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Även en kritiskt inriktad tidningsläsare skall inte
inbilla sig, att han är immun mot inverkan av
den modernt uppställda pressens feta typer
...[H]ur skeptisk han än är ... är han i alla fall
beroende av dem, inte minst vid den dagliga glid-
flykten över morgonavisans numera liksom
sönderbombade spalter. Detta beträffande de tid-
ningar man läser. Av och om dem, som man inte
läser, får man ... sitt vetande enbart genom de-
ras löpsedlar. Redan som kunskapsspridare och
opinionsbildare äro dessa plakat alltså ej att ba-
gatellisera. Icke alla gatuvandrare äro skeptiker,
och den enkla regeln att aldrig fästa något avse-
ende vid en sensationsrubrik, om den bara före-
kommer i en kvällstidnings löpsedel, tillämpas
säkerligen inte som den förtjänar. (Brulin, 1949)

Löpsedeln har funnits i Sverige i över etthundra år.
Trots detta har det inte gjorts någon mer djupgående
studie om denna egenartade hybrid av nyhetsme-
dium och reklamaffisch. Att internationell forskning
saknas beror sannolikt på att löpsedeln är en relativt
unik svensk företeelse (om än inte så exklusiv som
en del kommentatorer velat göra gällande). Svenska
studier är trots detta begränsade till dels en mindre
undersökning från 60-talet, en och annan student-
uppsats, samt några få tidskriftsartiklar och förbigå-
ende kommentarer i texter om tidningar. Givet
löpsedlarnas centrala plats i det offentliga rummet
finns det all anledning till ytterligare forskning.

Även om löpsedlarna är ett tämligen outforskat
ämne bland medieforskare har tonen hos samhälls-
debattörer och kommentatorer länge varit kritisk (jfr
inledande citat). Med hänvisning till hur samhälle-
liga eliters kontroll över normbildningen i demokra-
tiska samhällen successivt eroderat instämmer An-

ders Isaksson i den kritiska kören: löpsedlarna ”väd-
jar varken till intellektet, förnuftet, måttfullheten, el-
ler medkänslan” utan till ”skambelagda känslor som
nyfikenhet, skadeglädje, oro och rädsla” (Isaksson,
1997). Även om det är oklart ifall Isaksson menar
att löpsedlarna påverkar våra normer – ”[de] formar
både en världsbild och en självbild” – eller om de
bara återspeglar den ”etisk-moraliska grundhåll-
ningen” i samhället, så aktualiseras en viktig fråga:
ifall löpsedlarna kan ha en normförskjutande påver-
kan på läsaren, hur kan vi förstå denna påverkan?

Att formulera ett möjligt svar på denna fråga är
huvudsyftet med föreliggande undersökning. Arbetet
är indelat i två delar. I denna del ges en kortfattad
glimt av löpsedelns (i Aftonbladets och Expressens
tappningar) historia, dess tillkomst och något om
dess utveckling och reklamfunktion. Det av Isaksson
utlästa moraliska förfallet ifrågasätts och nyanseras
med hänvisning till ett tidsmässigt mer omfattande
analysmaterial. Här introduceras också problemati-
ken med löpsedlarnas normförskjutande potential i
samband med framväxten av citat på löpsedlarna.

Med utgångspunkt i det personliga tilltal som
löpsedlarnas bruk av citat utgör diskuteras därefter
schemateoriers förklaringsvärde. Schemateoretikers
relativa ointresse för tolkning av intentioner leder
uppmärksamheten till handlingsförklaringar och
narratologi. I linje härmed hävdas att löpsedels-
citaten utgör narrativa fragment. Dessutom tas den
narrativa logikens betydelse för löpsedlarnas
reklamfunktion upp. Slutligen anförs (den hermene-
utiska) tesen, att läsaren måste inta ett värderande
perspektiv för att förstå berättelser. Detta har konse-
kvenser för läsarens tolkning av citaten då dessa ut-
gör fragment av narrativ, samt då varje narrativ (gi-
vet sin handlingsmotiverande värdehorisont) ger ut-
tryck för en implicit etik.

I en andra del kommer en modell för värde-
internalisering och normförskjutning att skisseras
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med utgångspunkt i antagandet om narrativens
implicita etik. Element av Donald Davidsons och
Michail Bachtins teorier kommer att åberopas till
stöd för argumentet att förståelse förutsätter empati
samt att förståelse aldrig kan vara värdeneutral. Det
tolkande subjektet inbegriper ”det andra” i en poly-
foni av internaliserade röster. Heterogeniteten i
denna polyfoni är vad som slutligen möjliggör
löpsedelscitatens normförskjutande påverkan.
Denna andra del avslutas med förslag till hur ett an-
tal löpsedelscitat kan analyseras, samt (utgående
från Habermas och Baudrillard) med några reflexio-
ner om löpsedelns roll i det offentliga rummet.

Den svenska löpsedeln
– historik och funktion
Löpsedeln är i mångt och mycket ett svenskt påfund.
Det har sagts att den moderna löpsedeln skapades av
August Sohlman någon gång på 1800-talet (Nilsson,
1993; Nordström & Åstrand, 1999). Sohlman var re-
daktör på Aftonbladet mellan 1852 (då han efter-
trädde Lars Johan Hierta) och 1874, men exakt när
tidningen började marknadsföra sig medels löpsedlar
är osäkert. Den äldsta bevarade löpsedeln är från 22
november 1892, då Aftonbladet fortfarande hade en
stor andel prenumeranter (tidningen var redan från
starten 1830 en kvällstidning) (Fredriksson, 1980).
När Expressen börjar ges ut 1944, som en liberal
motvikt till det då tyskvänliga Aftonbladet, använder
man sig redan från början av löpsedlar. Detta tidiga
bruk kan jämföras med våra nordiska grannländer,
där löpsedeln fick fotfäste först under de sista decen-
nierna av 1900-talet, d.v.s. omkring hundra år senare
än i Sverige. Ser vi oss om i övriga världen finner vi
dessutom att fenomenet är relativt okänt. I exempel-
vis Sydafrika, där löpsedlar förekommer, sätter
många tidningar upp en fem, sex olika löpsedlar dag-
ligen på lyktstolparna så att de följer efter vartannat
när man kör bil (Helgesson, 2003). I många andra
länder får dock tidningarnas förstasidor på egen hand
fungera som publikmagneter i tidningsställen, eller så
ropar tidningsförsäljarna själva ut huvudnyheterna på
gatan.

Löpsedlarnas funktion är inte minst att locka till
sig den sporadiska tidningsköparen. Medan mor-
gontidningarnas löpsedlar kan kosta på sig att vara
sakligt informativa, både vad gäller rubriksätt-
ningens karaktär och nyhetens omfång i själva tid-
ningen, så har kvällspressens löpsedlar en mer ren-
odlat kommersiell funktion där det sensationella
spelar en framträdande roll. Inte sällan finner man
att det som fått braskande rubriker på löpen bara
nämns helt kortfattat i tidningen. En viktig orsak till

denna skillnad är att medan dagstidningarna har
fasta prenumerantkretsar så lever kvällspressen ute-
slutande på lösnummerförsäljning. Kvällstidningar-
nas försäljningsavdelningar är också väl medvetna
om vilka typer av sensationsrubriker som säljer i
olika kundkretsar. Exempelvis säljer våld och sexu-
ella övergrepp mot kvinnor och barn fler lösnummer
i livsmedelsbutiker, medan lättklädda fotomodeller
går bättre på bensinmackar. Följaktligen styrs distri-
butionen till olika försäljningsställen i enlighet med
innehållet på tidningens löpsedel i en välregisserad
daglig uppsättning (Nydrén, 1990).

Och dessa försäljningsställen är många. I slutet av
sjuttiotalet hade Aftonbladets löpsedelsupplaga nått
upp till sexton tusen exemplar, en siffra som står sig
än idag (Brundin, 2004). Löpsedeln sätts m.a.o. upp
på sexton tusen olika platser i landet. Som Isaksson
säger, ”De hänger på väggarna och på ställ på trottoa-
rerna, de sitter på kiosker och bensinstationer, i
livsmedelsbutiker, i sjukhusens kafeterior och i varu-
hus och köpcentra, de finns i hotellens foajéer och på
alla flyg-, buss- och järnvägsstationer, ja ibland också
på Kanarieöarna och andra turistmål med många
svenskar”. Sigurd Glans, som varit både redaktions-
chef och löpsedelmakare på Aftonbladet, menar att
det ”finns skäl att tro att Aftonbladets och Expressens
riksspridda löpsedlar är norra Europas mest eftertrak-
tade reklaminstrument”. ”Egentligen”, säger Glans,
”är det fantastiskt: man får ett nytt budskap bara nå-
gon timme gammalt uppsatt över hela landet varje
dag i ögonhöjd på 16 000 platser där folk tvingas
passera” (Glans, 1982:92). Och ”folk” är människor
ur alla inkomst- och socialgrupper, hög- såväl som
lågutbildade, kvinnor såväl som män, unga såväl som
gamla.

Samtidigt som löpsedeln kan ses som ett efter-
traktat reklaminstrument, är den unik också därför
att dess enorma spridning, i både stad och på lands-
bygd, medger en enorm potential för påverkan. Till
skillnad från tv-reklamen, som vi ju kan zappa bort
så fort den inte faller oss i smaken, så kan vi inte
undgå löpsedlarna (med mindre än att vi stannar in-
omhus): väljer vi att titta bort är det för att vi redan
sett vad som står skrivet på dem. Vi behöver inte
köpa tidningen och än mindre läsa den för att ha sett
vad som står tryckt på dess löpsedlar. Den
kontextualisering av löpsedelscitatet som tidnings-
artikeln kan utgöra är i många fall fördröjd.

Kontroversiella löpsedlar
Enligt Isaksson återspeglar löpsedlarna ”frånvaron
av rättesnören”. Han syftar framförallt på de händel-
ser som omnämns på löpen – mord, ekonomisk
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brottslighet, sexuella övergrepp, etc. – men frånva-
ron av rättesnören återspeglas också på andra sätt.
Enligt Azouras Lazuli (1984) frångår löpsedel-
smakarna själva alla journalistiska rättesnören när
de medvetet förvränger fakta, eller rent av ljuger.
Lazulis exempel rör en av Dagens Nyheters löpsed-
lar som beskrev statsskulden som ”Det svarta hålet i
svensk ekonomi” (DN 17/5-94), trots att den källa
man utgått från (Affärsvärlden 11/5-94) hävdade att
Sveriges statskuld var Europas lägsta – om än den
snabbast ökande.

Ett annat exempel på samma fenomen skulle
kunna vara Expressens ökända kampanj för artikel-
serien ”svart på vitt” i september 1993. ”Kör ut
dem! Så tycker svenska folket om invandrare och
flyktingar,” stod det att läsa på löpsedeln dagen för
första artikeln (det hela backades upp av affischer på
reklampelare med hakkors i blå-gula färger). Kam-
panjen utlöste starka reaktioner. I skuggan av den då
pågående katastrofen i forna Jugoslavien menade
t.ex. Sydsvenska Dagbladets ledare att Expressen
spelade främlingsfientliga opinioner i händerna:
”Det säger ... sig självt att när landets största tidning
skenar så sugs andra med i draget” (Ohlsson, 1993).
Kören av instämmande röster var omfattande. För
att bara nämna ett par: Östgöta Correspondentens
ledare menade att Expressen givit uppenbar ”drag-
hjälp” åt det främlingsfientliga partiet Ny demokrati
(Klein, 1993), medan Dagens Nyheter försökte tona
ned det hela med att medge möjligheten av vissa
”sidoeffekter” som kampanjen nog förde med sig
(Bergström, 1993). Själva lögnen skulle i det här
fallet ligga i att Expressen grundade sitt citat – Kör
ut dem! – på en undersökning där varken frågeform-
ulering eller svar gav belägg för att lägga den ut-
tryckta åsikten i det svenska folkets mun (Nohrstedt,
1993).

Oavsett om löpsedlarna återspeglar en frånvaro
eller en närvaro av normer och rättesnören, så kan
man fråga sig i vilken mån de själva bidrar till att
påverka eller rent av utveckla normer. Isaksson be-
skriver det som en ”mosaik där de dagliga bitarna
över tiden formar både en världsbild och en själv-
bild”. Förmågan att forma dessa bilder bottnar i
löpsedlarnas fångande av en ”minsta gemensam na-
tionell nämnare”. Exakt vad denna nämnare består i
och hur den fungerar ger Isaksson inget svar på. Ser
vi till vad som sagts om massmedia i andra samman-
hang kan vi anta att löpsedlarna intar en opinions-
bildande roll, där de ämnen som ges spaltutrymme
är de som också uppmärksammas av publiken.
Massmedia sätter agendan på bekostnad av de äm-
nen som faller utanför den massmediala ramen
(McCombs & Shaw, 1972). Här handlar det inte en-

bart om att ”sensationsmaterialet tenderar att gå före
resp. inkräkta på utrymmet för riktig information”,
som Ragnar Thoursie (1949) en gång uttryckte det,
utan att massmedia, genom ett växelspel mellan tid-
ningarnas och publikens olika kommersiella och
psykosociala behov, tenderar mot konformitet och
likriktning i sin bevakning (Bourdieu, 1998;
McQuail, 1987, 72ff;281f; Rubin, 1994), vilket i sin
tur skulle kunna vara en förutsättning för att nå
Isakssons minsta gemensamma nämnare. Givet att
ju mer människors bilder av verkligheten formas av
massmedia desto mer, brukar det också hävdas, på-
verkas våra handlingar av dessa massmedierade bil-
der.

Här kan det förvisso vara intressant att konsta-
tera att utvecklingen inte följer någon exponentiell,
eller ens rät kurva ned i avgrunden. Även om Isaks-
sons studie av löpsedlar från 70- och 90-talen talar
för en förändring i den ”etisk-moraliska grund-
hållningen” där intresset skiftat från ”en vardag som
handlade om lönerörelser, strejker lockouter, före-
tagskriser, hotade jobb, stigande priser, höjda skat-
ter, politiska utspel, förbättringar i välfärdens för-
måner, etc.” till ”verkliga-livet-berättelser [sic.] om
våld, sex och sjukdomar”, så går det inte att genera-
lisera denna utveckling till att involvera tidigare de-
cennier. Även om den ”samhälleliga självbild som
speglas i löpsedlarna 1977 och 1997 har ... gått från
en sorts gemensam medborgerlig politisk-ekono-
misk facklig offentlighet till en närmast extrem indi-
vidualisering”, så kan vi inte dra samma slutsats när
vi jämför löpsedlarna från 1977 med dem från 1957.
En sådan jämförelse visar snarare att löpsedlarna går
mot det mindre sensationella. Ta exempelvis Afton-
bladets och Expressens löpsedlar från årets första
månad 1950, -60 och -70: här kan man konstatera
tendensen att sport och politik blir alltmer domine-
rande på bekostnad av det rent sensationella. Vad
gäller Aftonbladet håller tendensen i sig fram till
1980. Enligt en tidigare undersökning från början
av 1960-talet skedde heller inte någon nämnvärd
ökning av antalet rubriker med brott och mord, ja
”sexualia” upptog till och med mindre utrymme på
löpsedlarna från denna tid jämfört med några årtion-
den tidigare (Persson, 1965).

Pendeln svänger dock åt motsatt håll ifall man
som Isaksson blickar från 70-talet framåt. Att denna
kursändring förutsätter något slags växelspel mellan
avsändare och publik, samt mellan dessas olika
kommersiella och psykosociala villkor verkar rim-
ligt. Man skulle kunna åskådliggöra fenomenet med
hänvisning till termiternas stackbyggen. I termit-
samhället finns ingen drottning som bestämmer var
stacken skall byggas. Termiterna dras inte heller till
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något söderläge, som den svenska myran. Istället är
det termiternas spridande av hormonindränkta jord-
klumpar som på ett till synes slumpmässigt sätt av-
gör var stacken skall byggas. Stöter en termit på en
hormonindränkt jordklump så släpper de sin egen
klump på samma plats. Förr eller senare blir det all-
tid någon plats där det råkar hamna fler klumpar än
på andra platser. Detta attraherar i sin tur fler termi-
ter som släpper sin klump på samma plats, och i en
slags termiternas upplagespiral har snart en första
grund lagts till stacken. Detta förklarar förvisso inte
hur en tendens på löpsedlarna kan ändra riktning så
radikalt som när de centrala kulturella temana kol-
lektiv och solidaritet på ett par decennier ersattes av
individualism och egennytta. Är det verkligen bara
frågan om en slumpmekanism? Kanske måste man
se fenomenet som ett resultat av ständigt konkurre-
rande stackbygganden, där ”hormonhalten,” eller
attraktionskraften hos etablerade byggen alltid avtar
i en spiral av tystnad (jfr Noelle-Neumann, 1974).

Mot denna bakgrund får Expressens misslyck-
ande med att sätta agendan i främlingsfientlighetens
tecken kanske ses som en seger för ett minimum av
anständighet inom den då rådande egennyttans he-
gemoni. Här är det intressant att återigen betrakta
Expressens nyss nämnda löpsedel. ”Kör ut dem!”
säger svenska folket med en mun (åtminstone var
det vad Expressen ville få oss att tro). Även om den
främlingsfientliga tendensen inte slog igenom (vil-
ket i sig tyder på att allting faktiskt inte går att sälja
på löpet) exemplifierar löpsedeln en viktig tendens,
nämligen bruket av citat. Vad innebär detta bruk av
citat för löpsedlarnas förmåga att påverka sin pu-
blik? Påverkar citaten på löpsedlarna publiken i nå-
got annat avseende än dess vilja att köpa lösnum-
mer? Och hur vanligt är det med citat på löpsedlar?

Citat på löpsedlar
Går vi till arkiven finner vi att citat på löpsedlar inte
är någon ny företeelse. Hos Aftonbladet förekom-
mer de åtminstone så tidigt som 1935. Under andra
världskriget har citat med sensationsprägel ungefär
lika stor (eller liten) plats som de som rör sport och
politik (inklusive krigsrubriker). Fram till någon
gång under 60-talet utgör antalet citat ungefär 25
procent av rubrikerna på löpen. Men redan 1970 har
antalet löpsedlar med citat ökat till ca 50 procent
(Ab 46/Exp 66), en siffra som håller i sig åtmins-
tone till år 2000 (Ab 53/Exp 53), med en topp 1990
där Expressen har citat på 60 procent av sina löp
och Aftonbladet hela 80 procent (siffrorna gäller ja-
nuari månad med hänsyn tagen till att ingen tidning
kommer ut på nyårsdagen och oaktat att det kan fö-

rekomma flera olika citat på de olika upplagorna
från en och samma dag). Ökningen av citat under
60-talet är faktiskt mer markant än den till förstone
verkar. Orsaken är löpsedlarnas utformning som
ändras från att ibland innehålla så många som åtta
olika rubriker (e.g. Exp 4/1-1950), till att från och
med 70-talet allt oftare bestå av en enda huvudrub-
rik och ibland ett mindre antal underrubriker längst
ner på löpsedeln. Ett citat på ett femtiotalslöp utgör
med andra ord en mindre del av den totala informa-
tionen än ett citat på löpet idag. Sammanfattningsvis
kan man säga att vi konfronteras med citat på löp-
sedlarna ungefär varannan dag.

Citaten kan vara av olika slag och gränsen mel-
lan vad som kan anses vara ett citat och inte kan ib-
land tyckas flytande och diffus. Ibland är det namn-
givna reportrar som uttalar sig och ibland är det tid-
ningen som gör sig till språkrör för läsarna, som på
Aftonbladets löp den 10/1-1980:

Regeringen Fälldins budget/Så drabbar den oss
löntagare.

Ingen av dessa båda kategorier är dock medräknade
i den ovan nämnda statistiken, utan här har uteslu-
tande fokuserats på citat där någon annan än tid-
ningen uttalar sig. Men även i det senare fallet kan
det vara svårt att veta om det är frågan om verkliga
citat, eller om det är tidningen som står för formule-
ringen, som i Expressens återkommande därför-är-
vi-otrogna-löp:

Var femte kvinna har bedragit sin partner/Där-
för är vi otrogna/Anna 29 berättar (31/5-1997)

Därför är vi otrogna – män och kvinnor berättar
(2/1-2000)

Svenska kvinnor och män berättar om sin otro-
het/Vi smet iväg och hade sex överallt (27/10-
2002).

Är det verkligen någon som uttalat detta ”därför är
vi otrogna” i artikeln, eller är det löpsedelsmakaren
som jagat efter kittlande rubriker? Det är inte alls
ovanligt att kvällstidningarnas förstasidesrubriker
saknar teckning i själva artikeln inuti tidningen
(Hvitfelt, 1985). Ett uppmärksammat exempel på
löpsedelscitat som helt saknar grund är Expressens
löpsedel från den 27/11-2001:

Gudrun Schyman spelar in erotisk film med sin
ex-man: ”Man ska bli kåt”.

Till skillnad mot vad man skulle kunna tro visade
det sig att det var ex-mannen, inte partiledaren
Schyman, som sagt att ”man ska bli kåt” av att se fil-
men (HD fällde så småningom Expressen för förtal).
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Personligt tilltal och handlingar

Alla dessa citat är exempel på hur rubriker alltmer ges
karaktären av ett personligt tilltal. Först och främst är
citaten ofta framhävda storleksmässigt på bekostnad
av de mer diskreta förtexterna, vilket gör att man lä-
ser citaten som direkta tilltal. Men till skillnad från
vad som annars är vanligt i reklam (Bignell, 1997;
Cook, 1992) riktar sig inte citaten till ”dig” personli-
gen som läsare. Istället är det uttrycken ”vi” och
”jag” som är centrala. Denna användning av ”vi” och
”jag” (eller ”man”, som i schymanfallet) spelar dess-
utom en dubbel roll på kvällstidningarnas löpsedlar.

Användandet av personliga pronomen handlar
dels om attraktionskraften hos en personlig röst. Att
låta 29-åriga Anna tala om för oss varför ”vi” är
otrogna lockar mer än om löpsedeln hade hänvisat
till en enkätundersökning från någon psykologisk
institution.1 Men detta handlar inte bara om att
löpsedelsmakarna tror att läsarna är mer intresserade
av 29-åriga Anna än om, säg, 55-åriga Kerstin, utan
också om vårt behov av att kategorisera vår tillvaro.
Även om det på ytan kan verka som om löpsedlarna
intresserar sig för individer så är det snarare så att
löpsedlarna både bidrar till och utnyttjar redan exis-
terande kategorier och stereotyper. Fokuseringen på
individer handlar, har det visat sig, inte så mycket
om det enskilda och specifika, utan om det allmänna
och generella (Fowler, 1991). Härvidlag liknar
löpsedlarnas bruk av citat det som inom journalis-
tiken brukar kallas personifiering, d.v.s. att kollek-
tiva handlingar framställs som resultat av enskilda
individer. Att exempelvis få läsa att dagens 29-åriga
kvinnor ägnar sig åt sex med fler än en man handlar
alltså inte i enbart om att just Anna och hennes vä-
ninnor förmodas ha något ingående att berätta för
dig, utan om att bekräfta de kategorier och stereoty-
per som massmedia bidragit till att etablera.

Vår förmåga att kategorisera omvärlden kan för-
klaras med hänvisning till en slags lustkänsla som vi
erfar när vi känner igen någonting bekant. Ju mer ett
fenomen överensstämmer med en etablerad kate-
gori, desto större ”kognitiv tillfredsställelse” erfar vi
(Martindale, 1984). Som uttryck för massmedias
individfokusering tilltalar löpsedlarnas citat oss i
den mån de bekräftar redan existerande kategorier
och stereotyper. Denna bekräftelse kan vara delvis
motsägelsefull. Den tilltalar oss därför att den å ena
sidan ger kognitiv tillfredsställelse, samtidigt som
det givetvis kan vara mer eller mindre moraliskt
upprörande att läsa att var femte kvinna har bedragit
sin partner (beroende på huruvida läsaren ser sig
som en av ”vi” eller ej). Med andra ord ger det en
positiv känsla att få bekräftat det man redan vet och

även om bekräftelsen gäller något som man ogillar
så resulterar blandningen av lust och olust i en kitt-
lande spänning och attraktion. Kategorisering och
positiv värdering behöver således inte gå hand i
hand. Vad vi också skall se är hur löpsedeln lockar
till inköp genom att utlova upplösning av den spän-
ning som citatet skapar.

Från scheman till handlingsförklaringar
Den kognitiva tillfredsställelse som läsaren känner i
den mån löpsedeln är effektiv bottnar inte bara i
igenkännandet av enskilda personlighetstyper eller
karaktärsdrag, utan också i igenkännandet av hän-
delse- och handlingsmönster. Man skulle kunna
säga att personlighetstyper i hög grad karaktäriseras
av de handlingar de utför, eller kan förväntas utföra
(Griffiths, 1989). Kategorier som identifierar mer än
enskilda eller avgränsade fenomen brukar ibland
kallas scheman. Ett schema relaterar flera katego-
riserade fenomen till varandra på ett regelbundet
sätt. På så sätt bidrar scheman till vår förmåga att se
helheter och sammanhang. Den ordning och förut-
sägbarhet som scheman och enskilda kategorier
medger ger också en känsla av trygghet och kon-
troll, ett skydd mot existentiellt kaos.

Det har föreslagits att vi har scheman för så olika
saker som ansikten, händelseförlopp och berättelser.
Detta skulle exempelvis förklara hur vi kan identi-
fiera ett ansikte även om större delen av ansiktet är
dolt för oss. Vi behöver inte känna igen detta speci-
fika ansikte, men våra ansiktsscheman kompenserar
oss för eventuell utebliven visuell information så att
vi förstår att det är ett ansikte. På liknande sätt gör
våra förloppsscheman det möjligt för oss att inte
bara identifiera olika typer av händelseförlopp på
grundval av enstaka situationer, utan också att i hög
grad förutsäga de händelseförlopp vi ställs inför.
Går vi på resturang vet vi att vi först måste hitta el-
ler bli placerade vid ett bord, därefter beställa, för
att sedan äta – för-, varm- och efterrätt, som regel i
nämnd ordning – och till sist betala (Schank &
Abelson, 1977). När det gäller berättelser gäller att
vi har lättare att både känna igen, förstå och minnas
berättelser som överensstämmer med våra egna kul-
turella scheman, än att förstå och minnas berättelser
som bygger på främmande scheman (Altarriba &
Forsythe, 1993; Bower, et al., 1979; Rydin, 1998).
Men framförallt kan vi, på samma sätt som vi kan
identifiera en del av ett ansikte eller ett händelseför-
lopp, identifiera ett brottstycke ur en berättelse.
Berättelseschemat, det narrativa schemat, gör brott-
stycket meningsfullt utan att vi behöver erinra oss
någon specifik berättelse.2
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Teorier om scheman förklarar vår förmåga att
uppmärksamma, identifiera, minnas, förstå och för-
utsäga fenomen i vår omvärld. Detta är inte minst
viktigt när vi ställs inför de narrativa fragment som
löpsedelscitaten utgör. Schemat placerar in citatet i
en för citatet typisk berättelse. Så långt har schema-
teori sitt givna förklaringsvärde. Något som
schemateoretiker däremot sällan går på djupet med
är vad det innebär att förstå och förutsäga andra
människors handlingar. Medan identifieringen av
ett ansikte eller av vissa typer av situationer och
händelseförlopp inte tycks kräva stort mer än ett
minne att lagra information schematiskt, samt en
förmåga till induktiv slutledning och vanemässig re-
spons (en kapacitet vi delar med många djurarter),
så kräver förståelse och förutsägelse av handlingar
en förmåga att tillskriva den handlande en intention,
d.v.s. ett motiv, eller ett skäl för handlingen. Ett
resturangbesök kan måhända identifieras schema-
tiskt i termer av typer av miljöer och beteenden,
men om vi inte kan tolka de senare som intentionala
handlingar är det tveksamt om vi kan säga att vi för-
står vad ett resturangbesök innebär (man kanske
rent av skulle kunna uppfinna en resturangdetektor
som gav utslag så fort man klev in i en resturang-
miljö, men skulle man därmed kunna säga att
detektorn förstod vad det innebar att gå på restu-
rang?).

Handlingars rationalitet
Att insistera på vikten av handlingsförklaringar
bottnar i att det ofta är handlingar som omnämns på
löpsedlarna. Det är mindre vanligt att löpsedlarna
basunerar ut argument eller rena faktapåståenden
(jfr Höijer, 1998). Handlingarna omnämns antingen
direkt:

Jag har knarkat i två år (Exp 18/1-1990)

eller indirekt:

Därför blev jag pyroman (Ab 15/8-1973)

En handlingsförklaring förklarar en handling genom
att ge ett motiv, eller ett skäl för handlingen.3 Hand-
lingen kan vara moraliskt oförsvarbar, men den
präglas ändå av ett minimum av rationalitet. Om vi
inte kan säga att mördaren begick sitt brott för att
hämnas eller på något annat sätt kompensera sig för
sin svartsjuka, så får vi svårt att förstå det skedda.
Om vi inte ser någon som helst logik, om beteendet
ter sig fullständigt irrationellt, så tvingas vi till sist
hänvisa till sinnesförvirring (varvid gärningsman-
nen döms till psykiatrisk vård i stället för fängelse).
Handlingsförklaringens symmetriska logik härleder

således ett motiv ur den handlandes föreställningar
och önskningar. Den handlande förmodas ha vissa
föreställningar om tillvarons beskaffenhet, en öns-
kan om att tillvaron var beskaffad på ett annorlunda
sätt, samt en föreställning om att den utförda hand-
lingen skall kunna åstadkomma denna förändring.
Det är detta krav på rationalitet som ger handlings-
förklaringen dess praktiska förklaringsvärde
(Davidson, 1980; 1984; Dennett, 1987) och det är
detta krav som skiljer handlingsförklaringen från de
scheman vi har för att identifiera ansikten, förlopp,
etc. Ett exempel på en handlingsförklaring är när vi
tillskriver någon en emotion: vi springer därför att
vi är rädda för hunden och tror att vi kan und-
komma den; han mördade henne därför att han var
svartsjuk och inte kunde se henne tillsammans med
en annan (Green, 1992).

Handlingsförklaringar är också underkastade
kulturella variationer och konventioner (vad gäller
emotionsteori, se Harré, 1986; Lutz & Abu-Lughod,
1990) och det är därför rimligt att anta att kognitiva
scheman hjälper oss att förstå varandra i mer eller
mindre vardagliga situationer; men om vi saknade
förmåga att tolka nya och främmande handlingar
och uttryck skulle vi måsta ha en i princip oändlig
mängd medfödda scheman, vilket förefaller både
osannolikt och kognitivt oekonomiskt.

Narrativ
När det gäller löpsedlar är det intressant att konsta-
tera att handlingsförklaringens logik i viktiga avse-
enden överensstämmer med den narrativa logik som
vi finner i berättelser av olika slag, från folksagor
och myter till nyhetsrapporter. Enligt Zvetan
Todorov (1981) består idealtypen för ett narrativ av
tre karaktäristiska delar. Först råder ett tillstånd av
stabilitet och jämvikt, därefter rubbas detta tillstånd
av någon främmande eller yttre kraft, vilket i sin tur
ger skäl åt ett handlingsförlopp avsett att återställa
den ursprungliga ordningen, i och med vars återstäl-
lande narrativet når sitt slut. Till skillnad mot
Todorovs idealnarrativ är det dock inte ovanligt att
verkliga berättelser saknar någon av de nämnda de-
larna. Exempelvis kan den inledande stabiliteten
vara blott antydd och det är inte ovanligt att en be-
rättelse inbegriper flera mer eller mindre fullstän-
diga narrativ och narrativa ellipser, en slags
perspektivistisk pluralism, där flera narrativa linjer
överlagrar och korsar varandra (jfr Morson &
Emerson, 1990; Spencer, 1971; om genremässig
komplexitet, se Fairclough, 1995).

Den narrativa logiken förklarar och ger mening
till berättelsens handlingar på samma sätt som den
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ovan beskrivna handlingsförklaringen. Berättelsens
handlingar förstås med hänvisning till det tillstånd
av stabilitet som både saknas och önskas av den
handlande huvudpersonen, vilken skrider till verket
i tron om att kunna återställa ordning och reda. Nar-
rativet kan sålunda ses som både ett prefigurerande
perspektiv som vi applicerar på de fenomen vi möter
och som ett konfigurerande mönster i berättande
texter (för schemateori, jfr Shore, 1998).

Med hänvisning till narrativ och handlings-
förklaringar får vi en förklaring till löpsedlarnas
möjliga påverkan. Först kan vi konstatera att varje
omnämnd handling implicerar ett narrativt förlopp
som skiljer sig från rena händelseförlopp genom att
inbegripa en intentional förklaring. Förutom stereo-
typa person- och händelsescheman implicerar löp-
sedlarna mer eller mindre stereotypa och schema-
tiska handlingsförlopp. Löpsedlarna presenterar
inga fullständiga narrativ eller beskrivningar av
handlingar och skeenden; citaten utgör snarare
brottstycken ur de berättelsescheman vi har till för-
fogande, scheman som samtidigt är förutsättningen
för att vi skall kunna förstå handlingen som sådan.
Vidare ger löpsedlarnas citat exempel på (fragment
av) exklusiva idealnarrativ, snarare än den komplexa
”polyfoni” som vår vardagliga kommunikation ut-
gör. Löpsedelscitaten tycks implicera att det finns
ett enkelt skäl till det skedda som citaten handlar om
– varför den citerade knarkade, eller blev pyroman –
samt i vissa fall (”därför”-citaten) att den citerade är
villig att delge oss som läsare det skäl som antas
vara handlingens orsak. Slutligen kan vi se hur
själva narrativet utlovar sin egen form av tillfreds-
ställelse för den potentielle tidningsköparen.

Löpsedeln som reklaminstrument
Ett schema är en slags hypotes om hur världen kom-
mer att te sig för oss. Vi kan aldrig vara säkra på att
våra förväntningar besannas. Detta att vi inte vet
ifall våra scheman stämmer överens med de faktiska
(rapporterade) händelseförloppen är i slutänden det
som också lockar oss att köpa själva tidningen. Löp-
sedlarna spelar här på den narrativa funktion som
brukar kallas hermeneutisk kod (Barthes, 1975). Ett
idealnarrativ fångar sin läsare genom att presentera
ett problem eller en ”gåta” vars lösning läsaren drivs
att finna. På samma sätt som huvudpersonens hand-
lingar motiveras och förklaras med hänvisning till
den ”brist” som uppstår när jämvikten rubbas, drivs
läsakten av en önskan om narrativ upplösning, d.v.s.
att gåtan ges en lösning. Den hermeneutiska koden
driver oss att köpa tidningen för att se ifall våra för-
väntningar och förutfattade meningar uppfylls, vil-

ket i så fall ger narrativ tillfredsställelse utöver den
rent kognitiva.

Men medan strävan efter narrativ upplösning
kännetecknar många typer av löpsedelsrubriker är
det utmärkande för just löpsedelscitaten att de ofta
redogör för, eller bekräftar denna upplösning. Istäl-
let, som i fallet med otrohetslöpen, lockar citaten
oss som läsare att ta del av den narrativa process
som leder fram till upplösning. Löpsedelscitaten
spelar således på en variant av den hermeneutiska
koden där narrativa detaljer står i fokus – de kitt-
lande detaljer som skulle kunna få oss att själva leva
oss in i upplösningen. Man kan också tänka sig att
den narrativa upplösningen som lösnumret utlovar
består i att upplösa den tidigare nämnda spänningen
mellan lust och olust (t.ex. genom att bekräfta rå-
dande normer via ett avståndstagande av den om-
nämnda handlingen).

Vad vi ser är alltså hur löpsedlarna fungerar som
reklaminstrument. Precis som med mindre kom-
plexa kategorier ger bekräftelsen av scheman läsa-
ren kognitiv tillfredsställelse. Samtidigt är det ofta
fråga om handlingar som läsaren kan tänkas känna
mer eller mindre aversion inför, vilket i kombina-
tion med den kognitiva tillfredsställelsen leder till
en kittlande attraktion. Enligt den hermeneutiska
koden antyds ytterligare narrativ tillfredsställelse för
den som köper tidningen. Likt Sheherazade, som
genom att ständigt skjuta fram sagans upplösning
lyckades vidmakthålla sultanens intresse och där-
med undgå döden, lever kvällspressen av att löp-
sedlarna aldrig ger läsaren någon avslutad berät-
telse. Så också när lockbetet är begränsat till den in-
trikata detaljen.

Från perspektivtagande till
narrativets implicita etik
För att fullt ut uppskatta en berättelse har det häv-
dats att läsaren måste underkasta sig det perspektiv
eller den synvinkel som huvudkaraktären (eller be-
rättaren) erbjuder. Läsaren måste ta till sig de före-
ställningar och värderingar som presenteras, även
om det för den skull aldrig är frågan om att ge upp
sin egen ”horisont.” (Booth, 1961; Gadamer,1997).
För att så skall ske finns faktorer som bjuder in läsa-
ren att dela narrativets priviligerade perspektiv. Åt-
minstone tre sådana faktorer samverkar i ett narra-
tiv, vilka vi kan kalla tematiskt perspektivtagande,
figurativt rolltagande och semantisk identifikation.

Händelserna i USA den 11:e september får fung-
era som exempel på tematiskt perspektivtagande.
För att förstå vad som hände den 11e september
måste skeendet sättas in i ett narrativt förlopp.4
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Detta innebär först och främst en tematisering. Rent
strukturellt innebär tematiseringen att händelsen de-
finieras som antingen ett upphävande eller ett åter-
ställande av stabilitet. Om vi tänker oss temat des-
tillerat till ett binärt motsatspar där första ledet är
positivt värderat och det andra negativt, blir föl-
jande alternativ möjliga. Temat offer/skurk definie-
rar händelsen som ett upphävande av stabilitet och
möjliggör beskrivningar som ”demokratin och det
öppna samhället attackeras av muslimska funda-
mentalister”. Det motsatta temat hjälte/skurk defi-
nierar istället händelsen som ett återupprättande av
narrativ stabilitet och möjliggör beskrivningar som
”muslimska frihetskämpar slår tillbaka mot kolo-
nisatörer och utsugare”.

I den första beskrivningen är ”demokratin och
det öppna samhället” en figurativisering av temat
”oskyldiga offer”, vilket värderas positivt och kon-
trasteras mot sin motsats ”skyldiga brottslingar (ter-
rorister)”, som värderas negativt. I den andra be-
skrivningen av händelserna figurativiserar ”muslim-
ska frihetskämpar” det positivt värderade temat
”hjältar”, ställda mot ”kolonisatörer och utsugare”
som är de negativt värderade ”skurkarna”. De olika
beskrivningarna av den 11:e september bottnar såle-
des i två skilda tematiska par – offer/skurk, respek-
tive hjälte/skurk (det förekom självfallet beskriv-
ningar på temat hjälte/skurk till förmån även för
”demokratin och det öppna samhället”, t.ex. de som
redogjorde för brandsoldaternas insatser) – där vär-
deringen till förmån för det första ledet är utgångs-
punkten för det värdesystem som narrativet gestal-
tar. Resultatet är att i det förra fallet inbjuds vi att
uppfatta handlingarna negativt, medan det senare
fallet medger en positiv tolkning av skeendet.

För att kunna dela aktörernas perspektiv i ett
narrativ har läsaren också hjälp av faktorerna
figurativt rolltagande och semantisk identifikation.
Vad gäller figurativt rolltagande kan författaren
göra det mer eller mindre enkelt för läsaren att
känna igen sig i huvudkaraktären (-karaktärerna),
t.ex. genom att utsätta denne för (för läsaren) välbe-
kanta omständigheter, samt förse denne med drag
och egenskaper som läsaren delar, eftersträvar eller
sympatiserar med. Dessa personlighets- eller
karaktärsscheman kan jämföras med Barthes (op
cit.) semiska koder, eller Greimas (1987) tematiska
roller, samt med Erving Goffmans uppträdanden
(Goffman, 1974). Exempel på inbjudan till figura-
tivt rolltagande är återgivandet av sms-meddelanden
till närstående från människor som befann sig i
WTC-tornen eller i flygplanen: de ofta kärleksfulla
hälsningarna till barn och makar skapar igenkän-

nande och gör det lättare för oss att leva oss in i de
fasansfulla situationerna.

Ibland kan vi av olika skäl ändå ha svårt att för-
lika oss med givna figurativa roller. Då kan den se-
mantiska identifikationen vara vår väg in i narrati-
vet. Den semantiska identifikationen utgår från
dubbeltydigheten i det personliga pronomet ”jag”.
Pronomet ”jag” kan fylla två skilda funktioner i nar-
rativ. Å ena sidan kan det peka indexikalt till en icke
figurativiserad roll i texten som vi som läsare lätt
kan fylla själva (det är på detta sätt ”jag” fungerar
när vi omtalar oss själva i vardagssituationer). Å an-
dra sidan kan ”jag” användas till att peka anaforiskt
av en av narrativet redan figurativiserad aktör till-
baka till sig själv. Genom denna dubbla funktion
öppnar pronomet för en identifikation mellan olika
individer. Jag som läsare kan vara dels den ”han” el-
ler ”hon” eller ”du” som texten handlar om, likaväl
som du eller hon eller han kan vara textens ”jag”. På
så sätt öppnar pronomets abstrakta mångtydighet
möjligheten för läsaren eller lyssnaren att identifiera
sig med de perspektiv som erbjuds av narrativet
(Urban, 1989).

Löpsedeln inbjuder oss således att dela perspek-
tiv med den citerade. Jag blir jaget i diskursen (jag
blir ”jag”). Vi kan dessutom anta att ”jag”-citaten
innebär en slags ”intimation” som gör det figurativa
rolltagandet sekundärt. Om en berättarröst beskriver
en ”han” eller en ”hon” krävs mer av figurativ sam-
stämmighet för att vi skall kunna dela perspektiv
med den handlande, än om den handlande är ett
”jag” i första person.

Värdehorisont, etik och normförskjutning
När vi delar ett perspektiv (intar en roll, identifierar
oss) ställer vi oss således inför en delvis ny horisont.
Såtillvida denna motiverar den omnämnda hand-
lingen är det fråga om en värdehorisont. När vi läser
och förstår ett löpsedelscitat riktar vi vårt perspektiv
mot en narrativt konfigurerad värdehorisont. Att vi
som läsare i själva läsakten måste acceptera berättel-
sens värderingar är en av aspekterna av den ”impli-
cita etik” som Peter Kemp (1987) utläser ur Paul
Ricoeurs teori om tid och narrativ. Men medan
Kemp menar att själva läsningen (det han kallar för
refigurering av narrativet)5 möjliggör ett ställnings-
tagande, vill jag däremot hävda att varje kritiskt för-
hållningssätt till narrativets implicita etik är sekun-
därt i förhållande till denna etik. För att förstå en
text (eller ett fragment därav, som i fallet med
löpsedelscitaten) måste vi alltid först och främst
sätta oss in i, eller rikta vårt perspektiv mot den
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prefigurerade värdehorisont som narrativet kon-
figurerar. Det är detta värderingsföreträde som yt-
terst ligger till grund för löpsedlarnas normför-
skjutande potential.

Sammanfattning
Vi har sett att löpsedeln har en förhållandevis lång
historia i Sverige, med början på 1890-talet. Citat
används åtminstone så tidigt som 1935. De blir
dessutom mer markanta under 1960-talet då löp-
sedlarna förändras från att basunera ut så många
som åtta rubriker till att fokusera på en enda (citaten
blir också kvantitativt fler). Det är dock tveksamt
om sensationsprägeln tilltar eller om den befinner
sig på en konstant nivå. Avtrubbning och norm-
förskjutning kan också antas påverka läsarens in-

ställning till vad som uppfattas som sensationellt
och inte.

Vad gäller löpsedelns reklamfunktion lockar den
läsaren att köpa lösnummer dels genom den kogni-
tiva tillfredsställelse det innebär att få kategorier och
stereotyper bekräftade, dels genom olika varianter av
narrativa spänningsupplösningar. Slutligen hävdades
det att varje läsning kräver att vi riktar våra perspek-
tiv mot den specifika värdehorisont som motiverar
den omtalade handlingen. Åtminstone tre skilda fak-
torer har pekats ut som inbjuder till delandet av den
citerades perspektiv. Detta är vad som i slutänden ger
löpsedlarna deras normförskjutande potential. Exakt
hur detta skall förstås, samt varför vi inte skulle
kunna inta en kritisk eller värdeneutral attityd vid
själva läsakten, är något som kommer att redogöras
och argumenteras för utförligare i en följande artikel.

Noter

1. Även när så är fallet blir attraktionskraften större med
ett personligt tilltal, som på Expressens löp den 10/4-
02: Ny forskning: Därför är vi mer otrogna på våren/
Älskarinnor och älskare berättar

2. Schemateorier är inte neurofysiologiska teorier; vi har
inga observerbara scheman i våra hjärnor. Scheman
bör snarare betraktas som ett slags vanemässiga
kategoriseringar och som sådana postulerade
funktionalistiska entiteter (jfr Cummins, 1975).

3. Huruvida de mentala tillstånd (föreställningar, önsk-
ningar, etc.) som rationellt motiverar våra handlingar
också är de senares kausala orsaker är en fråga som
måste lämnas obesvarad här.

4. DN illustrerar denna tankegång när de (30/3-03) åter-
ger rapporteringen från fem olika tidningar, från Irak,
Saudiarabien, Qatar, USA och Storbritannien, om
nedskjutandet av en amerikansk helikopter under irak-
kriget. Medan de arabiska tidningarna beskriver ame-
rikanerna som ”rånargänget” som ”alltid satt sig över
folkrätten i sin strävan att bestjäla folken på deras re-
surser”, men som trots sin överlägsna teknologi ”stod
hjälplös” inför bonden och analfabeten Ali Obeid
Minkashs ålderdomliga gevär, så försöker de engel-
ska och amerikanska tidningarna bagatellisera hän-
delsen genom att hävda att helikoptern skjöts ned av
vältränade elitstyrkor ur Saddams andra pansarbrigad.
Å ena sidan en David och Goliat tematisering, å an-
dra sidan det öppna samhället kontra välrustad dikta-
tur och terror.

5. Då jag kommer att åberopa andra utgångspunkter än
Ricoeur har jag valt att tala om olika former av figure-
ring, istället för att som denne tala om tre nivåer av
mimesis (jfr Kemp, op cit.).
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