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Del 2: dialog, normförskjutning och ideologi
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Pojkvännen berättar: Därför dödade jag 19-
åriga Klara (Exp, 7/3-03)

Stenbergamördaren i exklusiv intervju: Jag är
inget odjur (AB 13/1-90)

Mannen som misstänks för styckmord erkänner
att han mördade fästmön/Jag åt av henne  (AB
22/1-80).

Den svenska löpsedeln är unik. Även om det före-
kommer löpsedlar i andra länder är deras plats i det
offentliga rummet betydligt blygsammare än i
Sverige, liksom deras historia är kortare (den
svenska löpsedeln uppträder redan på 1890-talet).
Sedan 1930-talet tilltar bruket av citat, med resulta-
tet att vi idag ställs inför citat på löpsedlarna unge-
fär varannan dag. Dessa citat fungerar som narrativa
fragment såtillvida de alltid omnämner en specifik
handling. Varje läsning av de narrativa fragment
som löpsedelscitaten utgör kräver att vi riktar våra
perspektiv mot den specifika värdehorisont som mo-
tiverar den omtalade handlingen. Detta ger i sin tur
löpsedlarna en normförskjutande potential.

I en tidigare artikel (Volgsten 2005a) formuleras
antagandet att vi som läsare i själva läsakten måste
acceptera de värderingar, den ”implicita etik,” som
den motiverande meningshorisonten artikulerar, för
att överhuvudtaget kunna förstå den omtalade före-
teelsen som en handling. Medan andra (Hall, 1980;
Kemp, 1987; Morley, 1992) i olika sammanhang
hävdat att själva läsningen möjliggör ett ställnings-
tagande gentemot det som framställs, föreslås här
antagandet att varje kritiskt förhållningssätt till
narrativets implicita etik är sekundärt i förhållande
till detta. Det är citatens värderingsföreträde som yt-
terst ligger till grund för den normförskjutande po-

tential som löpsedlarna kan antas ha.1 Det är också
denna tes som kommer att problematiseras och
argumenteras för i det följande. Först kan det dock
vara upplysande att nämna några forskningsin-
riktningar som tangerar denna problematik utan att
de för den skull erbjuder några tillfredsställande för-
klaringar.

I Stanley Cohens (1980) klassiska studie om
moralpanik förs en ingående diskussion om olika
gruppers avvikelse från etablerade normer, samt
massmedias roll vad gäller att definiera och särskilja
både sociala grupper och normer. Även om Cohen
uppmärksammar medias funktion vad gäller att er-
bjuda specifika roller för avvikelse, så är hans ut-
gångspunkt att varje samhälle präglas av en relativt
fast uppsättning normer som aktualiseras vid utbrott
av moralpanik. Ämnet för föreliggande studie är
istället hur massmedia kan bidra till en successiv
förändring av en sådan uppsättning normer.

Även Karl Erik Rosengrens (1994) indelning,
vad gäller de tidsperspektiv utifrån vilka olika fors-
kare studerar mediapåverkan, delar Cohens fokus på
det normativt bestående. Istället för att undersöka
medias ”kultivering av kollektiva massmedvet-
anden” (Gerbner, 1969, citerad i Potter, 1993:564)
vars yttersta funktion är upprätthållandet av en eta-
blerad ordning, så behövs en modell som förklarar
hur löpsedlarna kan utöva en de-kultiverande, eller
åtminstone – i den mån löpsedlarna bidrar till att er-
sätta existerande normer med nya dito – en re-kulti-
verande påverkan. Löpsedlarna (och häri ligger
mycket av deras reklampotential) fungerar genom
att utmana och tänja gränserna för det normala och
traditionellt etablerade. Däremot är löpsedlarna så
pass öppna vad gäller diskursiv kontext att sinse-
mellan motstridiga diskurser kan erbjuda förhåll-
ningssätt till de normer som citaten implicerar.
Löpsedlarnas ”redigerade oförnuft” frigör oss inte
från diskursiva ordningar. Snarare kommer vi att
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kunna förstå fenomenet som en form av subjekts-
produktion till tjänst för sinsemellan motstridiga
ideologiska diskurser och normsystem.

Inom socialpsykologin har man studerat hur
massmedierade attitydförändringar sker, antingen
genom att mottagaren medvetet tar ställning till de
argument för det fenomen som den värderande atti-
tyden gäller, eller genom att mottagaren associerar
nya och okända företeelser med fenomen som denne
redan är bekant med och värderar positivt. I frågor
som är angelägna tenderar vi att medvetet ta ställ-
ning, argumenten bemöts ”centralt”, medan attityd-
förändringar i frågor vi ställer oss mer likgiltiga in-
för har större chans att genomdrivas via ”perifera”
associationsmekanismer (Petty & Cacioppo, 1981).

Enligt detta perspektiv sker dock bestående
attitydförändringar endast i den mån mottagaren är
motiverad att aktivt ta ställning för eller emot det
som attityden avser. Associationsbaserade attityd-
förändringar tenderar att snabbt gå över. Vad gäller
löpsedlar kan vi anta att läsaren som regel inte re-
flekterar aktivt över sin inställning till de handlingar
och motiverande attityder som citaten gör uttryck
för, men trots detta sker en bestående påverkan.

Med anledning av de löpsedelscitat som anförts
ovan kan det vara på plats att nämna att påverkan
tycks vara av olika slag. I den mån extremt främ-
mande värderingar påverkar oss verkar det rimligt
att de i första hand har en avtrubbande effekt. Istäl-
let för att ge upp våra tidigare värderingar till för-
mån för dessas värdemässiga motsatser införlivar vi
de senare som ”norm för det avvikande”, d.v.s. vi
håller för normalt att avvikande andra(!) kan om-
fatta dessa värderingar. Följaktligen kommer
”norm” i det följande förstås som ett vidare begrepp
än hos t.ex. Durkheim (1974) eller Parsons (1982).
Genom att visa hur löpsedlar dissimulerar normer
för andra grupper än de läsaren tillhör, öppnar sig
ett ideologikritiskt perspektiv. Men löpsedeln är inte
bara ideologisk; i och med dess förmåga att etablera
och påverka normer utgör löpsedeln vad vi med
Foucault (1982) skulle kunna kalla en ”institu-
tionaliseringsform för makt”. Förutom att argumen-
tera för ovan nämnda tes kommer ett mindre antal
löpsedlar att analyseras med avseende på hur deras
implicita etik och ideologiska konnotationer sam-
verkar. Detta sker mot bakgrund av Donald David-
sons och Michail Bachtins teorier för tolkning och
subjektivitet. Att tolkning grundar sig i en värdering
av tillvaron visas med hänvisning till Daniel Sterns
teori om självets utveckling. Avslutningsvis diskute-
ras löpsedlarnas plats i det offentliga rummet.

Subjekt, språk och värdering

Ett nyfött barn befinner sig i symbios med modern.
De första stegen ur en sådan symbios, mot en social
samvaro med andra individer sker via kommunika-
tion. Även om kommunikationen i denna tidiga
socialiseringsprocess är förspråklig (d.v.s. barnet
kan ännu inte förstå vad ett språkligt uttryck bety-
der), så bygger den på ett känslomässigt band mel-
lan förälder och spädbarn. Barnet har behov som
måste tillfredsställas och skillnaden mellan tillfreds-
ställda och icke tillfredsställda behov utgör en käns-
lomässig tidskurva som barnet upplever. Daniel
Stern (1995) har beskrivit denna kurva som ett
”protonarrativt inneslutande”. Det är längs ständigt
skiftande känslomässig kurvor som verkligheten
”innesluts” och blir meningsfull för oss.

Genom dessa känslomässiga upplevelser blir
barnet varse föräldern som subjekt och individ. Bar-
net märker att det kan styra vissa känslomässiga
skeenden i sin tillvaro men inte andra. Det känner
hur dess eget kroppsbeteende får respons av en för-
älder eller ett syskon, och denna respons ger i sin tur
upphov till en ny känsloupplevelse. Stern (1985)
kallar denna respons för affektintoning. Barnet lär
sig kontrollera sin egen kropp och de känslokurvor
som olika kroppsrörelser och – beteenden ger upp-
hov till (gester, mimik, läten). Detta är barnets första
känsla av att vara ett ”själv”. De känsloförnim-
melser som barnet inte kan styra över på samma sätt,
men som det kan relatera till via affektintoning, ger
upphov till en första känsla av en ”annan”.

Så småningom lär sig barnet att dessa känslo-
förnimmelser är relaterade till önskemål och viljan
att ha något eller att göra något. Barnet märker att
det har behov som det vill tillfredsställa och att det
måste samverka med andra individer för att få dessa
behov tillfredsställda. Det får med andra ord en
känsla av att vara en subjektiv individ bland andra
subjektiva individer. Det som gör dessa individer
subjektiva är just att de har önskningar, viljor och
känslor som de agerar i överensstämmelse med och
som de kommunicerar med varandra om.

Genom affektintoningens samspel upplevs de
känslomässiga förloppen intersubjektivt. Det
protonarrativa inneslutandet, som Stern talar om,
inbegriper på detta sätt en annan. När så denna an-
dra använder ord för gemensamt upplevda förlopp
och fenomen kan barnet börja koppla samman dessa
ord och fenomen på ett meningsfullt sätt. Affekt-
intoning utgör en viktig utgångspunkt för det
perspektivtagande och den ”horisontsamman-
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smältning” som leder till utvecklingen av det Stern
kallar för ett verbalt, eller språkligt själv (som ger
subjektet identitet). Det finns således en teleologisk
aspekt i både språkförståelsen och förståelsen av
den andre som ett handlande subjekt. Både tal och
handling förutsätter att vi kan förstå att den andre
uppfattar positivt värderade mål i tillvaron.

Empati, språk och tolkning
Att hänvisa till den språkliga kommunikationens ur-
sprung i förspråkliga uttryck för viljor och behov
syftar i första hand till att underbygga påståendet att
språklig förståelse aldrig är värderingsmässigt neu-
tral. Snarare än att förstå vad ord och utsagor bety-
der i någon slags ”objektiv” ordboksfunktion är det
alltid först frågan om att förstå, eller försöka förstå,
vad en annan person menar, att tolka dennes an-
vändning av mer eller mindre bekanta ord och sat-
ser. När kommunikationssvårigheter uppstår handlar
det inte sällan om en oförmåga att ta till sig främ-
mande värderingar; istället förstår man det sagda
som ett uttryck för sina egna värderingar och attity-
der, vilket ger en förvrängd förståelse av den andre.
Själva vår förståelse är beroende av att dela inte
bara ett tankemässigt eller känslomässigt perspektiv,
utan också ett värdemässigt perspektiv.

Här är det viktigt att poängtera att perspektiv-
tagande inte innebär att läsaren måste underkasta sig
ett främmande värde- och normsystem helt och fullt,
som vissa simulationsteoretiker föreslagit. Man kan
inte underkasta sig betydelser man ännu inte känner
till. Ett motsatt, men lika felaktigt betonande finner
vi inom kognitionsforskningen. Istället för att hän-
visa till någon form av perspektivtagande eller inle-
velse förklaras vår språkförmåga ofta med hänvis-
ning till det perceptuella igenkännandet av akustiska
och visuella kategorier (talade och tryckta ord).
Dessa kategorier relateras därefter kognitivt till
internaliserade eller medfödda grammatiska struk-
turer och scheman. På frågan om hur vi kan förstå
vad någon annan menar hänvisar en kognitions-
teoretiker som Jerry Fodor eller Ray Jackendoff i
bästa fall till att vi är människor ”med liknande
mentala strukturer” (Jackendoff, 1983:31). En all-
varlig brist inom denna typ av forskning är följaktli-
gen att man inte förmår se språk som en typ av kom-
munikation, en förening mellan människor: ett pri-
vat språk är däremot, som Wittgenstein visat, en
omöjlighet.

En mellanväg mellan dessa ytterligheter (total
underkastelse och vad man skulle kunna kalla kog-
nitiv solipsism) finner vi i Donald Davidsons språk-
filosofi. Enligt Davidson förutsätter språklig kom-

munikation att den talande har en förutfattad ”teori”
om vad lyssnaren förstår, liksom lyssnaren måste ha
en motsvarande ”teori” om vad talaren har att säga.
Under samtalets gång skiftar positionerna mellan de
samtalande samtidigt som både talare och tolkare re-
viderar sina ”teorier” om den andre, så att en
”överensstämmelsens asymptot” uppnås (Davidson,
1986).

En sådan teori om den andre förutsätter, i sin
mest elementära form, att den talande uttrycker ett
sant påstående om ett gemensamt observerbart feno-
men. Davidson menar att vi, utan att behöva förstå
den andres språk, på intuitiva grunder kan tolka ett
yttrande som ett försanthållande. Detta försanthål-
lande relateras sedan till de övriga försanthållna på-
ståenden vi kan tillskriva den talande. För att förstå
den andre måste vi således anta att denne i stort har
en (enligt vår egen måttstock) korrekt uppfattning
om tillvaron. Detta kallar Davidson (1984) för
”välvillighetsprincipen”. Om vi inte kan tolka den
andre utifrån en sådan välvillighetsprincip, ifall vi
uppfattar den andres påståenden som övervägande
falska, försvinner grunden för vårt antagande att den
andre försöker säga någonting överhuvudtaget.

Det handlar alltså inte om någon form av abso-
luta sanningar, utan om att relatera vad den andre
säger till vår egen förståelsehorisont i en kontinuer-
ligt reviderbar process (likt asymptoten, kurvan som
närmar sig en rät linje utan att någonsin samman-
falla med denna). Orden och satserna får sin mening
i förhållande till andra ord och satser. Själva för-
santhållandet är dessutom vad som ger logisk struk-
tur åt det sagda. Sanningspredikatet strukturerar
språket. Davidsons välvillighetsprincip skiljer sig
således från exempelvis Jürgen Habermas ”giltig-
hetsanspråk”, därigenom att Davidson fokuserar på
tolkarens möjligheter att förstå den andre, medan
Habermas ställer villkor på den talande för att bli
förstådd (Habermas, 1998b). Såtillvida Habermas
utgår från dispyten och argumentationen mellan två
samtalande över vad som kan anses vara ett sant på-
stående (berättigad uppmaning, förfrågan, etc.) för-
mår han inte förklara hur förståelse i förstone kom-
mer till stånd. Ifrågasättande och missförstånd förut-
sätter båda att vi i stor utsträckning redan har för-
stått. Skillnaden kan förefalla subtil då ju även
Davidsons teori kräver att den talande har och revi-
derar en teori om den tolkande, men är väsentlig för
argumentet att förståelse alltid inbegriper en inter-
nalisering av en värdehorisont (vilken, när den
ofrånkomligen revideras, kommer att skilja sig från
den som tolkaren utgick ifrån).

Relaterar vi nu Davidsons idéer till Sterns (om
än Davidson inte gör något anspråk på utvecklings-
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psykologisk relevans),2 så kan detta att säga någon-
ting sant (utifrån ens egen horisont) förstås som att
omtala ett gemensamt observerbart fenomen (ting,
företeelse) som påverkar en protonarrativ kurva, ett
känslomässigt förlopp. Språket handlar således i
förstone om fenomen som påverkar ens välbefin-
nande i någon mening. I den tidigaste verbala
kommunikationen, som präglas av affektintoning,
överensstämmer ofta betydelser och värderingar
mellan barnet och föräldern på ett relativt förut-
sägbart sätt (även om de aldrig är identiska). I vi-
dare sociala sammanhang, där den känslomässiga
grunden inte är ömsesidig på samma vis, kommer
framförallt värderingar och attityder att skilja sig
mellan individerna (den ”livsvärld” som Habermas
förutsätter är sålunda ett resultat av, snarare än en
förutsättning för språklig förståelse).3

Dialog och röstaspekt
– från inter- till intrasubjektivitet
Mening finns m.a.o. inte hos den enskilde utan upp-
står enligt detta synsätt i mötet med en annan, i för-
söken att relatera sitt eget, eller sina egna, perspek-
tiv till den andres. Vår språkförståelse är, för att
låna en term från Michail Bachtin (1981), ”poly-
fon”, sammansatt av flera tidigare ”röster” som be-
stämmer varandras betydelse. Denna polyfoni
sträcker sig, likt Davidsons ”teorier” också framåt i
tiden, i och med våra försök att möta den andre i det
pågående samtalet. Orden förstås utifrån de röster
som sagt dem, d.v.s. utifrån de värderade/temati-
serade diskurser/narrativ de tidigare ingått i.

Hos Bachtin, liksom hos Davidson (och Haber-
mas), betonas dialogen. Vi kommer inte till mötet
med den andre med fixerade och färdiga horisonter
eller teorier. Att tala om horisonter, teorier och per-
spektiv på detta sätt vore att reifiera en ständigt på-
gående process. Davidsons asymptotmetafor beskri-
ver inte något tillstånd, utan ett läge som ständigt
påverkas av samtalets vindlingar, dess byten av och
hopp mellan teman. Samtalet, dialogen, är förståel-
sen. Förståelsen är själva mötet mellan de samtalan-
des röster (Shotter & Billig, 1998). Det jag velat
lyfta fram i Davidsons fokus på tolkningen är för-
mågan att, i bachtinska termer, låta en röst med
främmande värderingar komma till tals. Detta krä-
ver empati, d.v.s förmågan att föreställa sig, eller
vara öppen för, andra värderingar och perspektiv än
de man redan känner till.4

Bachtin å sin sida ägnar sig inte så mycket åt
själva empatiaspekten som åt den inre dialog mellan
olika röster som denna empati resulterar i. Bachtin
menar att våra psyken i hög grad lever genom språ-

ket. Han vänder sig emot Freuds tanke på ett ur-
sprungligt subjekt som förtränger traumatiska erfa-
renheter till det omedvetna, varvid detta omedvetna
ständigt riskerar att råka i konflikt med det med-
vetna. Istället tänker sig Bachtin att psyket är sam-
mansatt av just de röster som utgör vår språkförstå-
else. Psyket, jaget, är polyfont. Det finns inget ur-
sprungligt enhetligt subjekt, utan bara ett komplex
av internaliserade röster.

Dessa röster kan, om vi överför några av
Algirdas Greimas (1987) distinktioner (utvecklade
för att analysera narrativ, se Volgsten, 2005a), delas
upp i åtminstone tre aspekter som alla har relevans
för löpsedlarnas påverkan: tematiska, figurativa och
aktantiella röstaspekter. Att tala innebär att ge ut-
tryck för någon form av värdering angående det som
sägs (en varelse utan värderingar skulle inte ha nå-
got att säga, se Putnam, 1981). En internaliserad
röst kan därför betraktas som ett potentiellt tema,
där de båda leden i ett begreppspar (t.ex. liv och
död) värderas positivt resp. negativt. Rösten kan
därmed tolkas som en narrativiserande utläggning
av ett specifikt tema. Till skillnad från tematiska
röstaspekter ger figurativa röstaspekter uttryck för
mer eller mindre konventionella sociokulturella rol-
ler. Vi ikläder oss delvis färdiga roller i olika situa-
tioner, t.ex. förälder, lärare, älskare, kompis, djur-
rättsaktivist, bi-odlare.

En aktantiell röstaspekt, slutligen, bestämmer hu-
ruvida vi ser oss som aktiva eller passiva: aktiva, i
kraft att agera och förändra; eller passivt underställda
omständigheter som är utom vår möjlighet till påver-
kan. Att identifiera sig med en ”subjekt-aktant” är att
betrakta sig som en handlande varelse (med de etiska
implikationer handlingar medför) i stånd att påverka
sin situation. Att däremot identifiera sig med en ”ob-
jekt-aktant” är att frånsäga sig handlingsförmåga och
ansvar, att passivt se sig som underordnad yttre om-
ständigheter man inte rår på. Medan den figurativa
röstaspekten kan liknas vid det som Goffman kallar
”uppträdande”, motsvarar de aktantiella röst-
aspekterna Goffmans ”manér”. Goffman beskriver
hur ett ”överlägset, aggressivt manér kan …antyda att
den agerande räknar med att bli den som tar initiativet
till den verbala interaktionen och styra dess förlopp.
Ett saktmodigt, undfallande manér ger intryck av att
den agerande är inställd på att låta sig ledas av andra
eller åtminstone att han kan förmås till det”
(Goffman, 1974:30).

Genom kombinationer av dessa aspekter ser vi
hur det kan uppstå mer eller mindre temporära rös-
ter, eller ”jagpositioner” (jfr Hermans, 2001). Det är
genom mer eller mindre ”orkestrerade” röster – spe-
cifika kombinationer av tematiska, figurativa och
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aktantiella röstaspekter – som vi kommunicerar med
varandra. Under samtalets gång kan orkestreringen
förändras, aspekterna kan ingå nya konstellationer
med nya röster som resultat. Samtidigt är en del te-
matiska röstaspekter lättare att inta när vi identifie-
rar oss med vissa figurativa aspekter. Exempelvis är
njutning viktigare än nytta i vissa sammanhang och
givet vissa roller, jämfört med andra (ärlighet, kon-
sekvens och noggrannhet är ytterligare tematiserb-
ara egenskaper som kan värderas olika utifrån olika
figurativa positioner). På liknande sätt kan vi vara
olika benägna att orkestrera aktiva respektive pas-
siva aktantaspekter beroende på vilken figurativ el-
ler tematisk aspekt som i övrigt är fokuserad. Vi kan
vara aktiva i en fanclub eller på dagismötet, men
passiva i arbetsliv eller som kärlekspartner.

Narrativ identitet och autentiska röster
Inget av dessa påståenden om våra föränderliga
läggningar är särskilt kontroversiellt. Poängen är
snarare att rösterna inte bara är föränderliga över ti-
den, utan att de alltid artikuleras i förhållande till –
tilltalas av – en annan individ. De sätt våra röst-
aspekter orkestreras till mer eller mindre enhetliga
röster på beror till viss del på hur vi tilltalas av an-
dras röster (en annan faktor är s.k. talgenrer). Den
ödmjuke lokale biodlaren kan vara en arrogant
chauvinist på apiaristernas årliga kongress. Sist men
inte minst, detta dialogiska förhållande kan också
beskriva våra psyken. Både de inre rösterna och de-
ras olika aspekter är i dialog med varandra. I den
mån en figurativ eller en aktantiell röstaspekt vill ge
utlopp för någon specifik åsikt måste den instämma
med en motsvarande tematisk aspekt. Samtidigt har
varje röst internaliserats med ett spår av den ur-
sprungliga yttre dialog den en gång deltog i, vilket
gör att orkestreringen beror på både föregående,
samtida och framtida faktorer (Taylor, 1991a).

En konsekvens av detta är att ingen av dessa rös-
ter är oupplösligt förbundna med individen.
Subjektet saknar essens. Detta utesluter dock inte att
vissa röster väger tyngre än andra. Varje människa,
och därmed varje röst (eller aspekt av en röst), har
en historia. En röst som funnits länge och som be-
kräftats av andra röster, yttre eller inre, blir central
för individen. En sådan signifikant röst, liksom de
värden den är förknippad med, upplevs som auten-
tisk och om någon omständighet skulle leda till ett
kraftfullt ifrågasättande av denna röst kan detta upp-
levas som en akut identitetskris (jfr Taylor, 1991b).
Varje röst är således förknippad med specifika upp-
levelser och erfarenheter (även de ovidkommande
röster som snabbt glöms bort). Liksom Sterns proto-

narrativa inneslutande ger varje upplevelse av ytter-
världen en känslomässig inramning, är varje emotio-
nell erfarenhet upplevd ur ett specifikt perspektiv,
med dess unika röster (jag tänker mig också att en
aspekt kan vara potentiell, affektiv, ordlös: den blev
aldrig fullt orkestrerad).

Att vara en person, att ha en personlig identitet,
är enligt det här sättet att se, att i någon mån kunna
berätta om sig själv, sin historia, sin plats i tillvaron
och sina mål i livet. Dessa berättelser om vad man är
och inte är, dessa ”narrativa trådar”, som Daniel
Dennett uttryckt det, ”tycks strömma fram som om
de kom från en och samma källa – inte bara i den
uppenbara fysiska bemärkelsen att de kommer från
en och samma mun eller penna, utan i en mer subtil
bemärkelse: de uppmanar publiken att postulera en
sammanhållen agent som ansvarig för orden och
som ämne för berättelsen: helt enkelt, de uppmanar
sin publik att postulera ett centrum för narrativ gra-
vitation” (Dennett, 1991:418; se också Stern, 1985,
om ”det narrativa självet”).5 Oavsett om vi betonar
det enhetliga (Taylor, 1991b) eller det disparata i
den personliga identiteten (de Peuter, 1998), är kon-
tentan att våra identiteter består av inre röster, vilka
i sin tur förutsätter yttre röster med vilka vi involve-
rar oss i dialog, i språklig kommunikation.

Konnotation och oppositionell läsning
I polemik mot bl.a. Louis Althussers syn på subjek-
tet som bestämt av en på förhand dominerande dis-
kurs har Stuart Hall (1980) och David Morley
(1992) föreslagit att subjektet skall ses som platsen
för en kontinuerlig hegemonisk ”kamp” mellan de
olika ideologiska diskurser som tilltalar (”inter-
pellerar”) varje individ. Subjektet är ”interdiskur-
sivt” (passim). Tolkningen av en text (ett massmedi-
alt budskap) är dock inte godtycklig, menar man,
utan bestäms i hög grad av subjektets sociala posi-
tion. Resultatet är att en text kan förstås utifrån åt-
minstone tre positioner: dominerande, överens-
komna och oppositionella. Givet en dominerande
position tolkas meddelandet i enlighet med de nor-
mer och värderingar som avsändaren omfattar och
som denne ”kodat” i meddelandet. Tolkningen är
dominerad av och i överensstämmelse med kod-
ningen. En oppositionell position avfärdar den do-
minerande kodens representation av de förhållanden
som beskrivs, medan en överenskommen tolkning i
viss mån är dominerad av avsändarens kodade vär-
deringar om än den opponerar sig mot aspekter
därav.

Frågan är dock om tolkningen, förståelsen av ett
språkligt meddelande överhuvudtaget kan vara op-
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positionell; kan vi säga att vi förstår ett budskap om
vi inte samtidigt uppfattar de värderingar budskapet
förmedlar? Om vi bortser från motstridiga tematiska
tolkningar av en händelse (se Volgsten, 2005a), kan
vi skilja mellan två aspekter av förståelse. Å ena si-
dan har vi ett tolkningsförfarande som innebär att vi
för att förstå den andre delar dennes perspektiv (vil-
ket innefattar normer och värderingar). Förhållandet
mellan det utsagda och det uppfattade är asymp-
totiskt (d.v.s. fullständigt sammanfallande är omöj-
ligt). Men att inte kunna uppfatta att den andre till
stor del har motsatta värderingar i en fråga leder
oundvikligen till missförstånd.

Å andra sidan är de texter och utsagor vi tolkar
utsatta för en ständig rekontextualisering (horisont-
förskjutning) till följd av att vi kontinuerligt tolkar
nya meddelanden, samt för en mer eller mindre
”ideologisk” kritik (när vi konfronteras med något
vi inte accepterar ifrågasätter vi detta).6 Både kon-
textuell revidering och kritik är dock kronologiskt
sekundära i förhållande till själva tolkningsakten.
Revidering och kritik sker i efterhand, vilket kan
tyckas reducera varje opositionell läsning till efter-
konstruktion.

Ytterligare en aspekt av tolkningsförfarande är
viktig att påpeka här, då den kan förklara en synkron
oppositionell läsning av löpsedlarna. Jag tänker på
Barthes klassiska 50-talsanalys av framsidesbilden
på Paris-Match där en svart soldat står i givakt
framför trikoloren. Förutom att denotera en svart
soldat i givakt framför trikoloren konnoterar
omslagsbilden ett vidare budskap som handlar om
hur kolonialmakten Frankrike ser alla människor
som fria, jämställda bröder inför flaggan. Detta kon-
noterade budskap förmedlas samtidigt som den av-
bildade soldaten. Denotation och konnotation upp-
fattas av läsaren som ett ”enhetligt” om än komplext
(och, som vi skall se, inte nödvändigtvis konsistent)
meningsinnehåll. Soldaten, som tecken, är en del i
ett större, mer omfattande tecken vars innebörd är
både mytisk (oreflekterad) och ideologisk (Barthes,
1973). Ingenting i Barthes resonemang utesluter
heller att ett tecken skulle kunna förmedla inbördes
motsägelsefulla konnotationer. En simultan, avfär-
dande, oppositionell läsning är alltså möjlig om vi
antar att åtminstone en uppsättning av de motstri-
diga värderingarna – de oppositionella – befinner
sig på konnotationsnivå.

Relevansen av att konnotationen är samtidig är
att rösten blir direkt tilltalande och internaliseras
som sådan och inte som blott ett responderande de-
rivat, vilket är fallet med revidering och kritik.
Dessutom: en läsning där den oppositionella attity-
den är konnoterad är (så länge vi rör oss med ett

barthesianskt konnotationsbegrepp) lika oreflekte-
rad som den instämmande, den är en oppositionell –
”avpolitiserad” – myt. Till skillnad från revidering
och kritik undandrar sig den konnoterande rösten
dialogiskt bemötande.

Således kan tolkningen av ett löpsedelscitat i
kraft av sin implicita ”narrativa etik” ge uttryck för
en uppsättning värderingar, samtidigt som citatet,
givet den läsart som erbjudes av läsarens individu-
ella och sociala position, ger upphov till en konno-
tation vilken kan vara i antingen opposition eller i
överensstämmelse med narrativets implicita värde-
ringar. Den kritiskt reflekterande läsningen är se-
kundär i förhållande till den narrativa förståelsen,
medan en oppositionell läsning, trots att dess kon-
noterade innehåll uppfattas simultant i förhållande
till det narrativa innehållet, är oreflekterad (detta
utesluter inte en oppositionell läsning i enlighet med
Hall och Morley, men hänvisar denna till ett tids-
mässigt sekundärt stadium).

Det vi kan se är att löpsedelscitatet så att säga
bjuder ut sig till kontrahenterna i en interdiskursiv
kamp där citatets ”minsta gemensamma nämnare”
(se Volgsten, 2005a) innebär att fungera som en
röst, ett uttryck öppet för fyllande av ideologiskt
innehåll. Citaten – redaktionellt konstruerade som
de ofta är i sin lösa ”förankring” mellan denoterat
narrativt fragment och konnotation – levererar de
konkreta subjektspositioner diskurserna behöver
som objekt. Citaten står också för den ”omed-
delbarhet” som bidrar till att reifiera diskurserna.
Löpsedlarna tilltalar oss slutligen på det krasst
populistiska viset att de inte tar någon som helst
ställning till, eller ansvar för, de konnoterade dis-
kurser som citaten kan ge upphov till (”diskurs”
skall här förstås i enlighet med Foucault snarare än
med Habermas). De säger inte mer än vad som står
tryckt. Att detta öppnar dörren för maktpositioner
som gärna fungerar i det tysta borde inte komma
som någon överraskning. Liksom konnoterade vär-
desystem är oreflekterade finns det – trots protes-
terna mot Expressens ”Kör ut dem!”-kampanj och
trots att kommunikationen sker helt öppet på gator
och torg – anledning att tro att dessa diskurser kan
ersättas av sina ideologiska motsatser utan att vi är
varse om processen.

Löpsedlar i det offentliga: norm-
förskjutning och ideologi
Vi skall nu se hur löpsedlarnas citat, via narrativets
implicita etik och dess konnoterade diskurser, kan
tänkas ge upphov till det jag kallat för norm-
förskjutning, samt hur detta kan relateras till ideo-
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logi och maktutövande. Det är inte frågan om några
ingående analyser, utan snarare om en slags skiss-
artade utkast för framtida utprovande (och självklart
handlar det inte om att enstaka citat påverkar publi-
ken i någon vidare bemärkelse; det är snarare frågan
om återkommande stereotyper som ger uttryck för
liknande röster och röstaspekter).

Att det som betraktas som avvikande och mora-
liskt klandervärt har förändrats över tiden kan illus-
treras av följande exempel på sensationsrubriker
från femtio- och sextiotalen.

Landshövding von Heland: Varför jag gjorde den
olagliga omkörningsmanövern (AB 3/7-60).

Eller denna, från Expressen i januari tio år tidigare:

Där kräftan botas med ”de vises sten”: Jag är en
idealist av renaste vatten! Säger anmälda
”kräftläkaren” (Exp 25/1-50).

Vad gäller det första exemplet är det väl ingen idag
som direkt höjer ögonbrynen för att någon bryter
mot trafikreglerna, åtminstone så länge ingen blir
påkörd. När det gäller att bota cancer med stenar är
kristaller vardagsmat för den nya ålderns helare;
naturmetoder utgör snarare ett vedertaget alternativ
till traditionell medicin (inte minst på kvällspressens
löpsedlar). Citaten framstår närmast som skrattre-
tande i sin moraliska iver. Men gäller detsamma för
följande, mer aktuella citat?

Bert Karlsson: Jag tjänar 50 000 per dag på
flyktingar (AB 11/1-90)

Artisten Paula Nielsen misshandlade ambulans-
förare/ Jag gav honom en fet kick (AB 16/1-00)

Kommunalpolitikern och läraren i Haninge: ”Jag
är rasist” (Exp 16/6-99)

Beväpnat medborgargarde i Uppsala/”Vi kom-
mer att skadeskjuta förövarna med eldvapen”
(Exp 27/1-00)

Vi kan anta att citaten är publicerade just för att de
ger uttryck för värderingar som inte accepteras av
samhället – även om de kanske redan befinner sig i
ett gränsland mellan det allmänt avfärdade och det i
viss mån accepterade. Den implicita narrativa etiken
innebär dock ett bejakande av de värderingar som
ligger till grund för den citerades handling. I Bert
Karlssons fall att tjäna pengar på utsatta grupper av
människor (samt på svenska skattebetalares bekost-
nad). I Paula Nielsens fall, våldsutövande (om än
det klassificeras negativt som ”misshandel”). I
kommunalpolitikerns fall, rasism; samt i med-
borgargardets fall, (återigen) våldsutövande. Även

om det var svårt att se någon direkt ideologisk as-
pekt i citaten från 50- och 60-talen, andas dessa se-
nare citat å ena sidan en tydlig individualism (Karls-
son och Nielsen), samt i de två andra fallen (rasism
och medborgargarden) en slags våldsbaserad kollek-
tivism där solidariteten är starkt begränsad till den
egna gruppen.

Individualiserat våld bekräftas i än högre grad av
de inledningsvis citerade mördarna. Många skulle
nog värja sig mot påståendet att de identifierar sig
med denna mest makabra typ av citat. Samtidigt kan
man fråga sig om inte en del av obehagskänslan vi
känner när vi läser mördarcitaten bottnar i just detta
att handlingarna framstår som så påtagligt konkreta
för oss, tack vare den narrativa position som erbjuds.
Även om dom flesta av oss förvisso aldrig kommer
att begå mord, oavsett påverkan (men se Eriksson
(1998) om ”neutraliseringstekniker”), finns möjlighe-
ten att vi kommer att förvänta oss att mord blir allt
mer bestialiska. En mördare som lemlästar sitt offer
är inget odjur, bara en vanlig mördare, medan den
som inte gör det gör ett slarvigt jobb. Att bli mördad
kommer kanske inte att ses som mer olyckligt än att
dö i skrumplever eller i en bilolycka. Det är sånt som
händer. Reagerar vi negativt så är det en reaktion på
något vi förstått, men förståelsen, tolkningen förut-
sätter att den citerade rösten internaliseras och ingår
ett mer eller mindre dialogiskt förhållande till de re-
dan internaliserade röster som utgör våra subjektiva
identiteter. Även de röster som ifrågasätts i denna
subjektiva dialog fortsätter att utgöra en aspekt av
våra identiteter, såtillvida de bestämmer vad vi inte
sympatiserar med. Ju större utrymme en ifrågasatt
röst får desto större kan man tänka sig att dess
avtrubbande verkan är, d.v.s. det accepteras som nor-
malt, givet att det utförs inom vissa kretsar och grup-
per som i sig kategoriseras som avvikande.

I den mån löpsedeln har en direkt påverkan på
läsaren gäller det sannolikt de rent figurativa aspek-
terna: läsaren har redan tidigare internaliserat avvi-
kande tematiserbara grundvärderingar och inspire-
ras av sätten att realisera dessa.

Konnoterade diskurser
Vad gäller den ideologiska aspekten är det intressant
att se, att även om våldsmän alltid fått komma till
tals på löpen – från Norrmalmstorg via Åmsele och
Malexander, till Mordet på Anna Lindh

Så högg jag ihjäl Anna Lindh/Läs hela erkännan-
det/Bilderna, bevisen, vittnena (AB 12/1-04)

så tycks det framförallt vara kvinnomördare som ci-
teras. Detta trots att det är vanligare att män än kvin-
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nor bringas om livet. Normaliseringen handlar såle-
des om att avtrubba oss inför det faktum att kvinnor
mördas. Detta kan ses i relation både till domslut till
kvinnors nackdel i våldtäktsmål med hänvisning till
att de klätt sig och uppträtt utmanande, och till så
kallade hedersmord. I samtliga fall rör det sig om en
ideologisk kamp om kvinnans rörelsefrihet och rätt
att bestämma över sin egen kropp.7

När det gäller Expressens återkommande otro-
hetslöp (se Volgsten, 2005a) skulle man kunna
tänka sig att den narrativa etiken fungerar till de ci-
terade kvinnornas fördel. De negativt laddade ord-
valen antyder dock motsatsen. De otrogna kvin-
norna är just ”otrogna”, de framställs som bedragare
(liksom Paula Nielsen ”misshandlar”), snarare än
propagandister för exempelvis en fri sexualitet (vil-
ket skulle onödiggöra det hyckleri som citatens
narrativa etik nu ger uttryck för).

Den ideologiska aspekten är här indirekt och
fungerar genom att framställa subjekt för kon-
noterade diskurser om sexuellt beteende, eller kanske
snarare: citaten ger publika ansikten åt vad som an-
nars riskerar att bli alltför abstrakta resonemang. I
narratologiska termer handlar det om att citaten er-
bjuder figurativiserade och tematiserade aktanter som
ämnen för diskursivering. I mordcitatens fall handlar
det rimligen om att illustrera de diskurser om vålds-
verkare, bestraffning, psykopati, etc. som florerar i
övriga massmedia – om vilka grupper som skall kri-
minaliseras och bedömas psykiskt sjuka, till förmån
för bekräftelsen av de hederliga och friska. I kvinnor-
nas fall är resultatet ytterligare en backlash, en gro-
grund för de diskurser som verkar för att begränsa
kvinnors – och i förlängningen också mäns – hand-
lingsfrihet i det privata såväl som i det offentliga.

I och med att de konnoterade diskurserna kan fo-
kusera på de figurativiserade aktanterna (kvinnorna)
och fördöma dem som försåtliga bedragare, blir den
narrativa etiken moraliskt stöd för de icke-
figurativiserade att fortsätta som förut (”som män
gjort i alla tider”).

Avslutande kommentar:
löpsedeln i det offentliga rummet
En löpsedel kan trots sin skenbart oansenliga place-
ring ses som en viktig röst i det offentliga rummet.
Huruvida detta skall ses som signifikant beror delvis
på vad vi har för syn på detta offentliga rum. Här
skall jag kortfattat ställa två kontrasterande uppfatt-
ningar mot varandra, för att se ifall vi kan fälla nå-
got generellt omdöme om löpsedlarna (även om dis-
kussionen är giltig för media en masse). Den första

inbegriper en historisk återblick, den andra rör sig
huvudsakligen i det postmoderna.

Enligt Habermas (1998) idealbild av sjutton- och
artonhundratalens samhällsstruktur var den upplysta
offentligheten en del av den privata sfären, snarare
än av den offentliga statssfär som inbegrep kyrka
och hov. Den privata sfären var i sig uppdelad i en
offentlig sfär, där politik och kultur befann sig, samt
en pivatsfär där handel och familjeliv hörde hemma.
Gentemot staten var man medborgare, i det privata
rätt och slätt en människa som uttryckte sina person-
liga åsikter som borgare i det offentliga.

Framväxten av denna borgerliga offentlighet
(vars förutsättningar vi inte behöver gå in på) var en
nödvändighet för de demokratiska institutioner där
medborgare kunde träffas och som autonoma sub-
jekt diskutera sig fram till en förnuftig konsensus i
politiska, kulturella och ekonomiska frågor. Denna
upplysta, borgerliga offentlighet ses av Habermas
(även om han också beskriver dess ”förfall” sedan
slutet av artonhundratalet) som ett ideal och har in-
spirerat hans senare arbeten om ”diskursetik”. Givet
grundsatsen i denna etik, att ”endast de normer kan
göra anspråk på giltighet, som alla berörda skulle
kunna instämma i såsom deltagare i en praktisk dis-
kurs” (Habermas, 1996: 302), utgör löpsedeln ett
demokratiproblem då den verkar som samhällelig
maktfaktor utan att bjuda in till den dialog vilken
skulle kunna leda till en förnuftsbaserad konsensus
hos publiken (rörande de normer och värderingar
som står på spel). Löpsedeln är monologisk och där-
med också oetisk.

Mot Habermas pessimistiska syn på dagens
mediala offentlighet ställer Jean Baudrillard en, inte
optimistisk, utan (som han uttrycker det) ”ironisk
och antagonistisk” vision. Baudrillard delar delvis
Habermas analys av det offentligas ”förfall”, hur
gränserna mellan det offentliga och det privata sud-
dats ut, men drar helt andra slutsatser. Genom re-
klam, statistik, opinionsundersökningar, film, tv,
etc. producerar massmedia ett sådant övermått av in-
formation om och bilder av oss själva att den ”an-
dre” inte längre utgör något främmande, någon
skillnad. Massans ”kontinuerliga voyeurism” mot
sig själv, menar Baudrillard, innebär ett upplösande
av den ”scen” som upplysningens offentlighet ut-
gjorde; det finns ingen intim eller privat sfär att utåt
representera i det offentliga. Människan bakom
borgaren och medborgaren har upphört att existera.
”Överinformerat, utvecklar det [sociala] en inåt-
växande fetma. Ty allt som förlorar sin scen (i likhet
med den feta, obesa kroppen) blir just på grund av
detta skäl obscent”(Baudrillard, 1986:332).
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Denna obscenitet, denna nivåutjämning, gäller
inte bara det sociala rummet, utan också subjektet,
som upplöses i ett aldrig sinande flöde av självbilder.
Men dessa bilder fungerar inte, menar Baudrillard,
som någon narcissistisk bekräftelse av oss själva i
förhållande till andra. De omsluter inte något yttre
egoideal, utan ”invecklar” sig i sina egna ”holografi-
ska fragment” (Baudrillard, 1988:40). Berövad sin
scen blir det obscena subjektet ”schizofrent” och
”kan inte längre åstadkomma några gränser för sin
egen varelse, kan inte längre spela eller iscensätta sig
själv, kan inte längre producera sig själv som en spe-
gel. (Subjektet) blir en ren skärm, en kopplings-
central för inflytande nätverk” (ibid: 27). Överfört till
löpsedlarna innebär detta att läsarens inre dialog upp-
hör. För den schizofrene upplöses alla värde-
horisonter och den ena rösten tar plats efter den andra
utan inbördes sammanhang. Vår enda frihet består i
att slippa vilja. Och här någonstans tycks Baudrillard
skönja en ficka av möjligt motstånd: träder vi in i
”kommunikationens extas” och vägrar ta ställning till
massmedias inbjudande röster, vägrar att ingå dialog
med dem, så kan vi förbehålla vår kritiska, dialogiska
distans till de verkligt auktoritära rösterna – på
samma sätt som barnet obstinat vägrar ta ansvar när
detta påbjuds, men revolterar när den vuxne inte ger
det något att säga till om.

Baudrillards beskrivning kan tyckas fantastisk
(lik en bachtinsk karneval).8 Men är det schizofrena
subjektet mer osannolikt än Habermas förnuftigt
diskurserande medborgare? I den mån både Baud-
rillard och Habermas grundar sina resonemang på
en åtskillnad mellan vad den senare kallat livsvärld
och systemvärld kan vi, ironiskt nog, inte avfärda
löpsedlarna med hänvisning till deras massmediala
brist på dialog. Dels förutsätter en allt mer globa-
liserad livsvärld, om den inte skall bli fullständigt
uppslukad av systemen, massmediala utbyten: upp-
lysningens lokala diskussionsfora, där dialogen
skedde ”ansikte-mot-ansikte” har givit plats åt vad
John Thompson (1995) beskrivit som ”medierad
kvasi-interaktion” (huruvida dess ideala form är
”deliberativ demokrati,” anti-imperiella ”assem-
blage” (Hardt, 1994), eller något annat är dock en
öppen fråga). Dels kan vi inte bortse från den källa
för våra personliga, sociala och kulturella identiteter
som massmedia utgör – varje självteknik måste ta
massmedia i beaktande. Som den förmedlare mellan
system- och livsvärld massmedia kan sägas vara (se
Garnham, 1992) bör vi inte bara seriöst beakta löp-
sedlarna, utan dessutom ställa rimliga krav på dem.
Vilka dessa krav skulle kunna vara kan dock omöjli-
gen besvaras här, utan är ämnet för en diskussion
detta arbete i bästa fall kan inspirera.

Noter

1. Att som Jan Guillou (2004) ägna sig åt självpålagd
”hjärncensur” är således ingen hållbar utväg.

2. Detta skall inte heller förstås som något försök att
epistemologiskt grunda tolkningsförfarandet i ett
fördolt utvecklingspsykologiskt djup. För att parafra-
sera Davidson: det finns ingen sanning utanför språ-
ket/tolkningen.

3. För ett ”marxistiskt” grundande av välvillighetsprin-
cipen i praxis, se Doyal & Harris (1983).

4. Davidson använder, mig veterligen, aldrig uttrycket
”empati”, men se Quine (1992:46).

5. Dennett använder uttrycket publik (audience), snar-
are än lyssnare, för att betona att personen själv också
är publik för sina egna berättelser. Här bör också
påpekas att Dennett, framförallt med sitt uppmärk-
sammande av ”intentionala ställningstaganden” och
medvetandet som en mångfald av inre röster, intar en
mellanställning mellan de kognitionsteoretiker jag
nämnt ovan och det hermeneutisk-dialogiska synsätt
som förespråkas här. Istället för att som Bachtin
hänvisa till en Dostojevskijs polyfoni är Dennetts
medvetande en ”joyceansk maskin” där de författande

rösterna ger uttryck för mer eller mindre historielösa
monologer.

6. Jfr Seyla Benhabibs (2002) beskrivning av inomkul-
turella och ifrågasättande ”andra ordningens narrativ”.

7. För en studie av herrtidningars visuella och köns-
stereotypa framställning av män resp. kvinnor mot-
svarande citatens mer eller mindre manliga perspek-
tiv, se Hirdman, (2001).

8. Att löpsedlarna själva inte kan betraktas som karneval-
eska är uppenbart när vi beaktar deras hårt regisserade
utformning (se Volgsten, 2005a,b).
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