommunistiska fiktionen” menar Hannah Arendt föreställningen att det är en ”osynlig hand” som styr 
samhället, ”d.v.s. att härskaren är ingen. Då ersätter det blotta förvaltandet faktiskt stat och regering…” (Arendt, 
H, Människans villkor. Vita activa, (Chicago 1958), Röda bokförlaget, Göteborg 1986, 1988, s 69.) 
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att förinta det mänskliga, människans egentliga sätt att vara människa. Det är som om 
just människosläktet skulle få det mänskliga att dö ut.128

Förutsättningen för att få en identitet är att kunna bli betraktad ur ett flertal 
perspektiv

 

129

 

. Detta gäller inte bara människan, utan också den offentliga 
världen. ”Den gemensamma världen försvinner”, skriver Arendt, ”när den 
endast ses ur en aspekt; den existerar över huvud taget endast i en mångfald 
perspektiv.” Och mångfalden av perspektiv förutsätter att människan handlar, 
träder fram på den offentliga scenen. 

Här ligger George Herbert Meads tanke att självet skapas i interaktionen, i mötet 
med andra människor, mycket nära. Identiteten behöver inte, till skillnad från 
handlandet, ses som immanent i Hanna Arendts filosofiska begreppsvärld. 
Identiteten har också en transcendent aspekt. 
 

Att människor över huvud taget vågade sig ut i offentligheten berodde under många 
århundraden – egentligen ända till den nya tidens början – på att de ville göra något eget 
eller något gemensamt mer beständigt än jordelivet. … 
Det kanske mest talande beviset för det offentligt politiska områdets bortdöende under 
den nya tiden är kanske att den äkta omsorgen om odödligheten nästan helt försvunnit, 
vilket måhända hamnat i skymundan på grund av att den metafysiska omsorgen om 
evigheten försvunnit samtidigt. … Ty för grekerna var polis, liksom res publica för 
romarna, i första hand en garanti mot det enskilda människolivets fåfänglighet och 
förgänglighet, d.v.s. det rum som skyddar mot allt blott förgängligt och som var 
förbehållet det relativt beständiga, och därmed rent av bestämt att borga för dödliga 
människors odödlighet.130

 
 

En psykodramasession kan ses som ett offentligt framträdande. Där erbjuds 
människan möjlighet att handla, inte att bete sig. Handlandet sker i interaktion 
med andra. Då blir människan sig själv. Då får hon en tydligare identitet. Tele 
möjliggör, enligt det morenianska tänkandet, möten med andra i interaktionen. 
 

                                                 
128 Arendt, H, Människans villkor. Vita activa, (Chicago 1958), Röda bokförlaget, Göteborg 1986, 1988, s 70. 
”Då vår verklighetskänsla helt visst är avhängig av att det finns framträdelser och därmed ett offentligt rum där 
någon kan träda fram från det förborgades dunkel, har till och med den halvdager som upplyser vårt intima 
privatliv det skoningslöst bländande ljuset från offentligheten att tacka för sin lyskraft.” (Arendt, H, Människans 
villkor. Vita activa, (Chicago 1958), Röda bokförlaget, Göteborg 1986, 1988, s 76.) Jämför evangeliernas 
berättelser i Nya testamentet om Jesu möten med utstötta och marginaliserade människor, läs här utstötta ur det 
offentliga rummet, utan möjlighet att framträda som individer. Se vårt avsnitt Konturerna till en utvidgad 
förståelse av Morenos telebegrepp, s 32 nedan. 
129 Arendt, H, Människans villkor. Vita activa, (Chicago 1958), Röda bokförlaget, Göteborg 1986, 1988, s 82. 
130 Arendt, H, Människans villkor. Vita activa, (Chicago 1958), Röda bokförlaget, Göteborg 1986, 1988, s 80f. 
I svenskkyrkligt liv idag har det pekats på kyrkans oförmåga att komma med utsagor om evigheten. När 
katastrofer drabbar vårt land eller världen (nu senast tsunami-vågens katastrof bl a i Sydostasien den 26 
december 2004), inbjuds kyrkliga representanter till TV-sofforna. Ingen enda av dem talar om evigheten. Alla 
har blott ett terapeutiskt, läs: inomvärldsligt tröstande, förhållningssätt. Redan tidigare har fler av Svenska 
kyrkans biskopar kritiserats för bristande utsagor om tron på evigheten, läs: det eviga livet. Hannah Arends 
filosofiska analys från 1958 känns alltjämt synnerligen aktuell också på denna punkt. Motsvarande morenianska 
tankar, om vi nu kan säga så, kommer vi att ta upp i avsnittet Konturerna till en utvidgad förståelse av Morenos 
telebegrepp, s 32 nedan. 
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Tele är nödvändigt för att kunna tänka i betydelsen av att ha en dialog med sig 
själv. På psykodramascenen tänker vi inte, utan handlar. När sessionen är slut 
och vi går hem från gruppen, då kan tankefasen, dialogen med sig själv, börja. 
 
Tele är också nödvändigt för att kunna se en annan människa ur dennes 
perspektiv, och för att kunna se på världen och på sig själv ur dennes perspektiv. 
Leif Dag Blomkvist kallar detta att gå i en annan människas skor.131

 
  

Leif Dag Blomkvist menar också att tele tillhör det offentliga rummet i Hannah 
Arendts förståelse av uttrycket. Att tillhöra det offentliga rummet innebär att 
vara en person, att ha en identitet. Vi kan inte själva skapa vår identitet, vi blir 
tillskrivna den av andra i interaktionen. Det råder en pluralitet i det offentliga 
rummet. Av våga ge sig ut i offentligheten kräver modet och kraften att stå ut 
med och orka bära denna pluralitet. I detta ligger att få olika omdömen, att få 
både positiva, negativa och indifferenta sociometriska val. När vi har tele i det 
offentliga rummet är vi öppna för alla dessa olika omdömen och dessa olika 
sociometriska val. Vi får vår identitet, vi blir igenkända, genom att våga sticka 
ut hakan, genom att profilera oss och det leder ovillkorligen till reaktioner från 
andra.132

 
 

Vi är därmed tillbaka i teles identitetsskapande eller identitetsgivande funktion. 
 

Avstånd och närhet 
 
Vi har redan, i anslutning till Hannah Arendts resonemang om den offentliga 
och privata sfären133

 

, beskrivit avståndet som en nödvändig förutsättning för 
identitet och individualitet. 

Först när vi har ett visst avstånd till varandra, kan en ömsesidig inlevelse i 
varandras situation uppstå. Ett visst avstånd är m a o också en nödvändig 
förutsättning för att vi skall kunna tala om tele. 
 
Hanna Arendt anför bilden av bordet som står mellan oss. Det både skiljer oss åt 
och förenar oss.134

                                                 
131 Han pekar också på Jesusgestalten. Denna tråd kommer vi att utveckla i avsnittet Konturerna till en utvidgad 
förståelse av Morenos telebegrepp, s 32 nedan. 

 Utan bordet mellan oss måste vi snarare tala om en 

132 Fritt återgivet från handledningsseminarium i november 2004. 
133 Se s 24 ovan. 
134 Se not 111 ovan. 
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symbiotisk relation, eller i det patologiska fallet, om splitting135 eller projektiv 
identifikation136

I den privata sfären kan vi, enligt Arendt, inte vara individer. Bara i det 
offentliga rummet ges vi en identitet. Där är vi också åtskilda från varandra. 
Språket är särskiljande och förbindande, på en och samma gång. 

. 

 
Det finns ett dialektiskt förhållande när det gäller avstånd och närhet mellan 
människor. Utan ett visst avstånd förvandlas närheten till symbios och den 
individuella identiteten hotas. Avståndet är också nödvändigt för att möte skall 
kunna äga rum. 
 
Erfarenheterna från psykodramascenen talar sitt tydliga språk. 
Psykodramaregissören rör sig i en ständig dynamik mellan att vara fysiskt 
mycket nära protagonisten och att tydligt kliva åt sidan, för att kunna betrakta 
skeendet på scenen på avstånd. En växelverkan äger rum mellan närhet och 
avstånd. Avståndet är en förutsättning för fortsatt närhet och upprätthållen tele 
med protagonisten. 
 
Även protagonisten kan på scenen erbjudas möjligheten att få betrakta skeendet 
på avstånd, t ex genom olika spegeltekniker. Auxiliary egos spelar då alla roller 
i dramat. Protagonisten får se skeendet från sidan, på avstånd. Det nya 
perspektiv som uppstår fyller funktionen att upprätta tele. 
 
Moreno pekar också på att i barnets tidigaste utveckling kan det inte skilja på 
avstånd och närhet. Han menar vidare att den begynnande differentieringen 
mellan avstånd och närhet innebär början till framtida tillval och bortval, 
attraktion och avståndstagande.137

 
 

I mitt arbete som präst och själavårdare möter jag gång på gång dialektiken 
mellan avstånd och närhet som relationsbyggande. Av alla de par jag mött i 
själavård och inför vigsel, har många berättat om perioder av avstånd som följts 
av en fördjupad och förnyad närhet i relationen. I somliga fall har perioden av 
avstånd inneburit ett direkt avbrott i relationen. 
 

                                                 
135 ”Splitting innebär att två djupa impulser av antagonistisk art undgår konfrontation genom klyvning mellan 
dessa aspekter i jaget. Upplevelsen av gott och ont klyvs t ex på så sätt att vissa människor idealiseras och andra 
svärtas ner.” (Cullberg, J, Dynamisk psykiatri i teori och praktik, Natur och Kultur, Stockholm 1984, s 77.) 
136 ”Vid projektiv identifikation ingår två moment. Dels att jaget självt omedveten avvisar oacceptabla behov och 
förställningar och projicerar dem på en annan person, dels att denna projektion medför att man omedvetet också 
kan identifiera sig med dessa delar av den andre. Detta blir en möjlighet att utöva kontroll över honom. 
Förhållandet kompliceras också av att det mentala innehåll som läggs över omedvetet kan accepteras av den 
andre, med följd att denne kan dras in i ett skuldförhållande. Den fantiserade kontrollen blir så en verklig 
kontroll.” (Cullberg, J, Dynamisk psykiatri i teori och praktik, Natur och Kultur, Stockholm 1984, s 78.) 
137 Se s 15f ovan. 
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Den amerikansk-libanesiske poeten Kahlil Gibran har gett parrelationens 
dialektik mellan avstånd och närhet litterär form: 
 

”Men låt det vara rymd i er samhörighet 
och låt himmelens vindar dansa mellan er. 
Älska varandra, men gör icke kärleken till en boja. 
Låt den hellre vara ett rörligt hav mellan era själars stränder. 
… 
Sjung och dansa tillsammans och var glada, 
men låt var och en av er vara ensam, 
liksom strängarna på en luta är ensamma 
fastän de vibrerar av samma musik. 
Giv era hjärtan, men icke i varandras förvar, 
ty endast Livets hand kan rymma era hjärtan. 
Stå vid varandras sida, dock icke alltför nära, 
ty templets pelare står åtskilda, 
och eken och cypressen växer inte i varandras skugga.”138

 
 

Jesus var för Moreno en förebild, och i perioder av sitt liv upplevde Moreno en 
stark identifikation med Jesusgestalten. Jesu liv kännetecknas av en stark tele i 
mötet med människor.139

 
 

Det tycks, som en nödvändig förutsättning för denna höga telefaktor, som om 
Jesus först måste dra sig undan i ensamhet. En period av avstånd föregår 
perioden av offentlighet och tele. Evangelierna berättar om hur Jesus, före det att 
han börjar sin offentliga verksamhet, drar sig undan i fyrtio dagar i öknen.140 
Denna ökenperiod har, enligt evangelieberättelserna, föregåtts av att Jesus döpts 
av Johannes Döparen, en ur Jesu perspektiv starkt identitetsskapande och 
kallelsegivande upplevelse.141

 
 

Men även senare berättar evangelierna att Jesus ibland drar sig undan: 
 

”Tidigt nästa morgon gick han därifrån, bort till en enslig plats.”142

 
 

Denna period av avstånd och enskildhet är särskilt tydlig inför det sista stora 
uppdraget, den svåra och smärtsamma vandringen upp till avrättningsplatsen 
utanför Jerusalems stadsmurar, där hans uppgift är att upprätta tele med en 
sargad mänsklighet: 
 

                                                 
138 Gibran, K, The Prophet, 1923, sv översättn, Profeten, Stockholm 1977. 
139 Se avsnittet Konturerna till en utvidgad förståelse av Morenos telebegrepp, s 32 nedan. 
140 Matteusevangeliet, kapitel 4, vers 12ff, med paralleller. 
141 Synoptikerna berättar att en röst hördes från himlen, när Jesus döptes. Rösten sade: ”Du är min älskade son, 
du är min utvalde.” Jämför med Hanna Arendts och Meads resonemang om att identitet skapas i ett socialt 
sammanhang. 
142 Lukasevangeliet, kapitel 4, vers 42, med paralleller. 
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”Sedan gick han ut ur staden och begav sig som vanligt till Olivberget, och lärjungarna 
följde med. … Själv drog han sig undan från dem…”143

 
 

När jag i september 2004 började mitt psykodramauppsatsarbete, befann jag mig 
på Svenska Institutet i Kavala i grekiska Makedonien. Där fick jag möjlighet att 
diskutera telebegreppet i relation till avstånd och närhet med andra forskare och 
gäster. En kvinna som bl a är utbildad sjuksköterska och språkmänniska, 
menade att avståndet till patienten är synnerligen viktigt, just för att kunna 
etablera en empatisk relation. Respekten för patientens integritet, läs: för att 
kunna se patienten som en individ med en unik identitet och för att kunna 
etablera ett ömsesidigt möte, krävdes denna distans. Hon nämnde som ett 
exempel, att hon aldrig satte sig i patientens säng och att hon aldrig lade 
någonting på patientens nattduksbord.144

 
 

Under rubriken avstånd och närhet skulle vi också behöva diskutera tele på 
avstånd. Jag tänker på sådana upplevelser som i den analytiska psykologin 
brukar kallas synkronicitet.145

 
 

Jung definierar helt enkelt synkronicitet som den princip i tillvaron som har med 
icke-kausala sammanhang att göra. Kausaliteten handlar om ett sammanhang 
som har med orsak och verkan att göra. I kausaliteten finns en konstans. 
 
När det tillfälliga sker, kan vi ändå tala om sammanhang, ett icke-konstant 
sammanhang. Det skapas inte, som i kausaliteten genom orsak och verkan, utan 
genom kontingens146, likhet eller mening.147

 
 

Jag ska ge ett exempel från min egen livserfarenhet. I början på april 2004 
ringde jag upp min första psykodramalärare – jag bars av en stark känsla av att 
jag måste ringa henne just då. Hennes naturliga och spontana fråga till mig blev: 
”Varför ringer du mig just nu?” Hon berättade sedan för mig att hennes man dött 
samma förmiddag på Karolinska sjukhuset.148

 
 

Vi skulle kunna tala om en ren tillfällighet eller om slumpen. Men vi skulle 
också, med Marie-Louise von Franz, kunna tala om ”a meaningful chance” eller, 
med Jung, om synkronicitet. Det finns ingen kausalitet som förklarar varför jag 
                                                 
143 Lukasevangeliet, kapitel 22, vers 39 och 41a. 
144 Återgivet med personens tillstånd. 
145 Se t ex Jung, C G, Über Synchronizität, Zurich 1971 och von Franz, M-L, On Divination and Synchronicity. 
The Psychology of Meaningful Chance, Toronto 1980. 
Med synkronicitet menar jag, i Jung anda, ”en postulerad form av djupare samband mellan två i tid och rum 
åtskilda ting eller händelser, där man inte kan finna någon förbindelse av mera vardagligt slag - orsaksmässig, 
strukturell e.d” (citerat ur NE, uppslagsordet synkronicitet). 
146 Ordet kontingens kan översättas sannolikhetsrelation, från lat contingéntia, möjlighet. Inom filosofin är en 
kontingent sats en sats som varken är nödvändigtvis sann eller falsk. 
147 Jung, C G, Über Synchronizität, Zurich 1971, s 97. 
148 Jag har hennes tillstånd att återberätta denna händelse. 
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ringde just då – även om jag visste att hennes man var sjuk. Men det finns ändå 
ett samband och ett sammanhang mellan dödsfallet och mitt telefonsamtal. 
 
Som psykodramatiker vill jag här gärna tala om tele på avstånd149

 

, även om 
uttrycket kan tyckas vara en tautologi, då redan begreppet tele rymmer både 
avståndet och närheten. 

Konturerna till en utvidgad förståelse av 
Morenos telebegrepp – existentiella 
aspekter 
 
Redan i början av mina psykodramatiska studier150

 

, fick jag en stark känsla av 
att tele måste vara någonting mer än det som uppstår mellan två människor i en 
relation eller ett möte. 

När jag under den senare delen av 90-talet gick i yrkeshandledning151

 

 med 
psykodramatisk metod växte sig denna känsla än starkare. 

I kristen själavårdstradition talar vi inte bara om ett möte mellan två, mellan 
själavårdaren – eller själasörjaren – och konfidenten. I det slutna 
samtalsrummet, där själavårdaren och konfidenten befinner sig, räknar vi med 
ett möte mellan tre, för, åtminstone själavårdaren, men oftast också konfidenten, 
tänker sig en tredje samtalspart närvarande i rummet, nämligen Gud själv.152

 
 

Detta resonemang kan vi jämföra med den psykodramatiska traditionen. I mötet 
mellan två, när tele har uppstått, utgör relationen i sig den tredje personen. 
 
Den kristna traditionen berättar, att det religiösa etablissemanget, som allt 
eftersom kom att bli mer och mer motståndare till Jesu person och till hans 

                                                 
149 Det eventuella sambandet mellan synkronicitet och tele skulle behöva undersökas ytterligare, men denna 
studie ryms inte inom ramen för detta arbete. 
150 Jag fick min grundutbildning i psykodrama (till psykodramaassistent) åren 1984-1987 vid Svenska 
Morenoinstitutet i Stockholm och hade Ulla-Stina Söder Eriksson som huvudlärare. 
151 Jag gick i yrkeshandledning för Ulla-Stina Söder Eriksson vid Institutet för Psykisk hälsa rörande min 
rollrepertoar som församlingspräst och själavårdare. Konfidentärenden togs däremot aldrig upp. Jag är av den 
uppfattningen, att jag som präst med s k absolut tystnadsplikt är förhindrad att ta upp konfidentproblematik. 
Däremot är jag som själavårdare och präst oförhindrad att ta handledning på min egen rollrepertoar (t ex rollen 
som förkunnare, arbetsledare, prästerlig kyrkorådsledamot, administratör, kristen, man, människa etc) och på 
mina egna reaktioner i arbetsrelaterade situationer. 
152 Se t ex Olivius, A, Att möta människor. En bok om själavårdssamtal, Verbum, Stockholm 1985 eller Olivius, 
A, Handbok för själavård och bikt. En bok om skuld och förlåtelse, Verbum, Stockholm 1988. 
Ordet konfident kommer från latinets confidére, sätta sin lit till, och betecknar den som sätter sin lit till 
själavårdaren, den som söker det själavårdande samtalet. 
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undervisning, en gång ställde honom frågan om när Gudsriket skulle komma. 
Jesus svarade: 
 

”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. 
Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”153

Vi måste kort konsultera den grekiska grundtexten
 

154

 
: 

Οὺκ έρχεται ή βασιλεὶα του ̃θεου ̃μετὰ παρατηρὴσεως, οὺδὲ 
ὲρουσ̃ιν, ̀Іδοὺ ώ̃δε· ὴ, ̀Εκει̃· ὶδοὺ γὰρ ή βασιλεὶα του ̃θεου ̃ὲντὸς ύμω̃ν 
ὲστιν. 

 
Det som i NT 81, den svenska bibelkommissionens översättning från 1981, har 
översatts med inom motsvaras av grekiskans ὲντὸς. Problemet med detta ord – 
som kan vara både adverb och preposition – är att det kan betyda både inom, och 
mellan eller mitt ibland155

 

. Den svenska bibelkommissionens 
översättningsalternativ är olyckligt, dels därför att gudsrikesbegreppet 
därigenom spiritualiseras, dels därför att Jesu manifestationer av Guds rike i 
nuet inte bara eller ens i första hand är något som berör bara den enskilda 
människan. Precis som Morenos telebegrepp är det tvärtom ett sociologiskt 
fenomen, något rör det som är mellan människor. 

Jag föredrar alltså översättningen: ”Guds rike är mellan (mitt ibland) er.” 
 
I själavårdssituationen, när ett genuint möte uppstår mellan själavårdaren och 
konfidenten, kan vi säga att Guds rike liksom glimtar fram. Det är förvisso inte 
                                                 
153 Lukasevangeliet, kapitel 17, vers 20b-21. Kursiverat här. Den svenska bibelkommissionen som nyöversatte 
Nya Testamentet 1981, skriver i en kommentar till dessa verser: ”Den i nyare tid uppkomna översättningen ’mitt 
ibland er’ är språkligt osannolik.” 
Det återstår att bevisa. Den tyska översättningen Die Bibel. Altes und Neues Testament. Einheitsübersetzung, 
Herder, Freiburg, Basel och Wien 1980 översätter med mitt ibland: “Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man 
es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sagen: Seht, hier ist es!, oder: Dort ist es! Denn: 
Das Reich Gottes ist (schon) mitten unter euch.“ Den tyska katolska översättningen kommenterar dessa verser i 
sin notapparat: ”Andere Übersetzungsmöglichkeiten: Das Reich Gottes ist (eines Tages plötzlich) unter euch da. 
Oder: Das Reich Gottes ist in euch. – Gegen die zweite Möglichkeit spricht, dass die Evangelien das Wirken 
Gottes im Innern des Menschen nicht als ‚Reich Gottes’ bezeichnen. 
The New American Bible, Camden, New Jersey 1970, översätter också mitt ibland: “You cannot tell by careful 
watching when the reign of God will come. Neither is it a matter of reporting that it is ‘here’ or ‘there’. The reign 
of God is already in your midst.” 
Den franskspråkiga översättningen Traduction oecumenique de la Bible. Édition intégrale. Nouveau Testament, 
Paris 1972, har också mitt ibland på detta ställe: ”Le Règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable. On 
ne dira pas: ‘Le voici’ ou ‘Le voilà’. En effet, le Règne de Dieu est parmi vous.” Också TOB kommenterar 
denna översättning i en not: ”On traduit parfois: en vous, mais cette traduction a l’inconvénient de faire du 
Rèigne de Dieu une réalité intime. Pour Jésus, ce Règne qui concerne tout le peuple de Dieu est présent en fait 
dans son action de salut... Il est à votre portée.” Så mycket för den svenska bibelkommissionens säkerhet. 
154 The Greek New Testament, utg. Aland, K, Black, M, Martini, C M m fl, 3 uppl, United Bible Societies 1966, 
1968, 1975. 
155 Se t ex Bailly, A, Dictionnaire Grec Francais, Paris 1950 eller Bauer, W, Wörterbuch zum Neuen Testament, 
Berlin och New York 1971, uppslagsordet ὲντὸς: ”In ή βασιλεὶα του̃ θεου̃ ὲντὸς ύμων̃ ὲστιν Lk 17,21 … bed. d. 
ὲ/ντὸς/ ύμω̃ν wohl nicht inwendig in euch = in euren Herzen …, sondern – sei es jetzt schon, sei es plötzlich 
einmal – in euer Mitte…” 
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där för jämnan. Men i mötet kan något ske, något som innebär en glimtvis 
manifestation av Guds rike. 
 
Detta upplever vi också i psykodramatiska sammanhang på scenen i mötet 
mellan två. Vi skulle med moreniansk terminologi säga att telefaktorn och s-
faktorn båda är på en hög nivå. 
 
I den värld där vi människor lever finns det vanligtvis mycket tydliga 
kommunikationshinder. Med Moreno skulle vi kunna säga att tele saknas. Vi 
skulle också kunna säga att s-faktorn är mycket låg, i vissa fall obefintlig.156

 
 

När tele uppstår, i en viss situation, vid en viss tidpunkt och på vissa kriterier, 
kan dessa kommunikationshinder till viss del komma att reduceras. Det ger oss 
en bild, en vision, av människans ursprung och mål: en tillvaro utan 
kommunikationshinder. Den i den kristna traditionen förankrade och troende 
människan skulle här tala om en paradis- eller en gudsrikesvision. Guds rike 
innebär ju en återställelse157

 

 till det ursprungliga paradisiska tillståndet, så som 
Gud från början hade tänkt att det skulle vara i skapelsen mellan människorna. 

Den svenske prästen och författaren Anders Frostenson har gett beskrivningen 
av människans kommunikationshinder en stark poetisk gestalt: 
 

Vi vill den frihet där vi är oss själva, 
den frihet vi kan göra något av, 
som ej är tomhet men en rymd för drömmar, 
en jord där träd och blommor kan slå rot. 
Guds kärlek är som stranden och som gräset, 
är vind och vidd och ett oändligt hem. 
 
Och ändå är det murar oss emellan, 
och genom gallren ser vi på varann. 
Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar. 
Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag. 
Guds kärlek är som stranden och som gräset, 
är vind och vidd och ett oändligt hem.158

 
 

                                                 
156 Jämför not 112, ovan. Den kristna världsbilden rymmer föreställningen om att skapelsen fortfarande är fången 
i de destruktiva och nedbrytande krafternas grepp. I den här världen, människans spelplan som biologisk och 
social varelse, pågår en kamp mellan kaos och kosmos, mellan det destruktiva och det goda. Den ursprungligen 
direkta och okomplicerade kommunikationen mellan Gud och människan och människorna emellan blev 
förstörd: berättelserna i Genesis, kapitel 3 och 4, om ”syndafallet” och om syskonrivaliteten som leder till det 
första brodermordet. Vi kan också nämna traditionen om den s k språkförbistringen (Genesis, kapitel 11), mer en 
skildring av sakernas tillstånd, än en beskrivning av hur kommunikationshindren uppstått. 
157 Det är nytestamentligt språkbruk, på grekiska ὰποκατὰστασις [apokatástasis], se t ex Första Korintierbrevet, 
kapitel 15, vers 28. 
158 Psalm 289, vers 2 och 3, Den svenska psalmboken, Verbum, Stockholm 1986. 
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Men när tele uppstår, när tele är för handen, på scenen mellan två personer, eller 
i det verkliga livet, t ex mellan vänner, då rivs murarna, kommunikationshindren 
överbryggas och möte kan uppstå. Vi ser oss själva som vi är och kan betrakta 
varandra med varandras ögon. Detta är också vad Morenos motto uttrycker.159

 
 

I kristen förkunnelse talar vi ofta om att människans kallelse är att bli den hon är 
ämnad att vara. Det betyder att hon kan möta Gud, sina medmänniskor och sig 
själv precis som den unika människa hon är, utan att hon behöver spela rollen av 
någon annan, eller med Hannah Arendts terminologi, utan att hon behöver bete 
sig. 
 
Innesluten i sin egen glaskupa, i sitt eget fängelse, återigen med Hannah Arendt, 
i sin privata sfär, kan människan inte bli till som individ och få en identitet. I 
mötet med andra, i den offentliga sfären, är det däremot möjligt. 
 
Evangelierna i Nya Testamentet berättar om många djupa och fullödiga möten 
mellan Jesus och andra människor. Vid dessa möten är det som om Jesus hjälper 
människan att komma ur den privata, ut i den offentliga världen. Människan blir 
till på nytt, blir sig själv. Med Morenos terminologi skulle vi säga att det uppstår 
en stark tele mellan Jesus och den andre. Vi kan också säga att den spontanitet 
som Jesus är i stånd till i möten med andra människor är unik och extremt hög. I 
dessa möten finner människan sin djupaste identitet. 
 
Det finns många exempel på dessa möten mellan Jesus och i den privata sfären, i 
sitt eget jag, fångna människor. Jag väljer att peka på några berättelser. 
 
I Johannesevangeliet, kapitel 5, berättas om mötet mellan Jesus och en man som 
varit sjuk, läs: förlamad, i trettioåtta år160

 

. Jesus frågar honom om han vill bli 
frisk och mannen svarar genom att berätta om sina svårigheter. Jesus säger då: 
”Stig upp, ta din bädd och gå.” Jesus botar honom och drar honom samtidigt 
från den privata, ut i den offentliga världen, där han har möjlighet att handla. 
Det mest grundläggande i att kunna handla är i detta fall, dels att kunna föra ett 
offentligt samtal, det som äger rum mellan Jesus och mannen, men också att 
själv kunna förflytta sig. 

I Lukasevangeliet, kapitel 19, berättas om tulltjänstemannen Sackaios161

                                                 
159 Se s 1 ovan. 

, som 
till synes rör sig på den offentliga planhalvan, men som egentligen inte upplever 
några möten med människor. (Ekonomin tillhör f ö enligt Hanna Arendt den 
privata sfären.) De ser honom bara i rollen av quislingen som sviker sina 
landsmän och sitt land i det att han samarbetar med den romerska 

160 Verserna 1 till 18. 
161 Verserna 1 till 10. 
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ockupationsmakten. Men Jesus bryter igenom muren och gör honom till en 
individ, genom att tilltala honom, nämna honom vid hans namn Sackaios (det 
hade säkerligen ingen gjort på mycket länge) och gästa honom. 
 
Det tredje av många möjliga exempel, som jag vill ge, är Jesu möte med och 
offentliga samtal med den samariska kvinnan vid brunnen utanför staden Sykar, 
som Johannesevangeliet berättar om162

 

. Traditionen bjöd att inte samtala med en 
kvinna offentligt. Bara män förde offentliga samtal sinsemellan. Dessutom var 
kvinnan inte jude, utan samarier, vilket borde ha utgjort ytterligare en spärr mot 
samtal och möte. Men Jesus bryter igenom dessa murar och sociala 
konventioner. Kvinnan får i mötet med Jesus en identitet och ett offentligt 
samtal om livets mening utspinner sig. Kvinnan blir sedd sådan hon är – ogift 
men tydligen i förbindelse med flera män – men detta hindrar inte Jesus från att 
möta henne och ta henne på allvar. Som psykodramatiker kan vi inte säga annat 
än att telefaktorn i detta möte är extremt hög. 

I mötet i evangelieberättelserna mellan Jesus och – i kommunikationshindren 
fångna människor – uppstår tele. Gudsriket glimtar fram och finns mellan dem, 
inte bara genom Jesu person, utan också genom just mötet, möten där tele- och 
s-faktorn är starkt närvarande. 
 
Men det kanske ändå är Paulus som allra tydligast beskrivit mötet utan några 
kommunikationshinder. I sitt första brev till församlingen i Korint, kapitel 13, 
beskriver han detta möte som en framtidsprojektion163

 

, en framtida vision av 
Guds rike, i ett avsnitt som f ö handlar om kärlekens väg. 

”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; 
då skall vi se ansikte mot ansikte (kursiverat här). 
Ännu är min kunskap begränsad; 
då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.”164

 
 

Att se på ett gåtfullt sätt, såsom i en spegel, det är en bild av mötet mellan 
människor i denna av kommunikationshinder präglade värld. Att se ansikte mot 
ansikte165

 

, det är en bild av den fullödiga kommunikationen, eller det fullödiga 
mötet, det som Moreno skulle kalla ett möte med total tele och i maximal 
spontanitet. 

Enligt kristen världsåskådning är detta möjligt bara som ett gudsrikesfenomen. 
Här och nu kan det ske, men bara glimtvis. Sedan en gång, i Guds rike, är det 

                                                 
162 Kapitel 4, verserna 1 till 42. 
163 I den psykodramatiska traditionen en teknik att blicka framåt. 
164 Vers 12. Bakgrunden till denna bild, ”en gåtfull spegelbild”, på grekiska δι ̉ ὲσόπρου ὲν αὶνίγματι, är den att 
spegeln i den antika världen bestod av en polerad metallplatta. Därför blir spegelbilden gåtfull. 
165 Den grekiska grundtexten lyder: πρόσωπον πρὸσ πρόσωπον, ansikte mot ansikte. 
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däremot normaltillståndet mellan människor. Och mellan människan och Gud. 
Och mellan människan och hennes själv. 
 
I Das Testament des Vaters166

 
 skriver Moreno: 

„Der Vater trägt 
Die Welt im Arme 
Und hat mich stets 
Im Arm gehabt. 
Doch weiß ich nichts 
Von meinem Vater, 
Bis er nicht meine 
Seele habt. 
 
Ich suche darum 
Ohne Weile 
Des Vaters Weg 
Und sein Gesicht. 
 
Noch bin ich nur 
In seinem Seine, 
Bald bin ich auch 
In seinem Licht.“ 

 
Det går inte att bortse från parallellen till Paulus. 
 
 
Vi ska i det här sammanhanget också närmare undersöka det Jesus säger om 
relationen mellan Guds rike och barnen, då jag menar att det också belyser 
Morenos telebegrepp. Enligt Markusevangeliet, kapitel 10, vers 15, säger Jesus: 
 

”Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” 
 
En jämförelse med Morenos tankar är mycket värdefull. Moreno talar ju om det 
spontana och kreativa barnet.167

 

 Spontaniteten aktiverar teleprocesserna, vilka 
gör att barnet relaterar till omvärlden och tar sig ur sin ”allidentitet”. Barnets 
”act-hunger” får det att handla, agera. Det beter sig inte, utan relaterar till 
omvärlden med öppenhet och strävan efter möte, ansikte mot ansikte. 

En annan aspekt av barnet som förebild, som brukar lyftas fram i pastoralt 
tänkande, är beroendeaspekten. Med det menar jag, att barnet inte förnekar att 
det är en del av en social atom. Det inser att det är och agerar i termer av att på 
djupet vara en social varelse. Att vara barn innebär att vara beroende av andra 
människor. 
                                                 
166 Potsdam 1922. 
167 Jämför s 11 och 15, referenser i noterna 54 och 76, ovan. 
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Vi kan fullfölja resonemanget och säga att detta att vara människa, det är att 
vara beroende av andra. Mead t ex menar ju att självet blir till i mötet med 
andra. Utan det sociala sammanhanget kan jag inte bli till som människa. 
 
I dessa båda aspekter av barnets förhållningssätt ligger, enligt Jesus, men jag 
skulle också vilja säga, enligt Moreno, det förebildliga i barnet. 
 
 
Det är ändå märkligt att många psykodramatiker tycks värja sig mot 
föreställningen om att tele som ett morenianskt begrepp också skulle rymma en 
existentiell och metafysisk dimension. Den norska psykodramatikern Eva Röine 
skriver t ex: 
 

”Empati hos dobbeler og ledere… representerer en spontan innlevelse på følelseplanet 
som ikke søker intellektuelle løsninger. Gjennom empati innstiller hjelperne seg helt og 
holdent på å motta impulser fra protagonisten. 
… 
Empati sees altså atskilt fra identifikasjon. Den har en helt særskilt funktion i 
psykodramaet og skilles også fra intuisjon, som i denne sammenheng mer er en 
umiddelbar forutanelse enn direkte innlevelse. Under samspillet mellom doppel og 
protagonist, og mellom leder og protagonist, nærmer empatien seg det som i 
psykodramaet betegnes som tele. Denne formen for overföring av tanker og følelser 
mellom to sendere og to mottagere kaller Moreno Zweifühlung, i motsetning till 
Einfühlung (empathy i engelsk språkbruk). Tele stammer fra gresk og betyr innflytelse 
på avstand…”168

 
 

Hon ser tele som något icke intellektuellt, något som varken är intuition eller 
identifikation. Men samtidigt blir det genast svårare för henne, när hon i 
beskrivningen lämnar det empiriska: 
 

”Fra å være en spontan innlevelse på følelseplanet går tele kansje ut over grensene for 
det fysisk fattbare. Vi beveger oss da inn på området som særlig i Amerika er studert 
under betegnelsen ESP (extra sensory perception). I det psykodramatiske samspillet er 
tele mugligens en form for tankeoverføring, eller det kan kanskje føres tillbake til det C. 
G. Jung beskriver som evnen till pre-logisk tenkning…”169

 
 

Vi ser tydligt, att fastän Röine menar att tele går över gränsen för det fysiskt 
fattbara, vill hon ändå inte tala om tele som ett metafysiskt eller andligt 
fenomen. M a o sitter hon fast i samma dilemma som Moreno själv – 
fångenskapen i det empiriska tänkandet.170

 
 

                                                 
168 Röine, E, Psykodrama. Om å spille hovedrollen i sitt eget liv, Oslo 1992, 2 uppl, s 82f. 
169 Röine, E, Psykodrama. Om å spille hovedrollen i sitt eget liv, Oslo 1992, 2 uppl, s 83. 
170 Om än Moreno samtidigt räknar med människan som en kosmisk varelse. Här finns en inbyggd spänning och 
motsättning i Morenos teoretiska tänkande. 
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Andra psykodramahandböcker, som vill fungera som en introduktion till 
psykodramavärlden, flyr telebegreppet. Adam H Blatner t ex beskriver tele 
mycket summariskt på några få rader: 
 

”Under tiden utvecklas regissörens samspel med gruppdeltagarna, och det uppstår 
ömsesidig, känslomässig kontakt dem emellan, sk tele (’Tele’ är Morenos term för en 
form av relation, som spänner över många medvetenhetsnivårer, och som innefattar 
både överförings- och motöverföringsmoment och kännetecknas av stark 
ömsesidighet.)”171

 
 

Att tala om en relation på många medvetenhetsnivåer, det är ändå inte detsamma 
som att räkna med tele som ett metafysiskt eller transcendent fenomen.172

 
 

På tyskt språkområde utkom i fjol en omfattande psykodramahandbok och 
lärobok, Psychodrama173

 

, skriven av femtontalet psykodramatiker. Jonathan D. 
Moreno medverkar i boken genom ett särskilt förord, återgivet både i tysk 
översättning och på engelska. 

Telebegreppet behandlas här ingående och sätts bl a i relation till både empati 
och överföring. Tele kopplas också till det för Moreno så grundläggande mötet 
mellan två174

                                                 
171 Blatner, A H, Praktiskt psykodrama, Stockholm 1984 (översättning från originalets Acting in, New York 
1973). 

. 

172 Vi måste konstatera att Blatner, mot bakgrund av ovanstående citat i alla fall, inte tillfullo trängt in i Morenos 
telebegrepp. Överföring är inte tele. Det tillhör enligt Moreno infratelenivån, se ovan, s 14f. F ö talar inte 
Moreno om motöverföring, han menar ju att det bara finns överföring åt båda hållen, som jag sökt visa ovan, s 2. 
173 Von Ameln, F, Gerstmann, R, Kramer, J; Psychodrama, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 2004. Boken 
recenseras i Deutsches Ärzteblatt PP (für Psychologische Psychoterapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychoterapeuten), Heft 1, Januar 2005 av Ulrike Fangauf: „Den Herausgebern ist es gelungen, 15 
Autoren aus DAGG-anerkannten Psychodrama-Instituten, die vom Deutschen Arbeitskreis für 
Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik anerkannt sind, zu einem stimmigen Konzept 
zusammenzubringen. … In dem Lehrbuch findet sich nicht nur die klassische Theorie und Praxis des 
Psychodramas als Methode nach Jacob Levy Moreno, bei der sein zutiefst optimistisches Menschenbild 
herausgearbeitet wird. Die Weiterentwicklung der Methode in das weite Spektrum der Anwendungsgebiete und 
in die fundierte Theoriebildung wird ausreichend gewürdigt. … Psychotherapeuten, die sich für 
tiefenpsychologisch fundierte, psychodynamische Therapieverfahren interessieren, sei dieses lebendig und leicht 
verständliche, inhaltlich reiche Lehrbuch empfohlen.“ 
174 Tyskans Begegnung. Von Ameln, F, Gerstmann, R, Kramer, J; Psychodrama, Springer Verlag, Berlin 
Heidelberg 2004, s 211ff. 
I avsnittet citeras också Hutter, C, Psychodrama als experimentelle Theologie. Rekonstruktion der 
therapeutischen Philosophie Morenos aus praktisch-theologischer Perspektive, Münster 2000:Lit. Hutter menar 
sig kunna vaska fram fem grundläggande karaktäristika ur Morenos olika försök till definition av telebegreppet: 
1. ”Intersubjektivität: Tele kann nicht von den jeweiligen Personen abgetrennt werden;” 
2. ”Reziprozität: Die durch im Begriff der ’Zweifühlung’ angesprochene Wechselseitigkeit des Teleprozesses;“ 
3. ”Veränderbarkeit: Vor Beginn der Beziehung existiert potenzielles Tele, das sich mit jeder Interaktion 
entwickelt, wodurch sich die Wahrnehmung des Gegenübers immer weiter ausdifferenziert;“ 
4. ”Realitätsgehalt: Tele ist ‚… Erkenntnis für die wirkliche Situation der anderen Personen…’ (vgl. Moreno, 
/Gruppenpsychotherapie und Psychodrama. Einleitung in die Theorie und Praxis, Thieme, Stuttgart 1959/, S. 
29);“ 
5. ”Bindung an ein Kriterium: Tele, so wie es im soziometrischen Test erfasst wird, bezieht sich stets auf ein 
Kriterium, etwa sexuelle Attraktion, - eine Annahme, die mit dem unter dem Schlagwort ‚Realitätsgehalt’ 
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Men samtidigt skapar den transcendenta, andliga eller metafysiska dimensionen 
problem. I den kritiska diskussionen kring telebegreppet skriver de: 
 

”Die Begriffe ’Tele’ und ’Begegnung’ sind für das Psychodrama nicht weniger zentral, 
leider aber auch nicht weniger unscharf als die Begriffe ‚Spontaneität’ und ‚Kreativität’. 
Zusammenhänge und Abgrenzungen zwischen beiden Begriffen sind problematisch. Ein 
Aspekt, der den wissenschaftlichen Diskurs behindert, sind die metaphysischen 
Anklänge des Telekonzepts. … 
Auch wenn Psychodramatikern diesem Phänomen eine Augenscheinvalidität zubilligen 
mögen, sind ‚geheime Korrespondenzen’ als Erklärungsmodell in der heutigen Zeit 
problematisch.“175

 
 

Ja, det är sant att telebegreppet är problematiskt, om det ska förstås som något 
enbart empiriskt. Men om tele istället får vara ett begrepp som beskriver ett 
mellanmänskligt fenomen – mötet och relationen – på ett sätt som går långt 
utöver det empiriskt mätbara, om tele m a o uppfattas inte bara som något 
psykiskt och socialt, utan också som något andligt och metafysiskt, då ligger 
problemet snarare i att de vetenskapliga undersökningsmetoderna är felaktiga. 
För det existentiella, transcendenta och metafysiska återstår bara 
hermeneutiska176 metoder. F ö är J L Morenos förklaringsmodell inte enbart 
metafysisk, utan bygger också på en utvecklingsoptimistisk fysiologisk 
hypotes.177

 
 

När jag och personen framför mig har tele, kan vi se på oss själva och på 
varandra med den andres ögon. Kommunikationshindren har reducerats, eller i 
bästa fall, för ett ögonblick nästan helt upphört. 
 
Den kraft i tillvaron som vill icke-kommunikation har då släppt sitt grepp och vi 
är istället mycket nära den kraft som vill kommunikation och möte. Den kraft 
som vill att kommunikationen mellan oss människor ska upphöra kallar vi 
destruktiv. En av de nytestamentliga beteckningarna för denna Guds motpol är 
just διὰβολος [diábolos] och brukar översättas djävulen. Det grekiska ordets 
etymologi är denna: ordet kommer från διαβὰλλειν [diabállein] som betyder 
kasta isär eller splittra. Διὰβολος är alltså den kraft i tillvaron som vill splittra 
och trasa sönder mellan oss människor och som vill att kommunikationshindren 
skall bestå. 
 

                                                                                                                                                         
angesprochenen ‚holistischen Tele’ schwer vereinbar ist, wenn man dieses nicht, wie Hutter …, als Bündel von 
mehreren auf verschiedene Kriterien bezogenen Telekräften versteht.“ 
175 Angående ”geheime Korrespondenzen”, se citat i not 26 ovan. 
176 Begreppet kommer från grekiskans έρμενεὺω [hermeneúō], tolka. Menar vi att den vetenskapliga aspekten 
därmed går förlorad, då sitter vi fast i en naturvetenskapligt empirisk tvångströja. 
177 Se s 5-8, ovan. 
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Mot denna kraft kämpar Gud i det kristna tänkandet. Gud vill motsatsen till 
διαβὰλλειν. Han vill συμβὰλλειν [symbállein]178

 

, vilket betyder att han vill föra 
samman, förena, oss människor. Han vill skapa gemenskap och samhörighet. 
Han vill fullödig kommunikation oss människor emellan. Han vill att 
kommunikationshindren skall röjas ur vägen. Han vill möte i kärlek. 

När den ”symboliska”, förenande och sammanförande kraften får råda, ser vi på 
varandra och på oss själva på samma sätt som Gud själv ser på oss. Guds rike är 
då mycket nära. Det manifesterar sig då mellan oss eller mitt ibland oss179

 

. Eller, 
med Moreno, tele är då maximal och ömsesidig. 

Detta gudsrikestillstånd skulle kunna beskrivas sålunda: 
 

”Våga vara den du i Kristus är, 
den i hans tanke, den i hans kärlek, 
den i hans ögas eviga ljus du är. 
 
… 
 
Skuld och rädsla trycker dig inte mer. 
Nu är du fri att älska och tjäna 
dem som du möter. Jesus som bor i dem. 
 
Redan är du den du en gång skall bli: 
dömd och benådad, död och uppstånden, 
älskad och ett med honom som gjort dig fri.”180

 
 

Jacob Levy Moreno beskrev det redan i Das Testament des Vaters.181

 
 

„Ich suche darum 
Ohne Weile 
Des Vaters Weg 

                                                 
178 Från det grekiska verbet συμβὰλλειν kommer också ordet symbol. 
179 Att säga att Morenos telebegrepp har med den kristna gudsrikestanken att göra, betyder nödvändigtvis inte att 
den som inte delar den kristna livssynen, inte skulle ha möjlighet att förstå telebegreppet. Men för mig ger 
onekligen begreppet Guds rike i det judisk-kristna tänkandet telebegreppet en ytterligare och djupt meningsfull 
dimension. Vi skulle här behöva göra ett djupare studium av Morenos tidiga skrifter, kanske framför allt Das 
Testament des Vaters, för att kunna jämföra telebegreppet också med Morenos gudsbegrepp. Redan ett hastigt 
betraktande visar på paralleller mellan Moreno och valda delar av evangelierna, t ex ”saligprisningarna” i 
Matteusevangeliet. De ingår i det avsnitt som brukar kallas ”bergspredikan” (Matteus, kapitel 5 – 7) och som 
utvecklar Jesu egen Gudsrikestanke. Vi vet också att Morenos mor, Paulina, uppfostrades i kristen tradition i ett 
nunnekloster. Vi vet också från Morenos biografiska data, att han i sin ungdom läste både Kierkegaard, 
Nietzsche och Swedenborg. En fördjupad undersökning av Morenos gudsbegrepp låter sig emellertid inte göra 
inom ramen för detta arbete. Ändå vågar jag mig på den preliminära tolkningen, att den av mig gjorda 
kopplingen mellan Guds rike och det möte mellan två som total och ömsesidig tele åstadkommer, ligger nära 
Morenos tankevärld och filosofi. 
180 Den svenska psalmboken, psalm nummer 87, verserna 1, 3 och 4, text Anders Frostenson. En association till 
Morenos egen människosyn ligger mycket nära till hands. Människan som en kosmisk varelse, mötets betydelse 
och telekonceptet klingar i bakgrunden. 
181 Potsdam 1922. Se fullständigt citat s 36f ovan. 
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Und sein Gesicht. 
 
Noch bin ich nur 
In seinem Seine, 
Bald bin ich auch 
In seinem Licht.“ 

 

Appendix: Teleklassifikationer i grafisk 
form 
 
Enligt Moreno finns en vertikal möjlig spridning av tele i en social struktur, alltifrån maximal 
tele till ren slump. Området mellan maximal tele och ren slump ”covers a range of incomplete 
perceptions and pathological interpersonal relationships”. (Moreno, J L, Who Shall Survive? 
Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, Student Edition, (Based 
on Second Edition 1953), Virginia 1993, illustrationen Tele Structure. Tele Chart II, s 143.) 
 
 
 
 
 
Telenivån Maximal tele 1  1 
 
 
 
 
  Inkongruent tele 1  3 
  (med olika grad 
  av teleintensitet) 
 
 
    1  10 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Infratelenivån Infratele  1  0 
 
 
 
 
  Empati    _ _ _ _ _ _ _ _  
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  Överföring  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
  Ren slump            ______________          
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