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Hur kan kritik förstås i ett språkvetenskapligt sammanhang? Vad in-
nebär det att inta en kritisk forskarposition som språkvetare? Vad 
kan man som text- och diskursanalytiker rikta sin kritik mot?

Denna antologi tar ett samlat och bredare grepp om konceptet kritik 
inom språkvetenskaplig text- och diskursanalys med ett särskilt 
fokus på en svenskspråkig kontext. Boken innehåller såväl teoretiska 
diskussioner av kritikbegreppet som kritiska empiriska analyser. 
De teoretiska diskussionerna tar sig an kritikbegreppets innebörd, 
dess historia och vetenskapliga implikationer. Här bidrar bokens 
artiklar också med teoretiska utvecklingar av kritikbegreppet i 
relation till exempelvis genre, motdiskurser, tystnad och frånvaro. 
I de empiriska bidragen analyseras sociala och samhällsrelevanta 
fenomen såsom feminism, nyliberalism, rasism och propaganda 
utifrån kritiska perspektiv. De empiriska analyserna bygger på vitt 
skilda skriftspråkliga såväl som multimodala material. Bland annat 
presenteras kritiska analyser av nationella prov för gymnasiet, rek-
lam för banker, IKEA-kataloger, vårdprogram för ätstörningar och 
synen på samiska barns språkundervisning. Boken ger en samlad 
bild av aktuell kritisk text- och diskursanalytisk forskning och avser 
även att bidra till den teoretiska utvecklingen av fältet.
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Förord 

Den här boken kom till i samband med konferensen Forum för textforskning 
11 som arrangerades 2016 i samarbete mellan språkvetenskapliga ämnen vid 
Södertörns högskola och Stockholms universitet. Forum för textforskning 
har av tradition främst riktat sig till text- och diskursforskare med språk-
vetenskaplig bakgrund, men är även öppen för forskare från andra discip-
liner som ägnar sig åt textanalys och textforskning i vidare mening. Den elfte 
konferensen samlade 65 forskare som under två dagar i juni 2016 presen-
terade och diskuterade kring konferensens tema: kritiska textanalyser. 

Aktualiteten och komplexiteten i vad kritiska textstudier egentligen inne-
bär föranledde arrangörerna att bjuda in till en volym med just den frågan i 
fokus. Skribenterna uppmanades att med hjälp av teoretiska, metodologiska 
eller empiriska studier förhålla sig till vad det betyder att bedriva text- och 
diskurskritisk forskning och vilka utmaningar en sådan forskning kan sägas 
ha idag. Resultatet blev elva studier som på olika sätt belyser eller i sig gör 
anspråk på att bedriva kritiska text- och diskursstudier. 

I bokens inledande artikel tar Charlotta Seiler Brylla, Gustav Westberg 
och Daniel Wojahn sig an själva kritikbegreppet och utreder ur ett veten-
skapshistoriskt perspektiv vad det kommit att betyda inom Critical Linguis-
tics, Critical Discourse Studies och diskurslingvistik. Avslutningsvis disku-
terar artikeln vad ett kritiskt förhållningssätt kan innebära idag. 

Melani Schröter vill genom sitt bidrag till volymen vidga den kritiska 
diskursanalysens forskningsprogram och kritiska potential med tre perspektiv. 
Utifrån empiriska exempel argumenterar Schröter teoretiskt såväl som meto-
diskt för att CDS i större utsträckning än hittills bör intressera sig för frånvaro 
och tystnad i diskurser, för motdiskurser och för komparativa analyser. 

Anders Björkvall pläderar i sitt bidrag för nödvändigheten att ta fram 
teoretiska och metodologiska verktyg som kan bidra till en kritisk förståelse 
för genrer i allmänhet och för genren värdegrund i synnerhet. Björkvall 
argumenterar för en kritisk genreanalys som tar hänsyn till texters multi-
modala och interdiskursiva karaktär för att kritiskt förstå hur genrer funge-
rar handlingsdirigerande. 
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Karin Hagren Idevall närmar sig fenomenet kritik från ett vetenskaps-
sociologiskt håll och utforskar i sin artikel den kritiska potentialen i aktör-
nätverksteori (ANT). Med utgångspunkt i rasism som forskningsobjekt visar 
Hagren Idevall hur ANT:s begrepp, frågeställningar och förhållningssätt kan 
fungera som kritisk metod för språkvetare. 

Jessica Holmdahl undersöker i sin artikel hur ätstörningar framställs i 
regionala vårdprogram. Med utgångspunkt i multimodal kritisk diskurs-
analys visar Holmdahl vilka föreställningar om ätstörningar som realiseras 
visuellt i diskursen och vilka möjliga implikationer det har för patienter och 
vårdpersonal. 

Även Per Ledin och David Machin utför en multimodal analys i sin ideo-
logikritiska undersökning av hur IKEA-kataloger kodar kök som en plats för 
nyliberalism, och hur denna kodning främst sker visuellt under perioden 
1975–2016. 

Lena Lind Palicki undersöker hur fanzinet Bleck formulerar feministisk 
kritik. I sin analys frilägger Lind Palicki de interaktionella strategier som 
används för att göra motstånd (mot rådande diskurser) och för att kon-
struera och skriva fram det egna feministiska subjektet. 

I Gunilla Almström Perssons artikel hämtas det kritiska perspektivet från 
retoriken. Artikeln undersöker det östtyska utlandsmagasinet DDR-Revyn 
och hur featurereportage används som strategi i internationellt riktade på-
verkansförsök. 

Claes Ohlsson resonerar i sin artikel om hur text- och diskursanalys av 
bankers annonser i svensk dagspress under perioden 1870–1970-tal kan fun-
gera som ett slags socioekonomisk kritik. 

Otso Kortekangas följer Melani Schröters uppmaning genom att utnyttja 
det komparativa perspektivet i kritisk diskursanalys. Kortekangas kombinerar 
metodologiska koncept från kritisk diskursanalys med en transnationell, jäm-
förande historieanalys av diskurser kring samiska barns språkundervisning i 
Finland, Norge och Sverige under tidigt 1900-tal.  

I den avslutande studien av Susanne Staf och Andreas Nord utforskas 
grundskolans literacyförväntningar så som de artikuleras i nationella prov 
för ämnena geografi och historia. Stafs och Nords kritik är dialektisk och tar 
fasta på hur de nationella provens framskrivna literacyförväntningar präglar 
och normerar undervisningspraktiker och den literacy som elever ges möj-
lighet att utveckla. 

Samtliga bidrag i den här volymen har genomgått ett anonymt peer-
review-förfarande där minst två externa granskare kommenterat varje enskilt 
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manuskript. Vi vill härmed rikta ett varmt tack till dessa granskare som med 
sin kritiska hållning bidragit till färdigställande och förbättrande av volymen. 

 
Stockholm i februari 2018 
 
Daniel Wojahn, Charlotta Seiler Brylla, Gustav Westberg 
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C som i kritik 
Kritiska perspektiv inom text- och diskursstudier 

Charlotta Seiler Brylla, Gustav Westberg & Daniel Wojahn 
 

Abstract  
This article deals with the concept of critique by discussing and tracing 
theoretical definitions and epistemological implications of critique 
within three influential fields of discourse studies: Critical Linguistics, 
Critical Discourse Studies and Discourse Linguistics (Diskurslingvistik). 
The intention of the article stems from an observation regarding how 
discourse studies – at least in a Swedish context – tend to align with a 
critical perspective, yet without explicating it. Consequently, the article 
examines the following questions: What does it mean to conduct critical 
studies as a linguist? What traditions and theoretical contexts are the 
understandings of critique anchored in? What critical traditions have 
inspired discourse studies in Sweden? Drawing on the conceptual con-
flict between postmodern notions of knowledge on the one hand and 
populist and post-truth views on the other, the article concludes by 
arguing for the contemporary importance of linguistic critique. 

Keywords: critique, critical linguistics, critical discourse analysis, dis-
course linguistics, discourse studies in Sweden 

 
Kritiska text- och diskursstudier har sedan tidigt 1990-tal bedrivits av språk-
vetare i Sverige och traditionen lever än idag. Internationellt har kritiska 
ansatser inom språkforskningen utvecklats sedan 1970-talet, samtidigt som 
många av de teorier och traditioner som språkvetare lutar sig mot för att 
motivera en kritisk forskargärning går längre tillbaka. Begreppet kritik har i 
språkforskningen fyllts med en rad olika innebörder och vårt syfte med 
denna artikel är att reda ut hur dessa definitioner av kritik ser ut och vilka 
tanketraditioner de grundar sig på. Vi härleder betydelsen av kritik i Critical 
Linguistics (CL), Critical Discourse Studies (CDS) samt Diskurslingvistik 
(DL), tre centrala fält som präglat kritiska text- och diskursstudier. Vi adres-
serar frågor av typen: Vad innebär det att som språkvetare inta en kritisk 
forskarposition? Vilka vetenskapliga traditioner och forskningssammanhang 
grundar sig förståelsen av kritik på? Därutöver redogör vi för vilka kritiska 
traditioner som har kommit att inspirera den svenska text- och diskursana-
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lysen. Avslutningsvis diskuterar vi relevansen av att bedriva kritiska text- 
och diskursstudier idag. 

Vårt syfte är således huvudsakligen vetenskapshistoriskt: vi ger en över-
blick över hur begreppet kritik har förankrats teoretiskt inom språkforsk-
ningen. En anledning till att vi väljer att koncentrera oss på en teoriinriktad 
utredning av kritikbegreppet – och inte en utredning av ställda forsknings-
frågor, analysmetoder, beforskade material och resultat – är att det i många 
svenska analyser antas ett kritiskt perspektiv utan att perspektivet explicit 
definieras. I linje med Blommaert (2007:21) vill vi med artikeln poängtera att 
det går att vara kritisk på olika sätt, och att den kritiska diskursanalysen är ett 
bland flera sätt att vara kritisk på. Det är alltså i första hand en begrepps-
historisk utredning vi sysselsätter oss med, snarare än en forskningsöversikt. 

Från kritisk lingvistik till kritiska diskursstudier 
De olika kritiska ansatserna inom det text- och diskursanalytiska fältet delar 
antagandet om att det finns täta samband mellan språkliga och sociala struk-
turer. En utgångspunkt är att språk ses som social praktik och att kontexten 
bedöms vara relevant att inkludera i analyserna (t.ex. Fowler & Kress 
1979:185–196, Fairclough & Wodak 1997:258). Text- och diskursforskare 
som arbetar med kritiska ansatser brukar utgå från en konstruktivistisk syn 
på språk, där språk antas vara format av samhälleliga förhållanden, samtidigt 
som språk antas forma de samhälleliga förhållandena. Språk uppfattas därmed 
utgöra en viktig faktor för att skapa, men också transformera (Hornscheidt 
2012), mellanmänskliga relationer och samhälleliga normer. Text förstås i 
detta sammanhang som allt som bär mening i en bestämd situation med 
början och slut, temporalt och spatialt avgränsad från andra meningsbä-
rande enheter. Med diskurs menas sammanflätade utsagor kring ett visst 
tema situerat i ett visst socialt fält. 

Den kritiska textanalysens sociala engagemang bottnar i 1970-talets 
politiska rörelser, och vetenskapligt emanerar den från klassisk retorik, text- 
och sociolingvistik, pragmatik och annan tillämpad språkvetenskap (Fair-
clough 2003, Blommaert 2007, Wodak 2007, 2011). Redan under 1930-talet 
formuleras tankar av de ryska litteraturteoretikerna Bakhtin och Vološinov 
som senare blev grundläggande för den kritiska textanalysen (Helsloot 
1995). Särskilt deras antagande om att språk inte går att skilja från sociala 
och ideologiska processer präglar det kritiskt text- och diskursanalytiska fäl-
tet än idag. En av de första som anlade ett uttalat kritiskt perspektiv inom 
språkforskningen var den franska filosofen och diskursanalytikern Pêcheux. 
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De koncept som han formulerar i Language, semantics and ideology (1982 
[1975]) grundar sig framför allt på Althussers marxistiska ideologiteori (se 
Althusser 1976, jfr Winther Jørgensen & Philips 2000:21–22). Pêcheux ut-
vecklade konkreta verktyg för kritisk analys, som dock inte fick något större 
genomslag inom den angloamerikanska och skandinaviska text- och dis-
kursforskningen.1 En tradition som däremot har fått stor betydelse är Cri-
tical Linguistics, vars utveckling och framväxt vi beskriver i nästa avsnitt. 

Kritisk lingvistik – ett nytt sätt att analysera språk 
Själva benämningen Critical Linguistics användes för första gången i slutet 
på 1970-talet. Begreppet introducerades i rubriken till det avslutande kapit-
let i boken Language and control (Fowler, Hodge, Kress & Trew 1979). 
Författarna var alla verksamma vid University of East Anglia i Norwich och 
intresserade sig för språkets aktiva och påverkande roll i sociala och politiska 
praktiker. Precis som nutida kritiska diskursstudier såg de språk som både 
del och resultat av sociala processer. I bokens slutkapitel ifrågasätter Fowler 
och Kress (1979:186) lingvistisk forskning som enbart koncentrerar sig på en 
analys av inomspråkliga fenomen och som utgår ifrån att ’uttryck’ och 
’innehåll’ kan skiljas från varandra. Deras utgångspunkt är den motsatta: 
varje lingvistisk detalj bär på specifik betydelse och språkformernas betydel-
ser måste härledas ur de funktioner de fyller i sociala processer. Kritiska 
lingvister anser att språkliga yttranden alltid är resultat av medvetna eller 
omedvetna val mellan olika lingvistiska alternativ. Två exempel på detta, 
som analyseras utförligt i Language and control, är valet mellan aktiva eller 
passiva formuleringar och valet mellan verbfras eller nominalisering. En ofta 
refererad undersökning är Trews (1979) studie av brittiska tidningars rap-
portering om en demonstration där beväpnade poliser dödade obeväpnade 
demonstranter. Analysen visar hur bruket av passiva verb leder till att 
poliser osynliggörs som aktörer samt att kausala samband i händelseför-
loppet förblir otydliga. Med substantiv som rioting och loss of life skapas 
dessutom en hög abstraktionsnivå som i likhet med passiverna döljer poli-
sernas agerande. Olika uttrycksmöjligheter bär på olika betydelser – de syn-
liggör eller osynliggör aktörer – och antas därmed fylla olika kommunika-
tiva behov. Ett grundläggande antagande inom den kritiska lingvistiken är 
alltså att språkliga yttranden aldrig är godtyckliga eller slumpmässiga. 

                                                 
1 Se Helsloot och Hak (2007) samt Fairclough (1992) och Mills (2004) för en överblick 
över Pêcheux betydelse för diskursanalysen. 
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I sitt antagande om att språk, även grammatiska strukturer, måste be-
skrivas och förstås i ljuset av språkets sociala funktion inspirerades de kritis-
ka lingvisterna av Hallidays systemisk-funktionella lingvistik. Med sina ana-
lyser ville de visa att även grammatiska konventioner är relaterade till och 
formade av de sociala och personliga behov människor har. Eftersom män-
niskor lär sig språk i social interaktion, och eftersom språk används för att 
fylla sociala och kommunikativa behov, antas språkstrukturen vara formad i 
samspel med de samhälleliga strukturer inom vilka språket används (t.ex. 
Fowler & Kress 1979:187–188).2 

Mot bakgrund av denna språksyn ställer kritiska lingvister inte enbart 
den deskriptiva forskningsfrågan ”Vad?”, utan även frågorna ”Hur?” och 
”Varför?”. Fowler (1987:69) sammanfattar det på följande sätt: ”How things 
are said is as significant as what things are said”. Kress (1983) kommenterar 
i sin tur behovet av att även ställa varför-frågor:  

At each point in the text choices are available to the speaker/writer […] 
Why was this form chosen, rather than one of the other available ones? 
Why was this linguistic process applied and not these other possible 
ones? (Kress 1983:125) 

Eftersom språkliga val antas vara socialt motiverade, antas social kontext 
vara nödvändigt att inkludera i analysarbetet för att besvara varför-frågor. I 
boken Language as ideology – som publicerades nästan samtidigt som Lan-
guage and control – betonar Kress och Hodge (1979) inte bara att språk och 
samhälle måste studeras i relation till varandra, utan även att ideologier 
medieras språkligt. Fowler (1991:66) uttrycker det som att varje språkligt val 
görs ”from a specific ideological point of view”, och därför aldrig är neutralt 
eller kontextlöst. 

Kritiska lingvister fann också metodisk inspiration i den systemisk-funk-
tionella lingvistiken. Det syns såväl i hur Hallidays transitivitetsanalys av 
processer och processdeltagare används som i val av metoder för analys av 
kausalitet. Med utgångspunkt i antagandet om det täta sambandet mellan 
språk och samhälle, motiveras textanalys som ett centralt och effektivt verk-
tyg för kritisk analys av ideologiska processer. Vad CL lägger i kritikbegrep-
pet reder vi ut i nästföljande avsnitt. 

                                                 
2 Halliday (1970) och (1973) är centrala referenser i de tidiga CL-publikationerna. 
Hallidays systemisk-funktionella grammatikmodell finns utförligt beskriven i Halliday 
och Matthiessen (2014). Se Matthiessen (2012) för en överblick över den systemisk-
funktionella lingvistikens betydelse för kritiska ansatser inom språkforskningen. 
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Betydelsen av kritik i kritisk lingvistik 
Kritiska lingvister lägger flera innebörder i kritikbegreppet, och i samband 
med med lanseringen av CL pekar Fowler och Kress (1979) ut två huvud-
sakliga betydelser:  

The need then is for a linguistics which is critical, which is aware of the 
assumptions on which it is based and prepared to reflect critically about 
the underlying causes of the phenomena it studies, and the nature of the 
society whose language it is. (Fowler & Kress 1979:186) 

Enligt Fowler och Kress innebär kritik alltså att dels reflektera över lingvisti-
kens och den egna ansatsens grundantaganden, dels att kritiskt granska och 
belysa relationerna mellan språkbruk och samhälleliga förhållanden. Detta 
granskande av samband beskriver Fairclough, som senare blev en central-
gestalt inom den kritiska diskursanalysen, som ”making visible the inter-
connectedness of things” (1985:747). En annan återkommande formulering 
är att CL-analyser ses som en ”activity of unveiling” (Fowler & Kress 
1979:196). Eftersom kritiska lingvister utgår från att samhälleliga ideologier 
konstrueras språkligt, anses textanalyser kunna bidra till att synliggöra, eller 
avtäcka, implicita ideologiska strukturer, som därmed också blir möjliga att 
ifrågasätta och förändra (Fowler 1991:232). Ideologier antas vara subtila, 
som ”invisible and bodiless thoughts” (Kress & Hodge 1979:13), och med 
hjälp av språkvetenskapliga metoder kan (och bör) en kritisk lingvist göra 
dessa greppbara. Därmed kan forskaren formulera en språkligt förankrad 
samhällskritik. Denna kritik ska enligt de kritiska lingvisterna inte rikta sig 
mot språket i sig eller mot enstaka språkbrukare, utan mot samhällsstruk-
turer som, enligt CL-forskarna, upprätthåller social ojämlikhet: 

[The resistance which CL offers] is a critique of the structures and goals 
of a society which has impregnated its language with social meanings 
many of which we regard as negative, dehumanizing and restrictive in 
their effects. (Fowler & Kress 1979:196) 

I slutet på 1970-talet och under 80-talet koncentrerade sig kritiska lingvis-
tiker framför allt på analys av klassrelaterade maktrelationer, och Marx 
nämns som viktig inspirationskälla (t.ex. Hodge & Kress 1979:Preface). Som 
analysmaterial valdes oftast presstexter, i regel tidningsartiklar publicerade i 
stora brittiska tidningar (se t.ex. Hodge 1979, Trew 1979, Fowler 1991). Detta 
empiriska fokus motiverades med att media har en inflytelserik och privi-
legierad position i det sociala och ekonomiska systemet. Media anses bidra till 
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att samhälleliga auktoriteter och sociala normer konstrueras och upprätthålls. 
Att språk är såväl medias verktyg som produkt gjorde media till ett särskilt 
intressant studieobjekt för de kritiska lingvisterna (Fowler 1987:68). 

Många CL-forskare betonar att deras arbete inte enbart riktar sig till andra 
språkvetare, utan även till en bred offentlighet (Hodge & Kress 1979:14, Fow-
ler & Kress 1979:196, Fowler 1991:66). CL har på så vis en uttalat eman-
cipatorisk ansats och strävar efter att utbilda och träna intresserade personer 
utan avancerad lingvistisk kompetens att på egen hand granska och avtäcka 
texters implicita innebörder (Fowler 1991:42). Det egna språkvetenskapliga 
arbetet blir därmed inte bara akademiskt, utan även socialt, politiskt och 
personligt (Fowler 1991:231). 

Epistemologiskt vänder sig CL på så vis mot 1970- och 80-talets univer-
sella och strukturalistiska lingvistiktraditioner som inte visade intresse för 
det sociala, kontextuella och fallspecifika. Den kritiska lingvistikens ansatser 
var vid denna tid provocerande för många språkvetare, och CL-publika-
tioner ledde till debatt om vad som egentligen utgör lingvistikens kunskaps-
intresse (jfr frågorna ”Vad?”, ”Hur?” och ”Varför?”). Som tidigare nämnts 
formulerade CL ett betydligt vidare och mer samhällstillvänt kunskaps-
intresse – framför allt med intresse för klass och rasism (Fowler m.fl. 1979, 
Kress & Hodge 1979) – än vad som var brukligt inom den strukturalistiskt 
och deskriptivt orienterade lingvistiken, men även i relation till den kvanti-
tativt inriktade sociolingvistiken. Som ett led i detta samhällstillvända 
kunskapsintresse argumenterade kritiska lingvister redan tidigt för betydel-
sen av interdisciplinära ansatser (jfr Wodak 2011:53), vilket också utmanade 
den lingvistiska disciplinens självförståelse.3 

Idag positionerar sig forskare inte som kritiska lingvister i lika hög 
utsträckning som innan millennieskiftet. De språkvetenskapliga kunskaps-
intressena har i stället utvecklats och orienterats mot diskurser och forsk-
ningsfältet Critical Discourse Analysis (CDA) har i princip avlöst CL, åtmin-
stone inom den engelskspråkliga forskningsgemenskapen. Boken Language 
and control från 1979 beskrivs fortfarande som grundläggande. 

Kritiska diskursstudier – ett vidgat fokus 
Critical Linguistics utvecklas till Critical Discourse Analysis – kritisk dis-
kursanalys – i början av 1990-talet. Startskottet för denna utveckling brukar 
dateras till ett symposium i Amsterdam 1991, där Ruth Wodak, Teun van 

                                                 
3 Som svenska exempel på CL-inspirerade studier kan Boréus (1994) och Ledin (1994, 
1995) nämnas. 
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Dijk, Norman Fairclough, Gunther Kress och Theo van Leeuwen deltog. Vid 
symposiet diskuterade deltagarna, som ofta beskrivs som CDA:s förgrunds-
gestalter, vad som förenar CDA, men även fältets teoretiska och metodo-
logiska heterogenitet. Som forskningstradition har CDA utvecklats och 
förändrats sedan 1990-talet, och för att betona att fältet snarast är ett teo-
retiskt och metodiskt konglomerat används numer benämningen Critical 
Discourse Studies (van Dijk 2013, Wodak & Meyer 2016).4 

Den mest iögonfallande utvecklingen från CL till CDS handlar om att 
lingvistik ersatts med begreppet diskurs. Inom CDS härleds detta begrepp 
vanligtvis till Foucaults (t.ex. 2011a [1969]) förståelse av diskurs som socialt 
konstruerad och språkligt artikulerad kunskap om någon aspekt av verklig-
heten. Olika CDS-orienterade forskare tillämpar, utvidgar och preciserar 
denna grunddefinition på olika sätt. Fairclough och Wodak (1997) formule-
rar en ofta citerad definition, där relationen mellan diskurs och ’verklighet’ 
understryks: 

CDA sees discourse – language use in speech and writing – as a form of 
’social practice’. Describing discourse as social practice implies a dialec-
tical relationship between a particular discursive event and the situa-
tion(s), institutions(s) and social structure(s) which frame it: the discur-
sive event is shaped by them, but it also shapes them. (Fairclough & 
Wodak 1997:258) 

Utifrån detta perspektiv förstås alltså diskurs som en social och kommuni-
kativ praktik som står i ett dialektiskt förhållande till situationella och insti-
tutionella kontexter samt sociala (makt)strukturer. Diskursbegreppet erbjuder 
på så vis ett teoretiskt mer nyanserat sätt att begrippliggöra makt som något 
relationellt och förhandlat, snarare än som statiska och inneboende egen-
skaper som kommuniceras via språk. Diskursbegreppet tydligör att språk inte 
bara är ett medel för kommunikation, utan snarare ett system av praktiker 
som sätter upp ramarna för vårt tänkande. 

Även CDS drar en skiljelinje mellan kritiska och icke-kritiska (deskrip-
tiva) diskursanalyser. Bland annat Fairclough (1992) och Wodak och Meyer 
(2016) menar att kritiska analyser inte enbart syftar till att beskriva 
diskursiva praktiker, utan även till att förklara hur diskurser skapas genom 
maktrelationer och ideologier samt hur de påverkar sociala identiteter, 
relationer, kunskapssystem och kollektiva världsuppfattningar.  

                                                 
4 I fortsättningen använder vi CDS i denna text, även när vi refererar forskare som själva 
använder akronymen CDA. 
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Van Dijk (1993:250) betonar att CDS riktar ett specifikt intresse mot do-
minansrelationer och makt som kommer uppifrån, snarare än underifrån-
makt och motståndsrelationer. Detta perspektiv präglar CDS som forsk-
ningsfält där forskningsfrågor ofta handlar om hur diskriminering och 
förtryck utövas diskursivt av potentiellt maktfulla aktörer och texter (jfr CL:s 
intresse för maktfulla medieaktörer). På en generell nivå går det att karak-
tärisera CDS-forskare som intresserade av hur särskilt rasism, antisemitism 
och nationalism (t.ex. Wodak m.fl. 1999, Reisigl & Wodak 2001) men även 
sexism (t.ex. Mills 2008), populism (t.ex. Reisigl & Januschek 2015, Stav-
rakakis m.fl. 2017) och nyliberalism samt kapitalism (t.ex. Fairclough 1993, 
Ledin & Machin 2017) reproduceras i framför allt massmedietexter, men 
även i politiska texter, styrdokument (t.ex. för universitet) och i reklam. 
Utvecklingen från CL till CDS inbegriper alltså en vidgning i fråga om vilka 
sociala relationer som kritiseras. Under stora delar av 1990-talet låg fokus i 
huvudsak på skriftspråklig reproduktion av diskurser, men sedan 00-talet 
har multimodala analyser fått ett allt större genomslag inom CDS. Det 
multimodala antagandet bygger på att diskurser är förhållandevis oberoende 
av och samtidigt överordnade genre, modalitet och design (jfr Kress & van 
Leeuwen 2001:5). 

CDS:s metodiska heterogenitet återspeglas i viss mån av förgrundsgestal-
ternas teoretiska och språkvetenskapliga hemvister. I likhet med CL har 
CDS hämtat stor inspiration från systemisk-funktionell lingvistik och även 
sociosemiotik, vilket syns särskilt tydligt i Faircloughs och van Leeuwens 
arbeten. Sociosemiotiska analysingångar har även öppnat upp forsknings-
intresset för andra kommunikationsformer än skrift, och särskilt Kress och 
van Leeuwen (1996) har inspirerat till analyser av multimodal reproduktion 
av diskurser och ideologier.5 

Även Wodak hämtar emellanåt inspiration från systemisk-funktionell 
lingvistik och sociosemiotik, samtidigt som hon ofta betonar vikten av att 
triangulera undersökningsobjekt genom att kombinera olika typer av meto-
der. Inspirerad av retorik har Wodak etablerat metoder för argumentations-
analys inom CDS (se t.ex. Reisigl & Wodak 2016:35). Van Dijk (t.ex. 2016) 
betonar å sin sida vikten av att ta hänsyn till kognitiva aspekter för att förstå 
hur tänkesätt reproducerar diskriminering av olika slag. Det är emellertid 
inte en diskurspsykologisk analys med intresse för mental bearbetning av 
diskurser som van Dijk förespråkar, utan snarare analysverktyg som visar 
                                                 
5 Kress har senare tagit explicit avstånd från CDS-traditionen (Wodak & Meyer 2016:4), 
och intresserar sig idag för maktrelationer kopplat till design, lärande och pedagogik (se 
t.ex. Kress 2010). 
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hur diskurser struktureras semantiskt med kognitiva koncept genom 
exempelvis implikaturer och presuppositioner. 

Ett teoretiskt motiverat kritikbegrepp 
Kritiska diskursstudier är alltså inget enhetligt forskningsfält, men är sam-
tidigt relativt samstämmigt i synen på kritik. Fältets framväxt ur CL innebär 
en teoretisk förankring av kritikbegreppet och metodologisk utveckling av 
vad det innebär att bedriva kritisk analys. På ett grundläggande plan är 
CDS:s kritikförståelse nära kopplat till intresset för makt: kritik handlar om 
att synliggöra hur maktförhållanden reproduceras diskursivt. Teoretiskt 
härleder CDS kritikbegreppet framför allt till Frankfurtskolans kritiska teori 
och till den tyska filosofen Habermas i synnerhet (van Dijk 1993:251, jfr 
även Fairclough 1992, 2003). På ett mer generellt plan, och i likhet med CL, 
positionerar van Dijk CDS även i en (neo)marxistisk idétraditon och hän-
visar till såväl Marx som till de marxistiska filosoferna Gramsci och Althus-
ser. Själva förståelsen av kritik – det vill säga det konstituerande för C:et i 
CDS – härleds dock ur Habermas arbeten och till strävan efter att skapa 
”enlightenment and emancipation” (Wodak & Meyer 2016:7). 

Den kritiska ambitionen att genom upplysning och kunskap verka för 
emancipation betonas även i nyckeltexter från tidigt 1990-tal. Exempelvis 
framhåller såväl Fairclough (1992) som van Dijk (1993) att en kritisk analys 
går ut på att synliggöra och avtäcka dolda budskap med syfte att emancipera 
diskriminerade grupper. Forskning uppfattas på så vis som en etisk, men 
även politisk, uppgift (van Dijk 1993:252). 

CDS uppmanar även till självreflexiv kritik av den egna forsknings-
positionen (van Dijk 2001:352, Reisigl & Wodak 2001:35, Warnke & Spitz-
müller 2008:20, Wodak & Meyer 2016:7). Denna kritik bottnar i insikt om 
att forskaren alltid är beroende av och inbäddad i sociala strukturer och 
hierarkier, och därför aldrig kan inta en neutral position när hen formulerar 
sin kritik. Detta förhållningssätt emanerar delvis ur den tyska 1700-talstän-
karen Kants utredning av vetenskapens förutsättningar. Enligt Kant måste 
varje vetenskap börja med en kritik, vilket innebär en kritisk granskning av en 
förmågas kapacitet att klara sina uppgifter. Med andra ord: ett förnuftets 
granskning av sig själv (Kant 2004:86 [1781]). I Kants tänkande var detta helt 
avgörande, eftersom jagets upplevelse av verkligheten, noggrant utforskad och 
analyserad, är vetenskapens egentliga föremål och inte tinget i sig. Kants 
kritikbegrepp för således in forskarens självreflexivitet som ett vetenskapligt 
kriterium, och det är en ansats som CDS har gemensam med diskursling-
vistiken (se vidare nedan). Wodak (2001) preciserar denna typ av kritik: 
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Basically, ‘critical’ is to be understood as having distance to the data, em-
bedding the data in the social, taking a political stance explicitly, and a 
focus on self-reflection as scholars doing research. (Wodak 2001:9, jfr 
Warnke & Spitzmüller 2008:20) 

Tanken på kritik som självreflexiv och emanciperande kunskapsproduktion 
utvecklas bland annat av Reisigl och Wodak (2001, 2016) som särskiljer olika 
nivåer i detta arbete (jfr Fairclough m.fl. 2004, Forchtner 2011). I olika källor 
används skiftande termer för att beskriva dessa nivåer av kritik, men här väljer 
vi begreppen text- och diskursintern, ideologisk och prospektiv kritik. 

Distinktionen mellan dessa är influerad av Habermas (jfr Reisigl & Wo-
dak 2001:33−36), som menar att ett rationellt och demokratiskt samtal är ett 
sådant där kommunicerande parter deltar på lika villkor och där premisser 
bakom teser och argument är explicitgjorda och möjliga att bemöta och 
ifrågasätta. Rationella samtal är således icke-manipulativa, och en kritisk 
diskursanalys handlar om att påvisa manipulation och att verka för demo-
kratisk och rationell kommunikation. Habermas erbjuder på så vis ett teore-
tiskt motiv till emancipation (Forchtner 2011:9) genom att rikta den kritiska 
frågan mot huruvida sannings- och normanspråk kommuniceras som öpp-
na eller stängda för förhandling. I det följande redogör vi för hur de tre 
nivåerna av kritik förhåller sig till detta övergripande emancipatoriska mål. 

Den kritiska strävan mot emancipation innebär på text- och diskursintern 
nivå att undersöka hur enskilda texter och samtal fungerar övertygande och 
manipulerande. Det konkreta analysarbetet är inriktat mot att påvisa inkonse-
kvenser, självmotsägelser och paradoxer i text- eller diskursinterna strukturer. 

Denna text- och diskursinterna kritik särskiljs alltså från ideologisk kritik, 
som syftar till att avmystifiera till exempel populistiska eller propagan-
distiska diskursiva praktiker (se t.ex. Reisigl 2007, Wodak 2015, Mackay 
2015, Stavrakakis m.fl. 2017) och till att visa hur diskurser resulterar i och 
påverkar sociala maktstrukturer. Ideologisk kritik vetter alltså mot högre 
kontextuella nivåer i sin strävan efter att upptäcka ’problematiska’ sociala 
och politiska intentioner hos diskursiva aktörer. Uttryckt annorlunda inne-
bär detta att kontextualisera text- och diskursinterna iakttagelser genom att 
relatera dem till kommunikativa intressen och i sammanhanget relevanta 
maktrelationer. För att bedriva ideologisk kritik måste forskaren således gå 
utanför såväl den enskilda texten eller korpusen som det ”strikt” språk-
vetenskapliga forskningssammanhanget. Ideologisk kritik förutsätter näm-
ligen att text- och diskursinterna iakttagelser kontextualiseras med hjälp av 
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forskning från andra discipliner. CDS:s kritikförståelse förutsätter på så vis 
interdisciplinära arbetssätt. 

Målet med såväl den text- och diskursinterna som den ideologiska kriti-
ken är att visa hur framför allt politiska, journalistiska, kommersiella och 
institutionella aktörers användning av kommunikativa strategier samspelar 
med förklädda, motsägelsefulla och ambivalenta intentioner och – alltid 
ideologiska, men inte nödvändigtvis intentionella – intressen.6 

Enligt Habermas (1990 [1981]) använder vi språk för att bland annat göra 
anspråk på att något är sant och normmässigt riktigt. När man som 
diskursanalytiker kritiserar manipulation handlar det i habermasisk mening 
om att granska premisserna för sådana anspråk; i demokratisk och rationell 
kommunikation är premisserna möjliga att bemöta, medan det motsatta 
gäller för manipulativ kommunikation (jfr Reisigl & Wodak 2001:34). 

Inom CDS analyseras ofta presuppositioner, bruk av metaforer och argu-
mentationsstrukturer som uttryck för manipulation. Presuppositioner mani-
pulerar genom att ta propositioner för givna i stället för att skriva ut dem, 
medan bruk av metaforer kan skapa koherenta och suggererande texter och 
samtidigt dölja det sakliga utbytet av argument. Analys av argumentations-
struktur kan påvisa logiska felslut, exempelvis där argumentationens ut-
gångspunkt och slutsats är parafraser av samma proposition, till exempel 
’Invandrare är en börda för landet eftersom de tynger landet med kostnader’ 
(jfr Reisigl & Wodak 2001:73). Reisigl och Wodak (2001:76) diskuterar även 
hur metaforiska uttryck som t.ex. flyktingvåg implicerar argumenterade 
slutledningsregler. De menar att uttryck som flyktingvåg, flyktingström och 
flyktingflod bär på åtminstone två slutledningsregler: (1) om X är en flod, så 
är X farligt och hotfullt; (2) om X är farligt och hotfullt, bör man göra något 
för att förhindra X. Slutsatsen blir därmed att ’man bör förebygga att en flod 
eller våg översvämmar det hotade området’. Metaforen konstruerar på så vis 
flyktingar som något hotfullt och farligt, samtidigt som själva metaforen 
fungerar manipulerande genom att inte redovisa denna slutledningskedja. 

 Målet med de två första nivåerna av analytisk kritik blir i detta perspektiv 
att synliggöra sannings- och normanspråkens villkor och därigenom visa det 
icke-rationella i olika former av diskriminerande språkbruk. Text- och dis-
kursintern kritik och ideologisk kritik frågar med andra ord om en diskurs – 

                                                 
6 I en metakritisk undersökning visar emellertid Billig (2008) att CDS-forskare i hög ut-
sträckning tendererar att använda samma språkliga strategier som de själva kritiserar i till 
exempel medietext. Framför allt visar Billig att CDS-forskare själva använder nomi-
naliseringar som riskerar att bidra till det typ av icke-rationella samtal som forskarna 
säger sig vilja motverka. 
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det vill säga det system av praktiker som sätter upp ramarna för vårt tän-
kande kring ett visst ämne – tillåter en öppen och kritisk diskussion. Om 
diskursen i stället stänger kommunikativa dörrar och därmed de verklig-
hetsuppfattningar som förhandlas – till exempel genom bruk av metaforer 
och dolda slutsledningsregler – frågar CDS-forskaren vilka ideologiska 
intressen sådana dörrstängningar eventuellt tjänar (jfr Reisigl & Wodak 
2001:33f, Forchtner 2011:9). 

Inom CDS kan sådana upplysande kunskaper användas som avstamp för 
prospektiv kritik. Konkret innebär detta en strävan efter att förändra sociala 
relationer och maktstrukturer genom att erbjuda diskursiva lösningar på 
sociala problem. Det kan till exempel handla om att utveckla riktlinjer mot 
sexistiskt språkbruk eller att ”riva” språkliga barriärer mellan aktörer inom 
institutionella verksamheter (Reisigl & Wodak 2001). Det kan även innebära 
att upplysa inflytelserika diskursiva aktörer (t.ex. journalister och politiker) 
om hur de kan använda språk och bilder för att inte reproducera diskri-
minering (se t.ex. Westberg 2017). 

Ur ett habermasiskt perspektiv handlar alltså kritik om att påvisa det 
ohållbara och perspektivexkluderande i exempelvis populistisk eller propa-
gandistisk argumentation, och att verka för ett emanciperande samtal där 
argument och motargument kan mötas på ett rationellt vis och mynna ut i 
en situation där ”all concerned with the specific social problem in question 
can particiapte” (Reisigl & Wodak 2001:34).7 

CDS har emellertid inte exklusiva anspråk på emancipation. I själva 
verket delas denna strävan av andra diskursanalytiska forskningsfält där det 
emancipatoriska arbetet fokuserar specifika – och samtidigt ofta interdepen-
denta – diskriminerande strukturer (jfr t.ex. Hornscheidt & Landqvist 2014). 
Närliggande fält, som delvis överlappar med CDS, är bland andra feministisk 
diskursanalys (Lazar 2005, Baxter 2008, Wodak 2008), postkolonial diskurs-
analys (de los Reyes, Molina & Mulinari 2002, Lewis & Mills 2003, Loomba 

                                                 
7 Denna typ av habermasiskt grundad kritik har på senare år mött motstånd. Exempelvis 
argumenterar Milani (2016) för att en kritik som grundar sig i teorier om rationalitet och 
som antar att argumentation är den huvudsakliga formen för semiotiskt och politiskt 
handlande, riskerar att förbise andra centrala diskursiva verkningsområden och proces-
ser. Milani framhärdar därför att kritiska diskursanalytiker behöver utvidga det kritiska 
forskningsintresset mot enskilda subjekt, deras kroppar och deras känslomässiga erfaren-
heter av diskurser. I stället för att formulera kritik med avstamp i teorier om rationalitet, 
menar Milani alltså att kritik bör bedrivas utifrån teorier om affekt för att bättre förstå 
sociala strukturer och praktiker och hur politik fungerar i olika historiska kontexter. 
Framkallar diskurser till exempel känslor såsom skam, ilska, eller rädsla? 
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2005), kritiska vithetsstudier (Frankenberg 1993) och rasismkritik (Essed 
1991, van Dijk 1992). 

Diskurslingvistik – en parallell utveckling 
Samtidigt som CL och CDS etablerades som forskningsfält i framför allt 
Storbritannien utvecklades en lingvistisk diskursanalys inom tyskspråkig 
språkvetenskap som så småningom fick namnet Diskurslinguistik (jfr Spitz-
müller & Warnke 2011b). Kunskapsteoretiskt inspirerades diskurslingvis-
tiken liksom CDS av Foucault och de metodologiska utgångspunkterna var 
text- och korpuslingvistik i kombination med begreppshistoria. Kosellecks 
begreppshistoriska verk Geschichtliche Grundbegriffe, som gavs ut under 
1970-talet med det uttalade antagandet att idé- och socialhistoria kunde 
avläsas och tolkas med hjälp av centrala begrepp (som t.ex. folk, nation, 
civilisation, kultur), fick stor betydelse för en diskurssemantisk skola som 
skulle ligga till grund för diskurslingvistiken (t.ex. Busse 1987, Böke, Liedtke & 
Wengeler 1996, Hermanns 2012).8 Begreppen betraktades som diskurspräg-
lande och som en möjlig analysingång till diskurssemantiska studier som 
intresserade sig för begreppens betydelse och funktion i diskursen. Så små-
ningom kom analysen att utökas med undersökningskategorier som meta-
forer, argumentation, aktörer och visuella resurser, för att bara nämna några. 

En metodologi för hur diskurser kan studeras med språkvetenskapliga 
metoder och undersökningskategorier presenteras i Spitzmüller och Warnke 
(2011a). Språkliga utsagor analyseras med utgångspunkt i tre nivåer som 
hakar i varandra: den intratextuella och den transtextuella nivån binds sam-
man genom aktörsnivån (Spitzmüller och Warnke 2011a:82). Så kan exem-
pelvis användning av pronomenet vi på intratextuell nivå visa vilka inter-
aktionsroller och diskurspositioner olika aktörer intar i kommunikationen 
(aktörsnivå). Slutligen kan bruket av vi analyseras transtextuellt – det vill 
säga i dialog med återkommande språkliga mönster i andra texter, textsorter 
eller kommunikationsformer. Exempelvis förutsätter användningen av vi ett 
dom, och denna användning kan relateras till vad Spitzmüller och Warnke 
(2011a:87) kallar diskurssemantiska grundfigurer9, med vilka språkbrukare 
kategoriserar och organiserar tillvaron. Det egna och det främmande, vilket 
tar sig uttryck i kategoriseringar som vi och dom är ett exempel på en sådan 
diskurssemantisk grundfigur. 
                                                 
8 För en svensk diskurssemantisk studie av begreppet hållbarhet/Nachhaltigkeit se Seiler 
Brylla och Gustafsson (2012). 
9 Spitzmüller och Warnke har hämtat termen från Busse (1997). 
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Fram till ungefär 2010 positionerade sig diskurslingvistiken som en skol-
bildning som i opposition till CDS vinnlade sig om en snarast deskriptiv 
hållning (en hållning som CDS aktivt tar avstånd ifrån, se ovan). Warnke 
och Spitzmüller (2008:19) menar att de olika skolbildningarna delvis berod-
de på olika läsningar och receptioner av Foucaults verk. Medan CDS framför 
allt anammat Foucaults syn på makt, koncentrerade sig DL huvudsakligen 
på Foucaults tankar om kunskapsproduktion. Att maktkonceptet var cent-
ralt hos Foucault och således en självklar ingrediens i en diskursanalytisk 
process ifrågasattes visserligen inte av diskurslingvisterna, däremot hade de 
en annan uppfattning än CDS-företrädarna om hur och i vilket syfte en 
sådan analys skulle utföras (Spitzmüller & Warnke 2011b:98). Diskursling-
vistiken intog till en början hållningen att vara deskriptivt analytisk och inte 
värderande. På så vis uppstod konceptualiseringen av en deskriptiv (neutral) 
diskurslingvistik gentemot en kritisk (normativ) diskursanalys, en skiljelinje 
som dock skulle visa sig vara svår att upprätthålla. 

Det var alltså snarast konnotationerna i ordet kritisk som dominerade de 
tidiga kontroverserna mellan CDS och DL. Reisigl och Warnke (2013) för-
håller sig till dessa konnotationer och diskuterar dem ur ett diakront pers-
pektiv. De menar att motsatsen mellan en deskriptiv och preskriptiv (värde-
rande) lingvistik tematiseras tidigt i den moderna lingvistikens historia. 
Exempelvis slår den amerikanske strukturalisten Bloomfield (1973:19 
[1933]) ett slag för en systematisk beskrivande språkvetenskap utan kon-
textuella parametrar som kan grumla blicken för det väsentligt språkliga. I 
strukturalismen avtecknar sig bilden av en deskriptiv disciplin som dock 
inte är befriad från ett värderande och normerande språkbruk. Det deskrip-
tiva är vetenskapens kärna, medan en värderande lingvistik, enligt Bloom-
field, är ovetenskaplig. Cameron (1995) menar att det inte är någon slump 
att etiketten deskriptiv är mer positivt konnoterad än preskriptiv. I själva 
verket är det snarast typiskt för stora delar av språkvetenskapen: 

It [prescriptivism] is the disfavoured half of a binary opposition, ‘descrip-
tive/prescriptive’; and this binarism sets the parameters of linguistics as a 
discipline. The very first thing any student of linguistics learns is that 
‘linguistics is descriptive not prescriptive’ – concerned, in the way of all 
science, with objective facts and not subjective value judgements. 
Prescriptivism thus represents the threatening Other, the forbidden; it is 
a spectre that haunts linguistics and a difference that defines linguistics. 
(Cameron 1995:5) 
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Cameron påpekar att en sådan asymmetrisk dikotomi baseras på en proble-
matisk språksyn: nämligen att språk är något naturligt som vi inte ska lägga 
oss i. 

Vetenskapsteoretiskt finns inget att invända mot en språkvetenskap som 
vill beskriva med utgångspunkt i empiriska data, men bland annat Reisigl 
och Warnke (2013:12) menar att det knappast kan vara den enda hållningen 
i ett vetenskapligt förfarande. Vetenskap kräver olika moment, varav be-
skrivning, förklaring och motivering (argumentation) är centrala. Dessutom 
bör man ha i åtanke att deskription som en del av den vetenskapliga ana-
lysen kräver en teoretisk process med urvals- och viktningsprinciper, vilka 
baseras på forskarens subjektiva och kritiska ställningstaganden (jfr Horn-
scheidt & Wojahn 2017). 

Föreställningen om en objektiv, beskrivande vetenskap tycks med andra 
ord vara en illusion, men betydelsen och implikationerna hos begreppet 
kritik måste också vidgas i en vetenskaplig kontext. Den österrikisk-brittiska 
filosofen Popper hävdar att vetenskap per definition måste vara mer eller 
mindre kritisk. Han ifrågasätter den ”värdefria vetenskapen” och målar en 
idealbild av den ”passionerade forskaren” (Popper 1972:114–115 [1967]). 
Poppers förståelse av kritik går tillbaka på Kants filosofi. Eftersom Kants 
tankebygge också kallades för den ”nya kritiska filosofin” finns det skäl att 
söka paralleller till den kritiska lingvistiken. Med sin term kritik menade 
Kant alltså ungefär vad vi idag skulle kalla analys, vilket vi behandlat ovan. I 
en kritisk vetenskaplig hållning som utgår från Kant bör det också ingå vad 
vi kan kalla ifrågasättande och skepsis (se Dreesen 2013:174−175). Den skep-
ticism som Kant anlägger för att övervinna dogmatiskt tänkande omsätts 
exempelvis i ifrågasättande och prövande av axiom, definitioner, hypoteser 
och belägg. Skepsis är ett fruktbart verktyg för att pröva gränserna för den 
kunskap forskare kan utvinna med sina metoder, men också för en kritisk 
hållning gentemot vad som påstås vara sant. 

Utifrån ett sådant kritikbegrepp har diskurslingvistiken inga problem 
med en kritiketikett, och på så vis kan en förskjutning av diskurslingvistiken 
från en mer deskriptiv position till en snarast kritisk hållning iakttas under 
det senaste decenniet. I Niehr (2014) och Reisigl och Warnke (2013) finns 
åtskilliga exempel på diskurslingvister som positionerar sig som kritiska. 
Menar då diskurslingvister och kritiska diskursanalytiker samma sak med 
kritik? Både skolorna förhåller sig mer eller mindre till den kantianska kritik 
som diskuterats ovan, där vetenskaplighet definieras som en prövande, 
ifrågasättande och skeptisk roll hos forskaren, där hypoteser, premisser, 
frågeställningar, metoder, data noggrant sätts under lupp. Forskarens själv-



 
 
C H A R L O T T A  S E I L E R  B R Y L L A ,  G U S T A V  W E S T B E R G  &  D A N I E L  W O J A H N  

 24 

reflexion är också inbyggd i båda programmen. Inom diskurslingvistiken 
finns däremot fortfarande ett visst motstånd mot det ideologiska och pros-
pektiva perspektivet. Så påpekar exempelvis Gardt (2007:33) att det upp-
fostrande och ideologikritiska momentet i CDS inte utgör en förutsättning 
för diskursanalytiskt arbete. Denna skillnad har haft konsekvenser för vilka 
undersökningsobjekt de olika disciplinerna tagit sig an. Medan både CL och 
CDS, som vi visat ovan, främst fokuserat på diskriminerande maktstrukturer 
och ideologier återfinns inom DL ett mer heterogent material och ett star-
kare intresse för sociolingvistiska och etnografiska metoder (t.ex. Spitz-
müller 2014). 

Spitzmüller och Warnke (2011a:75) konstaterar att skiljelinjen mellan 
CDS och DL luckrats upp och att forskare nuförtiden ofta kombinerar båda 
perspektiven, vilket öppnar upp för metodologisk och konceptuell kors-
befruktning (se t.ex. Westberg 2016). Till syvende och sist var kontrover-
serna mellan CDS och DL, men även andra skolbildningar, också del av en 
semantisk kamp om begreppet kritik. Med rätta konstaterar Blommaert 
(2007:21) att ”it would be a mistake to see CDA as the only possible critical 
perspective on language in society”.10 

Kritik i svensk text- och diskursanalytisk forskning 
De föregående avsnitten har visat att det som språkvetare går att vara kritisk 
på olika sätt. I detta avsnitt inventerar vi vilken förståelse av kritikbegreppet 
som tillämpats inom svensk språkvetenskaplig text- och diskursanalytisk 

                                                 
10 Frågan om huruvida språkvetenskaplig forskning ska vara kritisk eller inte hade för 
övrigt sysselsatt tyskspråkig språkforskning långt innan diskurslingvistiken etablerades 
som forskningsfält. Inom ramen för så kallad Sprachkritik – en disciplin som inte har en 
motsvarighet i svenskan, men som ligger nära verksamheter som språkvård eller språk-
planering – hade frågor om riktigheten och existensrätten hos språkliga yttranden dryf-
tats såväl bland språkvetare som bland icke-experter (se t.ex. Kilian, Niehr & Schiewe 
2010). Det kan gälla grammatiska eller ortografiska regelbrott, men det kan också röra 
kritik mot språkliga uttryck som bidrar till att människor och fenomen bagatelliseras, 
förlöjligas eller diskrimineras. Språkkritiken bottnar i språkets egenskap att kunna refe-
rera till sig själv och språkbrukarnas förmåga att kommentera både sitt eget och andras 
språkbruk, det som Jakobson (1972:107) har kallat för den metaspråkliga funktionen. 
Den politiskt-moraliska språkkritiken är mest intressant i vår kontext, då den hänger 
samman med den ideologiska samhällskritik som diskuterats ovan. Att just den språk-
kritiken har en lång tradition i tysk språkforskning har historiska skäl. Efter andra världs-
kriget och Tredje rikets sammanbrott analyserades språkets roll i den framgångsrika 
nazistiska propagandan. Den judiske romanisten Victor Klemperer beskrev i sin bok LTI. 
Tredje rikets språk (2006 [1947]) hur språkliga uttryck formade en diskriminerande och 
brutal verklighet. Verket fick stor betydelse för språkkritiken som forskningsfält. 
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forskning de senaste ca 20 åren. Vi gör detta genom att studera hur kritik 
har formulerats i text- och diskursanalytiska avhandlingar.11 

Ganska snabbt går det att konstatera att DL inte haft något större in-
flytande och att merparten av text- och diskursanalytiska avhandlingar an-
lägger ett kritiskt perspektiv med hänvisning till CL och framför allt CDS (se 
t.ex. Ledin 1995, Ajagán-Lester 2000, Björkvall 2003, Gustafsson 2009, Lind 
Palicki 2010, Helgesson 2011, Skoglund 2014, Wojahn 2015, Hagren Idevall 
2016, Westberg 2016). Det finns alltså en kontinuitet i svensk språkveten-
skaplig förståelse och förankring av kritik, som i stort sett orienterar sig 
kring en brittisk tradition. Samtidigt lyser explicita klargöranden och prob-
lematiseringar av den kritiska ansatsen ofta med sin frånvaro, och olika 
forskare menar olika saker med att vara kritiska. Det går dock att urskilja två 
huvudsakliga perspektiv som fått genomslag i svensk kritisk text- och dis-
kursanalys, bägge med explicit förankring i CDS. 

Det första perspektivet formuleras redan 1995 av Ledin: kritisk textanalys 
handlar om att ”visa språkets roll i sociala förändringar” (1995:39). Denna 
analytiska hållning och reception av kritik – att sätta text i relation till socia-
la förändringsprocesser – introducerades huvudsakligen genom forsknings-
projektet Svensk sakprosa 1750–2000. Inom Sakprosaprojektet utarbetades 
vad som kan beskrivas som en funktionell-deskriptiv kritikförståelse, och 
denna förståelse har influerat flertalet svenska text- och diskursanalytiska 
avhandlingar, särskilt med diakrona perspektiv (se t.ex. Ajagán-Lester 2000, 
Nord 2008, Gustafsson 2009). Denna funktionell-deskriptiva kritikförståelse 
förankras alltså i CL och CDS, men erinrar samtidigt om DL-traditionens 
deskriptiva strävanden. 

Särskilt har Faircloughs (1992) box-i-box–modell influerat denna forsk-
ningstradition, där kritik alltså sammanfaller med att belysa texters dialek-
tiska förhållande till omgivande situationella och kulturella (t.ex. politiska) 
kontexter. Ett aktuellt exempel på en sådan undersökning (om än inte 
diakron) finns hos Skoglund (2014), som undersöker kommunikativa kam-
panjer mot rökning. I studien relateras kampanjtexter mot rökning till om-
givande politiska och terapeutiska praktiker om tobaksanvändning. I studier 
av detta slag innebär alltså kritik att kliva utanför textinterna gränser, men 
etiketten kritisk används även som ett epistemologiskt ställningstagande 
som markerar att forskningen handlar om diskurser snarare än texter (t.ex. i 
Lind Palicki 2010:24). 
                                                 
11 Att vi endast utgår från avhandlingar innebär att stora delar kritisk text- och diskurs-
analys som bedrivs av språkvetare utelämnas ur denna genomgång, men samtidigt ger 
avhandlingar en relativ överblick över den svenska forskningstraditionen. 
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Även det andra perspektivet är tydligt förankrat i CDS:s antagande om 
språk som dialektiskt relaterat till omgivande sociala praktiker. Här formu-
leras frågeställningar dock med ett tydligare intresse för sociala problem och 
maktrelationer. Explicita genomlysningar av kritikbegreppet är dock ovan-
liga i studier med intresse för diskriminering och maktrelationer, även om 
det är tydligt att sådana undersökningar inspireras av CDS:s kritikförståelse. 

Det går nämligen att utläsa (oftast mellan raderna) en habermasiskt 
inspirerad strävan efter att synliggöra, upplysa och demaskera hur diskrimi-
nerande strukturer reproduceras språkligt och semiotiskt. Exempelvis upp-
lyser Ajagán-Lester (2000) om hur föreställningar om ras reproduceras i 
läromedel över tid, medan Björkvall (2003) synliggör hur reklamtexter re-
producerar stereotypiserande föreställningar om kön och ålder. Lind Palicki 
(2010) visar hur myndighetskommunikation till föräldrar normerar före-
ställningar om bland annat kön, sexualitet och ålder. Hagren Idevall (2016) 
visar hur rasism reproduceras i massmedia och sociala medier, medan West-
berg (2016) synliggör hur föräldraskapstematiserande tidningar, tidskrifter 
och bloggar reproducerar diskriminerande föreställningar om bland annat 
kön, nationalitet och klass. 

 Genom att återvända till CDS:s tre dimensioner av kritik, går det att 
konstatera att svensk text- och diskursanalys med intresse för diskrimine-
rande strukturer och maktrelationer framför allt bedriver text- och diskurs-
intern och ideologisk kritik. Studierna hålls nämligen samman av en gemen-
sam strävan efter att visa hur betydelseskapande val på textnivå samspelar 
med ideologiska intressen och sociala strukturer. Prospektiv, det vill säga 
framåtriktade och emanciperande kritik framhålls emellertid inte som ett 
mål med forskningen. 

Detta forskningsintresse återspeglas även i fråga om vilka materialtyper 
som analyseras. Utifrån målsättningen att kritiskt granska diskriminering 
har forskningen huvudsakligen uppmärksammat hur offentliga och diskurs-
präglande texter återskapar och upprätthåller diskriminering semiotiskt. 
Med en grov karakteristik går det att skilja mellan studier som undersökt 
sociala förändringsprocesser och diskriminerande tankefigurer i myndig-
hetskommunikation (t.ex. Lind Palicki 2010, Skoglund 2014, Westberg 
2016) reklam- och massmedietext (t.ex. Björkvall 2003, Helgesson 2011, 
Rehnberg 2015, Westberg 2016, Hagren Idevall 2016, Söderlund 2016) samt 
i viss mån även politisk och aktivistisk kommunikation (Gustafsson 2009, 
Wojahn 2015, Hagren Idevall 2016). 

Trots den tydliga förankringen i CDS:s strävan mot upplysning före-
kommer alltså relativt få explicita tematiseringar av vad det innebär att inta 
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en kritisk forskarposition. Lind Palicki (2010:24, jfr Westberg 2016:15) 
framhåller i habermasisk tradition ”avnaturalisering” av förgivettaganden 
och ”sunt förnuft” som en primär kritisk forskargärning. Dessutom skriver 
Lind Palicki fram emancipation som en kritisk komponent, men härleder 
den emancipatoriska kritiken till feministisk diskursanalys och som ett sätt 
att positionera sig i förhållande till CDS-traditionen. Denna positionering 
torde främst förstås i ljuset av hur svensk CDS-inspirerad forskning bedrivit 
kritik, eftersom CDS, åtminstone på ett programmatiskt plan, ju uppmanar 
till emancipation genom prospektiv kritik. 

Emancipatorisk, alternativt prospektiv, kritik framhålls inte i andra stu-
dier, men däremot vänder sig Wojahn (2015) och även Hagren Idevall 
(2016) och Westberg (2016) mot den svenska text- och diskursanalytiska 
traditionens intresse för hur specifikt ”maktfulla” texter fungerar diskrimi-
nerande. I dessa studier aktualiseras nämligen kritiska forskningsfrågor om 
hur motstånd mot diskriminering utövas diskursivt: Wojahn intresserar sig 
för motstånd mot sexistiska, homofoba och transfoba benämningspraktiker, 
Hagren Idevall för antirasism och Westberg för den tidiga kvinnorörelsens 
emancipationsarbete. 

Sedan 2010-talet har även den egna forskarpositionen kommit att proble-
matiseras, vilket syns hos Lind Palicki (2010), Wojahn (2015) och Hagren 
Idevall (2016). I dessa avhandlingar för forskarna fram ett slags kantiansk 
kritik av deras kapacitet att som forskare klara sina uppgifter, en kapacitet 
som sätts i relation till de sociala strukturer och hierarkier de ingår i som 
forskande subjekt. 

I det nästföljande och avslutande avsnittet diskuterar vi relevansen av att 
bedriva kritisk språkforskning idag. 

Text- och diskursanalysens kritiska framtid 
När Foucault (2011b:130 [1978]) diskuterar begreppet kritik i sin essä ”Vad 
är kritik?” kommer han till slutsatsen att kritik är ”konsten att inte låta sig 
styras så mycket”. Foucault alluderar med sin text på Kants paradigmatiska 
skrift ”Svar på frågan: Vad är upplysning?” från 1784 och menar att det i 
grunden rör sig om samma fenomen. Kritiken blir därmed en demokrati-
fråga, vilket även CDS:s reception av Habermas tydliggör: möjligheten att 
ifrågasätta och undersöka samt att delta och förändra. Samtidigt betonar 
Foucault (2011b:131 [1978]) subjektets möjlighet till motstånd när han 
förklarar kritik som ”den frivilliga ickeunderkastelsens konst, den reflekte-
rade olydnadens konst. Kritik skulle i grund och botten fungera som subjek-
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tets befrielse från underkastelse på ett område som vi kort och gott kan kalla 
sanningspolitiken”. Ur detta perspektiv handlar kritik också om att inte 
underordna sig den ”stora” maktens definitioner av vår sociala samvaro, om 
att göra motstånd, att vägra och att säga nej till diskurser. 

Detta kritiska förhållningssätt skulle nog de flesta kritiska text- och 
diskursanalytiker skriva under på, men antagandets analytiska incitament 
har i våra dagar fått en ny aktualitet i och med begrepp som faktaresistens 
och alternativa fakta. Redan 2004 frågade Latour med essän Critical Inquiry 
vad som har hänt med kritiken, om den tappat sin skärpa? Han konstaterar 
att kritikbegreppet blivit ”kidnappat” av konspirationsteoretiker, som till 
exempel menar att CIA och Mossad ligger bakom terrorattacker mot USA 
och som ifrågasätter att Apollo-programmet överhuvudtaget har genomfört 
en månlandning (Latour 2004:228). Skillnaden mellan konspirationsteo-
riernas försök att peka på alternativa sanningar och en poststrukturalistisk 
samhällskritik är enligt Latour inte helt entydig, även om språkbruket skiljer 
sig åt (Latour kallar de förra en populariserad variant av de senare). I båda 
fallen handlar det dock om misstänksamhet mot förgivettaganden och för-
sant-hållanden och de motiv och dolda agendor som ligger bakom dessa 
(Latour 2004:229). Ett kritiskt sinnelag blir därför ett verktyg för den som 
ifrågasätter förmenta sanningsanspråk, men också för den som inte låter sig 
luras av ”dom däruppe”. Denna tankefigur är populismens kärna och inne-
bär att folket ifrågasätter de världsfrånvända makthavarna i kraft av sitt 
sunda förnuft och sin kontakt med verkligheten (Scharloth 2017).12 

Denna populariserade form av kritik har haft högkonjunktur i samband 
med populismens politiska framgångar under senare år. Till exempel har 
Trump-administrationen gjort sig känd för att tillbakavisa vetenskapliga 
studier om klimatfrågor, medan bevisligen felaktiga uppgifter om president-
installationen 2017 har definierats som alternativa fakta. Allt detta har 
föranlett föreställningen om det postfaktiska samhället, det vill säga en poli-
tisk kultur där objektiva fakta spelar en marginaliserad roll i det offentliga 
samtalet, medan känslor och personlig övertygelse blir allt viktigare. 

Postmodernismens motståndare menar ibland att den kritik som Foucault 
och andra bedrev mot sanningsparadigmet har lett fram till den relativism 
som nu präglar faktaförnekande argumentation. Är en sådan parallell rim-
lig? Huruvida den postfaktiska och faktaresistenta argumentationen verk-
ligen tar avstamp i ett postmodernt kritikbegrepp har oss veterligen inte 

                                                 
12 Se t.ex. Seiler Brylla (2011), Wodak (2015), Reisigl och Januschek (2015) och Stav-
rakakis m.fl. (2017) för kritiska analyser av populism. 
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belagts med några studier, men här ska vi peka på åtminstone en viktig 
skillnad. När Foucault talade om kunskap som resultatet av maktkamper 
handlade det just om sådan kunskap som går att förhandla om språkligt. Ett 
exempel skulle kunna vara hur den europeiska kolonialismen beskrivs i läro-
böcker. Vetenskapligt och historiskt belagda fakta som exempelvis naturlagar, 
växthuseffekten, förintelsens och kolonialismens existens eller atombomberna 
över Japan kan däremot inte ifrågasättas. Vad som kan förhandlas är erfaren-
heterna och hur dessa belagda fakta beskrivs och görs betydelsefulla, men 
alltså inte det materiella faktum att till exempel USA släppte atombomber 
över Japan eller att stora delar av Afrika, Amerika och Asien har varit kolo-
niserat av europeiska länder, däribland Sverige. Nu är det just sådana fakta 
som populister och konspirationsteoretiker brukar ifrågasätta och vill ogil-
tigförklara. När diskursanalytiker däremot ifrågasätter fakta, görs det sällan i 
relation till hur den så kallade verkligheten är beskaffad, utan snarare i 
relation till olika faktaanspråk, det vill säga ett ifrågasättande av represen-
tationer och deras ideologiska syften. 

Ska vi betrakta faktaresistens och alternativa fakta som frivillig icke-
underkastelse och konsten att inte låta sig styras så mycket? Svaret beror 
delvis på perspektiv, men framför allt måste svaret härledas ur kritisk analys, 
och här kommer den språkvetenskapliga samhällskritiken in i bilden. 

Med stöd i DL och en funktionell-deskriptiv kritikförståelse kan vi till 
exempel undersöka historiska händelser som diskursiva kunskapsobjekt. Vi 
kan ta oss an representationer av kolonialism, förintelsen eller månland-
ningen och kritisera hur dessa företeelser görs till (icke-)kunskap med 
multimodala resurser och i samspel med samhälleliga stukturer, trender och 
förändringar. Som vi redogjort för i det föregående är det emellertid svårt 
och knappast meningsfullt att göra skillnad mellan deskriptiv och preskrip-
tiv diskursanalys. 

Som språkvetare kan och bör vi analysera diskurser om faktaresistens och 
alternativa fakta genom att på text- och diskursintern nivå beskriva yttran-
den i termer av självmotsägelser, inkonsekvenser och manipulativa drag. På 
ideologisk nivå kan vi kontextualisera diskurser för att synliggöra vilka 
ideologiska intressen som strategier på textnivå spelar. Vi kan även kon-
textualisera yttranden historiskt och falsifiera och/eller vidimera sannings- 
och kunskapsanspråk och de verklighetsbilder som målas upp. Sådana kri-
tiska strävanden har relevans för såväl CL och CDS som DL. 

I termer av prospektiv kritik ser vi att språkvetare har en viktig röst i 
offentlig debatt. Den kritiska kunskap vi producerar behöver vi kommu-
nicera även utanför vår egen grupp. Den tredje uppgiften blir alltså en 
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central komponent i arbetet med kritiken av potentiellt icke-demokratisk 
kommunikation och för att främja diskurser där premisser och teser bakom 
argument och faktaanspråk går att bemöta. 
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Absence in Critical Discourse Analysis 

Melani Schröter 
 

Abstract 
This contribution deals with Critical Discourse Analysis (CDA) as a field 
of study in the light of three aspects which are arguably of interest for 
CDA, but have not met with a lot of attention: Counter discourses and 
discursive resistance, silence and absence in discourse, as well as compa-
rative discourse analysis. For each of these, I will discuss reasons for the 
relative lack of interest and argue why it might be important to give them 
more attention. Looking at counter-discourses could enhance CDA’s aim 
of fostering critical language awareness, and granting space to discourses 
of resistance could reduce the re-circulation of hegemonic discourse. 
Studying silence and absence might inform our understanding of the way 
in which discourses determine constructions and perceptions of social 
reality as well as power relations at play in discourse. Finally, compara-
tive analyses of discourse could enhance our understanding of how 
socio-political contexts influence discourses. 

Keywords: critical discourse analysis, silence, resistance, comparative 
analysis, hegemony, critical language awareness 

 
When I was presented with the opportunity to give a plenary talk about my 
research at a conference focussing on the critical analysis of texts, I felt 
invited to speak about not only one piece of research in depth, but to say 
something pertaining to critical text analysis more generally. Since I align 
most of my research with Critical Discourse Analysis (CDA), I wanted to 
come up with a broader picture of some of the research that I was involved 
with in the past few years in relation to CDA. It was at this point that I 
realised that, while I have considered myself part of the CDA community for 
years, most of my research is actually not very typical or representative of 
the main interests and activities in this field – within which there are already 
many branches, mostly differentiated by methodological approach. This 
realisation led to the title of the present contribution, which focusses on 
absence in CDA. The main gist of CDA can be described as an interest firstly 
in the relationship between language and power (cf. Fairclough 2001), 
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secondly in the way that language constructs and reflects social reality (cf. 
Fairclough/Mulderrig/Wodak 2011), and thirdly in the way in which lan-
guage use relates to socio-political context (especially within the Discourse 
Historical Approach, cf. Wodak/Meyer 2009). 

With regard to the first point, CDA mostly looks at discourses by 
powerful or influential social actors (mass media, political discourse), based 
on the assumption that these discourses filter and shape perceptions of 
social reality by more or less passive recipients. While this is in my view a 
valid assumption, it should be balanced with a view on how recipients make 
sense of representations of social reality and indications of resistance to 
adopting stances suggested in and through hegemonic discourse. I will argue 
below why CDA should be more interested in counter-discourses and look 
at examples of discursive resistance. This point somewhat links to existing 
criticism of CDA by Widdowson (2004), relating to a narrow and selective 
approach to textual data for analysis, which he regarded in some cases as 
biased towards a preconceived outcome. Initially, CDA studies were often 
based on a sometimes rather limited and obvious choice of texts. A classical 
example would be studying xenophobic or homophobic discourse on the 
basis of Daily Mail reporting. While CDA is still dominated by analyses of 
news media discourse, the genres used within CDA have become more 
diversified, albeit with a still notable focus on hegemonic rather than sub-
versive or counter-hegemonic discourse. If power in discourse is viewed as a 
top-down phenomenon, we tend to overlook evidence of challenge and 
subversion. Having said that, in my view, part of Widdowson’s concerns 
have been addressed in recent years, and the advent of Corpus Assisted Dis-
course Studies (Partington/Duguid/Taylor 2013) goes some way to expand 
the empirical basis and to counter researcher bias. However, a corpus assis-
ted approach relies on the availability of large amounts of textual data that 
can be collected in a systematic way, which might reinforce choices of more 
widespread and accessible texts at the expense of marginal(ised) discourse.  

With regard to the second point, CDA uses detailed analyses of linguistic 
data in order to show how language use shapes the representation of social 
reality, for example through metaphorical conceptualisation. Blommaert 
(2005), while embracing CDA, criticises its reliance on certain approaches to 
linguistic analysis, in particular Systemic Functional Linguistics (see also 
Widdowson 2004:90–103). However, reflection on methodological ap-
proaches has also led to numerous publications (e.g. Wodak/Meyer 2009, 
van Dijk 2011) which detail a range of approaches to CDA and steps for data 
collection and analysis. Another point of criticism brought forward by 
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Blommaert, and addressed to a lesser extent, is what he identifies as CDA’s 
unwillingness to look beyond available linguistic data, for instance “dis-
courses that are absent” and “the ways in which society operates on language 
users and influences what they can accomplish in language long before they 
open their mouths” (Blommaert 2005:35). The point about absent discour-
ses is in my view an important one, albeit, as Blommaert himself acknow-
ledges, one that is difficult to operationalise. The focus on the way in which 
phenomenologically manifest linguistic phenomena shape perceptions of 
social reality is, of course, entirely valid; however, it has also been recognised 
that these are a result of choice and therefore what is not manifest can also 
be regarded as indicative of such choices and the reasons or mechanisms 
behind the presence of some aspects at the expense of others (cf. Glenn 
2004, Achino-Loeb 2006). I will argue below why CDA should be more 
interested in silence and absence in discourse and outline ways in which 
absence in discourses could be studied empirically.  

With regard to the third point, there are also unresolved issues centering 
around the lack of interest, especially in Anglophone CDA, in countries and 
societies that do not belong to “the core of the world’s system” (Blommaert 
2005), in addition to the false Western assumption of “universal validity for 
our ways of life” (ibid.:36), especially when it comes to discourses of 
globalisation and late modernity. Having said this, there is a growing 
interest in CDA in numerous countries from which studies on a variety of 
languages emerge. Contributions to the journal Discourse & Society since 
2014, for instance, include work from Israel, Brazil, Switzerland, Nigeria, 
Iran, Malaysia, Sweden, Portugal, Japan and Morocco. These contributions 
nonetheless follow methods and models established in Anglophone CDA 
research, and they are published in an Anglophone journal, with their 
material translated into English. For a decidedly critical and reflective 
discipline like CDA, there is indeed a notable absence of a self-reflective 
debate about the hegemonic status of Anglophone CDA and its academic 
gatekeepers in conjunction with the implications of the hegemonic status 
occupied by English in research and higher education around the globe. 
While individual researchers cannot be expected to cover various areas of 
the world, the question of how possibly existing conceptual and metho-
dological innovations from non-Anglophone contexts can become part of 
the ‘CDA canon’ is indeed an intriguing one. Apart from this question 
relating to ‘academic politics’, there is also a related research agenda ques-
tion. While publications may include studies from different countries and 
languages, a decidedly comparative focus is often lacking. As stated above, 
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one of the main concerns of CDA is the link between language use and 
broader socio-political contexts. It is of course crucial and also a consensus 
within CDA to contextualise specific linguistic phenomena as part of the 
broader discourse and historical situation in which they occur. However, if 
the focus is not only on the fact that the use of language is influenced by the 
broader socio-political context but on how, then it seems as though a 
synchronic research design, which focuses on one particular context makes 
it more difficult to prove the point when there is no indication of how a 
different context indeed brings out different ways of speaking about an 
issue. It therefore seems as though comparative and more decidedly dia-
chronic analyses of discourse (cf. again Blommaert 2005 on the latter point, 
p. 37) would help to prove CDA’s premise about the importance of context.  

It is not my aim in the following to undertake further criticism of CDA, 
but to describe the three strands of research in which CDA could, or perhaps 
should, be more interested than it seems to be at present. As mentioned 
above, these are as follows: silence and absence, counter discourses, as well 
as comparative discourse analysis. For each of these, I will argue why CDA 
should engage with them and discuss reasons why so far it has engaged with 
them to a lesser degree than could perhaps be expected. I will briefly provide 
examples for research in these areas, including my own, which serve to 
illustrate attempts to overcome some of the difficulties mentioned among 
the reasons for the relatively low level of engagement. They are not specific 
research questions or issues related to specific data, but broad enough to enage 
with from various angles and based on a variety of textual data; i.e. it is not the 
aim of this contribution to argue for a very specific research agenda.  

Silence and absence in discourse 
Why should CDA be more interested in silence? First of all, CDA is con-
cerned with issues of power, hegemony and ideology (cf. the seminal works 
by Fairclough 1995, 2001 and van Dijk 1998). It is often noted that power, or 
dominance, entails marginalisation and, therefore, the silencing of certain 
groups, voices or viewpoints. 

A major function of silencing is to contain […] potential for opposition 
by identifying categories of persons and ideas about which speech and 
texts will be unacceptable […].This process is complemented by the 
circulation of acceptable speech and texts that express some things at the 
expense of others. (Thiesmeyer 2003:9) 
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Secondly, it can be argued that absence is part of shaping social reality as 
much as presence. Achino-Loeb (2006) points out the role of selectivity and 
salience in producing structural, discursive absence. Choices as to what is 
considered to merit perception and communication are usually not made 
with the deliberate intention to exclude others, but absences result from a 
process of choosing; they are the other side of the coin that results in the 
presence of the chosen. Most speakers’ choices are not made with a view on 
producing a certain order of discourse, while at the same time contributing 
to it. Regarding representation, the discursive construction of reality in 
‘discourse which is there’, critical discourse analysis has often considered the 
question “which elements of events or events in a chain of events are pre-
sent/absent, prominent/backgrounded” (Fairclough 2003:139). Systemic 
Functional Linguistics (Halliday 1994), Social Actor Analysis (van Leeuwen 
2008) and the notion of conceptual metaphor since Lakoff/Johnson (1980) 
all help in arguing which aspects are foregrounded and backgrounded in 
discourses, for example hiding individual agency by use of passive voice, by 
vague characterisation of social actors or by conceptualising events as 
natural catastrophes. However, tools like these are hardly ever employed to 
decidedly shed a light on silence, and they are hardly ever drawn together in 
order to decidedly carve out what is arguably absent in any given text. 

It is not possible to discuss conceptualisations of absence, silence, silen-
cing, avoidance, denial, suppression, etc. in all detail as part of this contri-
bution, but it is particularly the silences that result from constellations of 
power and dominance and that can therefore be regarded as a result of 
silencing (cf. Thiesmeyer 2003) or even censorship (cf. Anthonissen 2006), 
which should intrigue CDA. 

Why is it that CDA has not turned much attention towards silence so far? 
First of all, there is the difficulty of pheonomenologically establishing what 
silence is. What is given offers an internal structure, whereas “structures of 
the unsaid” (Jalbert 1994) are difficult to conceptualise and difficult to 
analyse. It is repeatedly noted how dependent on context the study of silence 
is, which would point towards the necessity of a case study approach. 

Neither does it help, nor is it surprising, that the development of research 
on silence is not straightforward, but volatile between, as well as within, 
disciplines (Ulsamer 2002). Due to its insecure status as signifier and its pre-
carious signifier-signified relationship, silence has been noted for its 
potentially ambivalent meanings or functions, again depending on the con-
text. Jensen (1973) is often quoted for noting that silence can indicate sub-
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mission as well as resistance, harmony as well as conflict, affirmation as well 
as negation and that it can be revelatory as well as cover up. 

Some researchers have devoted more than occasional attention to silence 
(Jaworski 1993, 1997, 2005, Jaworski/Galasiński 2000, Thurlow/Jaworski 
2010, Kurzon 1995, 1998, Ephratt 2008, 2011, 2016, Glenn 2004, Glenn/Rat-
cliffe 2011), drawing together a range of contexts in which silence becomes 
salient. Moreover, they identify a range of forms and meanings that silence 
can take. These works certainly and very usefully map out a territory for 
research into silence and absence in discourse. However, more needs to be 
done in order to provide a more stable ground on which future empirical 
studies of silence could be based: There is still a shortage of conceptual clari-
fication, specification of methodological procedures and empirical research 
that would provide examples of useful research designs in order to bring 
about research that puts silence and absence into its focus. 

Conceptually, a distinction between meaningful silence as intentional 
acts of communication and potentially meaningful, but perhaps uninten-
tional absences in discourses would seem in particular useful. A discourse 
analytical point of view would put less emphasis on communicative indi-
vidual agency and more emphasis on the way in which discourses are struc-
tured and patterned – as the collective outcome of individual agency which 
participated in creating, but not necessarily intentionally producing, such 
structures. The dialectics between selecting and leaving out (each time I talk 
about something, am I silent about everything else? What kind of absence is 
involved here? Can I be held to account for it?), and between foregrounding 
and backgrounding (is foregrounding a topic or an aspect of it always at the 
same time silencing alternatives? What kind of silence is this?) has not been 
discussed with due regard to its implications for the study of silence in 
discourse and communication. 

Last but not least, there is the challenge of analysing silence and absence 
empirically. CDA is, after all, empirically orientated towards analysing con-
structions of social reality on the basis of its various discursive manifes-
tations, textual and/or multimodal. How can we contribute to this with the 
empirical study of something that is phenomenologically intangible because 
it lacks evident symbolic representation? 

It seems that much work still needs to be done, but there are also some 
conceptual and methodological inroads that might help to trigger further 
studies in this field. 

Regarding conceptual inroads, for my study of silence and concealment 
in political discourse (Schröter 2013), I drew together notions of intention, 
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expectation and relevance that were scattered across the academic literature 
on silence in order to distinguish meaningful and communicative silence 
from other forms of silence and absence in discourse. Put very briefly, in 
order for silence to exist logically, it needs to be intentional, and for it to 
exist phenomenologically, someone must have identified it as an intentional 
communicative choice rather than it passing as an unnoticed absence. The 
phenomenological identification of silence is most of the time triggered by 
disappointed expectation of communication. This constellation is mo-
derated by estimations of relevance: if something is irrelevant for the com-
municative situation at hand, we do not expect people to refer to it, notwith-
standing that our perceptions might change and silences be re-evaluated in 
hindsight. But then, the same principles still apply. However, there are con-
ventional silences – e.g. commemorative minutes of silence, or silence re-
quired in certain situations – which involve a second-order intention and 
expectation to adhere to the communicative requirements of the situation at 
hand, e.g. where silence conventionally signifies mourning, introspection or 
commemoration. 

Regarding methodological inroads, I can currently see at least three tested 
ways to study silence empirically (see Schröter/Taylor 2018). Firstly, there is 
metadiscourse, i.e. reference to silences. Verschueren (1985) investigates 
speech act verbs and idioms referring to silence, and on the basis of this field 
of reference he is able to map out reasons for silence – as well as its 
consequences, different types and characteristics – simply from the ways in 
which speakers refer to it. Mair (1996) investigates the collocations of silence 
in Guardian newspaper articles and on this basis is able to discuss 
characteristics and effects ascribed to silence in this corpus. In my own study 
(Schröter 2013), I analyse three cases of sustained metadiscourse about 
silence and concealment in German political discourse, based on news 
media articles and protocols of parliamentary inquiries. This provided rich 
data wherein strategies of silence on the part of politicians are identified, 
functions and meanings of silences are discussed, and silence is (mostly 
negatively) evaluated. Investigating the metadiscourse about silence is there-
fore not merely a stopgap for struggling to identify a phenomenon of 
absence, but it also allows for an analysis of how and when silence gets 
noticed, and in what terms it gets discussed. Secondly, the concept of 
framing has been used to identify which aspects of an issue, topic or phenol-
menon gets selected or foregrounded in discourse, and which get left out or 
backgrounded. Huckin (2002) investigates US media reporting about home-
lessness and uses the concept of frames to show that the news discourse 
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foregrounds individual responsibility for the situation, while leaving out a 
discussion of possible political solutions to the problem. Metaphor analysis 
after Lakoff/Johnson (1980) would also be concerned with aspects that are 
foregrounded and backgrounded in metaphorical conceptualisations, but 
this does not seem to be discussed in terms of silence. Schröter/Storjohann 
(2015) analyse collocations of financial crisis in British newspaper articles 
and find that negative consequences of the financial crisis are foregrounded, 
while a discussion of reasons and responsibilities is backgrounded. While 
not related to framing, but rather to corpus-assisted approaches to discourse 
analysis, Partington (2014) distinguishes different kinds of absence in 
linguistic data and discusses ways in which corpus linguistics methods can 
be used to study these. 

Thirdly, comparisons may in various ways enable the tracing of silence 
and absence by analysing discourses over time or across places, as well as 
different discourses of groups or speakers in different media, or the same 
groups or speakers in different settings, domains or media. Shenhav (2007) 
is able to trace the flow of confidential government information in different 
texts in parallel to increase publicity. He shows how hidden information still 
looms in the background of texts produced for addressees who were meant 
to be excluded from this information. Section 4 below will deal in more 
detail with comparative discourse analysis. 

These approaches do not of course encompass all possible approaches to 
silence and absence in discourse; for example, multimodal analyses (Thur-
low/Jaworski 2010) can also be employed. However, it seems that framing 
and comparison might be particularly useful for investigating unintentional 
absence in discourses in that frames could provide a structure for analysing 
foregrounding and backgrounding, and in that a comparative research 
design can make absences (in one dataset against the other) visible to the 
researcher. Needless to say, both approaches can include more than just lin-
guistic modes of communication. 

I argued above that silence and absence in discourse should be an area of 
more focussed interest in CDA, mostly because it could enhance our under-
standing of the way in which discourses, shaped by absence as much as by 
presence, determine constructions and perceptions of social reality and also 
further highlight dimensions of power in language use. I have highlighted 
the need for more conceptual clarification and possible methodological 
inroads for the empirical study of silence. 
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Counter discourses 
Why should CDA be more interested in counter discourses? First of all, 
studying counter discourses could be a useful complement to studying hege-
monic discourse in the development of critical language awareness. Fair-
clough (1995) pleads in favour of “programmes to develop the capacities of 
people for language critique” (221) and thereby acknowledges that 

Struggle and resitance are in any case a constant reflex of domination 
and manipulation: the will to impose discursive practices or engineer 
shifts in discursive practices from above is one thing, but in actuality the 
conditions in which such a will to power must take its chance may 
include a diversity of practices, a resistance to change […]. (Fairclough 
1995:221) 

However, this ‘diversity of practices’ remained rather neglected within CDA 
which tended to focus on critically analysing hegemonic discourse and 
assuming, because of its hegemonic status, its pervasiveness so that from a 
majority of CDA studies, an image of dominant discourses as largely un-
challenged would emerge. Especially within a pedagogical agenda, it would 
seem equally important to understand strategies of subversion and tools for 
challenging or undermining hegemonic discourse. Appreciating this ‘diver-
sity of practices’ by studying examples of resistance to hegemonic discourse 
might also encourage intervention by promoting divergence and illustrating 
modes of resistance, be they more of an analytical/academic or creative, 
performative-interventionist nature. CDA could diminish its own contri-
bution to the power of hegemonic discourse by paying more attention to 
counter discourses, which would mean less space granted for reproducing 
hegemonic discourse while analysing and writing about it. It would thereby 
contribute to un-silencing marginalised discourses. It would go some way to 
acknowledge in practice, rather than mention in passing, that hegemonic 
discourse radiates its persuasive appeal not entirely unquestioned. 

Why is it that CDA has not so far turned much attention to counter 
discourses? Given the somewhat more than twenty years since CDA has 
emerged as a distinct academic endeavour, a certain level of interest 
especially, in protest movements, can only be observed rather recently (see, 
for example, Issue 3/2016 of Critical Discourse Studies). Immersion, i.e. 
access to and familiarity with different contexts and/or languages, might be 
one of the problems; CDA is context-sensitive and researchers need to be 
able to access or draw on resources to establish enough contextual know-
legde to enable a qualified analysis of textual data emerging from certain 
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spheres, which might be an obstacle for studying certain groups, movements 
or subcultures. I would also add that there is a tendency for academics to 
engage, with or without a critical distance, with hegemonic discourse such as 
quality broadsheets or public broadcasting. This is, of course, reasonable 
given certain guarantees of reliability of information and certain mechan-
isms to control the quality and balance of sources. Marginal(ised) discourses 
might be difficult to notice and then to find, access, trace and contextualise 
as they are likely to be less well documented. Moreover, the way they are 
documented might make them difficult to use for the purpose of a sys-
tematic academic study. More recently, social media were identified as a site 
for counter discourses (e.g. Castells 2007, Chiluwa 2013) and might provide 
more easily collectible data for studying discursive resistance, or at least 
include a more diversified range of social actors. 

I will provide, in necessary brevity, some examples of existing research, 
including my own, that are meant to indicate a possible range of manifes-
tations of counter discourse that are waiting to be examined and appreciated 
as part of a diversity of practices, in light of which critical discourse analysts 
might ask themselves if they want to overshadow it with a continued 
emphasis on hegemonic discourse. 

Philipp Dreesen’s (2015a) study of non-explicit forms of resistance (in-
cluding some involving absence, see section 2 above) provides a very useful 
analysis of subtle manifestations of counter discourse in the context of the 
authoritarian regime of the German Democratic Republic between 1949 and 
1989. His study illustrates the importance of setting the scene for the 
hegemonic discourse to which counter discourse reacts – in his case the 
rigid reglementation of public discourse and the ritualised styles of public 
speech. These are the various forms that counter discourse can take and it 
demonstrates the importance of its materiality and locality as well as how 
challenging it is to collect a comprehensive corpus of such material in a 
systematic way. Dreesen’s comprehensive study of non-explicit forms of 
resistance, and also my own analysis of reactions to racism and xenophobia 
in German punk lyrics between 1991–1994 (Schröter 2015), illustrate how 
counter discourses relate and react to specific constellations of hegemonic 
discourse in specific historial contexts. 

However, counter discourse can also react to concrete triggers on the one 
hand and the broader hegemonic discourse premises that underpin a broad 
range of discourses on the other. An example of the former would be ad 
busting or billboard busting, where specific texts trigger discursive resistance 
in the form of modifying these texts and thereby subverting their intention. 
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In Germany – unlike for example the UK – public space gets very much 
cluttered with billboards during local, state or federal election campaigns. 
Interestingly, results of Google image searches for election billboards from 
various campaigns and parties show a large, sometimes very large, number 
of parodies alongside the originals. Pappert (2017) provides a range of 
examples and ways in which billboards have been modified – these demon-
strate how anonymous grassroots actors feel provoked by these messages 
and how sometimes minimal means can be sufficient to provide a subver-
sion of the original message. The following example and three alterations are 
meant to illustrate this point: a poster for the 2014 European parliamentary 
elections by the conservative CDU. The poster pictures a close-up of smiling 
Angela Merkel with the slogan “Gemeinsam erfolgreich in Europa” 
(translates: together successful in Europe). Three versions of it involve 
colouring over different bits of text on the poster (see http://urbanshit.de/ 
best-of-wahlplakat-busting-eu, last access 06/12/2017). 

a) “Gemeinsam erfolgreich in Europa” (translates: lonely and/but rich in 
Europe) 

b) “Gemeinsam erfolgreich in Europa” (translates: my reich in Europe) 
c) “Gemeinsam erfolgreich in Europa” (translates: nsa successful in 

Europe) 

These examples show that even a short and bland slogan gives scope for 
several alterations that not only undermine its own message, but also suggest a 
specific point of criticism of the politics associated with the governing party in 
Germany. It a) suggests criticism of Germany’s economic political agenda for 
Europe, especially the imposition of austerity, while Germany’s own economic 
performance remained unmitigated during the financial and EU debt crisis 
since 2008; b) suggests that Germany’s EU politics is all about German domi-
nation rather than European cooperation; c) criticises the lack of action from 
the government against the US in the NSA scandal; the CDU is portrayed as 
the party that allows the NSA to operate successfully in Europe.  

Examples of broader hegemonic discourse premises that could be chal-
lenged by counterdiscourses could include discoursive constructions of gen-
der (e.g. Atanga 2009) or heteronormativity (e.g. DePalma/Atkinson 2009). 
In another study based on German punk lyrics (Schröter 2014), I look at 
how punk discourse challenges ideas about normality and normalisation, 
building on the history of the idea and ideology of normality as discourse 
dispositive as studied in detail by Link (2006). Link understands the concept 
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of normality as a way to represent complex social reality in – simplified – 
graded continuums, signified not least through bell curves, and progression 
graphs determined by values on the horizontal and vertical axis. Punk takes 
issue with the idea of normality; ‘normal people’ are portrayed as not 
normal, but zombie-like automated freaks, particles of a dangerous mass 
that is readily submissive to being administrated and commanded. Visions 
of denormalisation loom large in punk lyrics: On the one hand, crisis and 
lack of control are portrayed as a normal and continuous state of affairs. On 
the other hand, if not constant crisis, then an entirely flat progression curve 
is what is in store for us: nothing will ever happen, nothing can be expected 
from life, whether or not we put in an effort.  

I argued above that the study of counter discourse could support CDA’s 
own aims in fostering Critical Language Awareness, reducing the space 
granted to hegemonic discourse and relativising the power of hegemonic 
discourse. This is pertinent mostly to CDA’s concern with language and 
power, but also with regard to the link between language use and broader 
socio-political contexts. I used examples of existing research to show that 
different forms of counter discourses can emerge in specific historical con-
texts and that counter discourses can also be produced on the basis of 
concrete triggers, but that it can also attempt to challenge more fundamental 
premises of hegemonic discourse. 

Comparative Discourse Analysis 
Why should CDA be more interested in comparative analyses of discourse? 
CDA emphasises the role of social and political contexts in the production 
and manifestation of discourse. On the one hand, such a broader context 
will take into account parameters that influence text production or symbolic 
representations at a given point in time, in a specific domain, or in the form 
of specific genres or modes of communication. Drawing on context is 
therefore necessary for any pragmatic interpretation of functions of com-
municative means. On the other hand, without referring back to the wider 
social and political contexts of the symbolic and textual representations in 
the discourse under analysis, CDA would miss its objectives: to study 
language use as social practice and to analyse how power relations and ideo-
logy manifest in it (Wodak/Meyer 2009:5ff.). Within CDA, it is especially 
the well-established Discourse Historical Approach that puts emphasis on 
linking micro-level analyses of specific texts to a meso- and macro-level of 
analysis, whereas the meso-level pertains to (domain- or media-specific) 
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patterns and practices, and the macro-level to the broader social and 
political context. 

Comparative analyses of discourse could empirically underpin how, or to 
what extent, historical or political contexts influence concrete manifes-
tations of discourse. It would also allow for the examination of how discour-
ses that are not specific to certain societies (e.g. neoliberal discourse, dis-
courses about globalisation or migration, discourses about EU politics) are 
manifested across different languages and societies, and how and where they 
differ or converge. Machin/van Leeuwen (2003), for example, investigate 
local manifestations of global schemas in the discourse of the Cosmopolitan 
magazine. Gür-Şeker (2012) analyses recurrent discourse patterns in Ger-
man, Turkish and British discourses about European security policy. Spieß 
(2012) compares German and British discourses about the ethics of stem cell 
research. Seiler Brylla (2016) compares the German and Swedish Green 
parties’ discourse of protest. Niehr (2004) provides an intralingual com-
parison of Swiss, Austrian and German discourses about immigration. All of 
these studies point to a number of shared as well as different themes and 
features, suggesting that divergences in national manifestations of trans-
national discourses can be explained with reference to varying cultural and 
socio-political contexts across the different national discourses. 

Why is it that CDA has not turned much attention so far to comparative 
analysis? If we agree that social and political contexts also have an impact on 
the meso-level of patterns and practices, then the problem starts with the 
notion of equivalence: How can we, without a prior analysis of its own, 
make sure that we are studying comparable texts, when e.g. domains, genre 
purposes and conventions differ? Such questions have been addressed in a 
number of German publications that deal with possible research designs 
(Böke, Jung, Niehr, Wengeler 2000, Dreesen 2015b) and the issue of com-
parability (Czachur 2013). Discourse is a complex, multilayered and multi-
modal phenomenon. While no analysis can capture any ‘discourse’ in its 
entirety and is likely to operate on a limited range of selected representations 
of any discourse, some levels of analysis, or analyses that integrate a number 
of features, might render a comparative element quite unwieldy. The com-
parability of data and specific linguistic phenomena might need to be 
argued, or questioned, as part of the analysis, somewhat undermining their 
initial selection for comparison, especially if the research lends itself to 
questioning the notion of equivalence to begin with. Czachur (2013) sug-
gests that in determining the object of comparison, the focus should not be 
on the formal but rather on semantic-functional equivalence and that this 
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equivalence will have to be explained by the researcher in determining the 
tertium comparationis for comparative discourse analyses.  

Again, immersion might also be problematic for researchers and, last but 
not least, comparative analyses require space, whereas many academic 
journals put word count limitations on contributions. Comparative analyses 
might entail more data, and in writing about them, more space might be 
required to outline research design, argue comparability, set out more than 
one context, describe and analyse more than one dataset, report more than 
one set of results and add a comparison of these. 

Together with Charlotte Taylor from Sussex University, Marie Veniard 
from Paris Descartes University and Andreas Blätte from the University of 
Duisburg-Essen, I have been working on corpus-assisted comparative ana-
lyses of European migration keywords. In our view, discourse keywords are 
particularly useful for comparative discourse analyses, because unlike the 
notion of a communicative strategy, which can manifest itself in different 
forms, they are phenomenologically tangible. At the same time, they are 
often indicative of and inextricably linked with the discourses that de-
veloped around them, e.g. Brexit. Wierzbicka (1997, 2006, 2010) similarly 
argued in favour of analysing key cultural concepts, or cultural key terms, 
and understanding how these are tied in with particular cultures. Keywords 
also lend themselves to corpus-assisted approaches which in turn are useful 
for comparative discourse analysis because they allow for maximum trans-
parency when it comes to applying the same analytical steps to the data 
across subcorpora in different languages. 

Our research is based on articles from French, German, Italian and 
British broadsheet national newspapers (one left-liberal and one conser-
vative newspaper each) from 1998–2012, containing, in the different lan-
guages, the words ‘(im)migration/(im)migrants’ (for more detail on the cor-
pora, see Schröter/Veniard/Taylor/Blätte, in press). Preliminary results from 
our analysis indicate convergences as well as divergences between migration 
discourses in France, Italy, Germany and the UK. 

A case of convergence would be the increasing occurrence of the noun 
multiculturalism over the adjective multicultural in French, German and 
British migration discourse since 2004 (Blätte/Schröter/Taylor/Veniard 
2015). Multicultural serves as an attribute of groups, places, institutions and 
other entities relating to the organisation of society. It is descriptive of a state 
of affairs, and there is no clear pattern of evaluation indicated by the 
collocations of the adjective. However, the noun multiculturalism goes along 
with more negatively evaluating words, such as failure, divisive, concerns, 
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extremism, problem, segregation. The increasing use of the noun with its 
negative associations since 2004 indicates a shift in European discourses 
about multicultural societies that can be explained within a wider context: 
an increasing problematisation of multiculturalism and in particular in-
creasingly anti-Muslim discourses following a number of terrorist attacks 
and consequently also a shift towards making naturalisation dependent on 
language and citizenship testing. 

A case of divergence can be seen in Germany’s emphasis on politics of 
integration. Schröter and Veniard (2016) show the prevalence of the key-
word Integration in German migration discourse, which is indicated by a) a 
higher number of occurrences overall by comparison, b) a strongly patter-
ned discourse and c) the fact that compounds with Integration occur at a 
nearly equally high frequency as the noun itself. 

Conversely, the political prevalence of integration in Germany is mir-
rored by a near absence of the notion of communities. The keyword com-
munity involves ambivalence between containment and isolation; commu-
nities are described in terms of being a part of, but at the same time separate 
from, the wider society. The German equivalent, Gemeinschaft, occurs with 
low frequency in the corpus, in comparison to the French, British and Italian 
corpora (Taylor/Veniard/Schröter/Blätte 2016). French, English and Italian 
show a large number of collocations that specify minorities, their origin and 
ethnicity, compared to only very few in German. The notion of com-
munities’ isolation from or connection with the wider society also looms 
large in French, English and Italian, but is absent in the German corpus, as 
much as does the size of communities, which also features in the 
collocations of communità, community and communauté. These findings 
also illustrate a) how comparison can be a means to study absence (see 2 
above) and b) how corpus assisted approaches can be used to identify 
absence (Partington 2014). 

Through comparison, it emerges that the German migration discourse 
seems less concerned with talking about separable and/or separate groups of 
immigrants, but it is distinctly concerned with the politics of integration. If 
this sounds progressive, it should be noted that the discourse about inte-
gration in German also contains a notable problematisation of the perceived 
(un-)willingness, or (in-)ability, of immigrants to integrate. 

I argued above that comparative discourse analyses can enhance our 
understanding of how socio-political context shapes language use and helps 
to locate absences. I gave examples of existing research which demonstrates 
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in particular how national manifestations of transnational discourses differ 
due to appropriation into different socio-political contexts. 

Conclusion 
CDA already includes a broad remit of research and methodological 
approaches, and it would be unreasonable for individual researchers to 
demand that their specific questions and concerns need to be firmly incor-
porated and visible as a broader area of enquiry within CDA. With this 
caveat in mind, I have attempted to argue that while the three areas desribed 
above might pose problems as regards putting them into good shape for 
empirical analyses, they are related to core concerns within CDA: Firstly, the 
relationship between language and power, secondly the way in which dis-
courses shape social reality, and thirdly the link between language use and 
socio-political context. While I linked counter-discourses to the first aspect, 
silence and absence to the second and comparative discourse analysis to the 
third, there are various opportunities for intersections. As I have argued, 
comparative research also enables a focus on absence in discourse (cf. 
Schröter/Taylor 2018) and it can also entail a comparison between hege-
monic and counter-discourse. For instance, we could compare represen-
tations of immigration and immigrants in political or mass media discourse 
with the discourses of organisations that represent or lobby on behalf of im-
migrants, where attempts to countervene hegemonic representations might 
be found. It would also be possible to focus on the presence and absence of 
patterns of representation in one dataset in comparison to the other. 

Similarly, a focus on silence and absence might enhance our understan-
ding of power in discourse when it comes to silencing (cf. Thiesmeyer 2003) 
and marginalisation, but also when it comes to using silence and absence as 
counter-discursive strategies. Again, similarly, a focus on counter-discourse 
might also help to deepen an understanding of how socio-political context 
shapes discourse, for example by looking at contextually determined forms 
or styles of protest or at subcultures such as punk that nourish discourses of 
resistance and subversion. 

I have briefly indicated examples of existing research to also show that, 
broadly speaking and despite the outlined difficulties, theoretical and con-
ceptual as well as methodological tools are available to pursue the strands 
suggested above. When it comes to counter-discourses, it might mean the 
inclusion of yet more varied forms of expression, but most of all the three 
strands would entail a shift of perspective: from what is phenomenologically 



 
 

A B S E N C E  I N  C R I T I C A L  D I S C O U R S E  A N A L Y S I S  

 53 

manifest to the absences that it might entail; from mono-contextual to 
multi-contextual; from a top-down view on power to integrating a more 
bottom-up view on response and challenge, perhaps akin to a sociolinguistic 
perspective on individuals’ meaning-making or audience response research 
in media studies. 
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Critical genre analysis of management texts 
in the public sector 

Towards a theoretical and methodological framework 

Anders Björkvall 

Abstract 
An emerging genre at Swedish public authorities – ‘platform of values’ 
(Swedish ‘värdegrund’) or ‘value statement’/‘core values’ – functions as a 
backdrop to the theoretical and methodological discussions in this paper. 
The paper argues for the development of a critical genre analysis that 
goes beyond being primarily descriptive and that has its main expla-
natory value at a level of generality above mode-specific features of, for 
instance, language or images. Based on a review of how the term ‘critical’ 
has been defined and applied in relation to genre in critical discourse 
analysis/studies (CDA/CDS), multimodality, and genre studies of profes-
sional communication a number of prerequisites for a critical genre 
analysis are formulated. Based on these prerequisites, affordance and pro-
venance are put forward as ‘true’ multimodal concepts that can form the 
foundation for a critical genre analysis of, in this case, multimodal ‘plat-
form of values’ texts. The applicability of these concepts is illustrated 
through an analysis of a ‘platform of value’ text from an administrative 
court in Sweden. 

Keywords: affordance, critical genre analysis, platform of values, pro-
venance, public authorities, social action 

 
A ‘platform of values’ text (PV) is one of a number of components of new 
management strategies in the public sector. It is sometimes referred to as a 
‘value statement’ or ‘core values’ and typically contains multimodal rep-
resentations of the ideal identities of the employees at the authority, bullet-
pointed lists consisting of shared key values, and words or short sentences 
simply describing how employees ‘are’. An example of a PV text (in Swe-
dish) from the administrative court in Karlstad (Förvaltningsrätten i Karl-
stad) is found in the Appendix, and a sample analysis of that text will be 
presented towards the end of this paper. 

PV texts are relatively new additions to the textual landscape of public 
authorities in Sweden. Before 2005, very few of the public authorities pro-
duced these texts; today, a vast majority of them present such texts in salient 
positions on their websites and spend large amounts of both time and 
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money on the processes of discursively and practically producing, designing 
and implementing them. 

The important role of PV texts as part of the changing management prac-
tices and social actions of public authorities, defined here in the broadest 
Weberian sense as meaningful actions in social contexts (Weber 1978 
[1922]:7), calls for critical attention and analysis. In particular, this paper 
argues that there is a need for a development of theoretical and methodo-
logical tools related to genre as a critical rather than purely descriptive con-
cept. Accordingly, and in a vein similar to Miller (1984:164), when stating 
that “for the critic, genres can serve […] as an index to cultural patterns”, a 
critical understanding of PV as a still emerging genre can increase not only 
our theoretical understanding of the changing textual landscape in the 
public sector – in this case in Sweden – but also of broader changes in 
management practices. 

First, the paper offers a review and discussion of the status of the term 
‘critical’ in relation to genre in the broader fields of critical discourse 
analysis/studies (CDA/CDS), multimodality, and genre studies of profess-
sional communication. Second, the paper presents a few theoretical and 
methodological concepts that both respond to the needs identified in 
previous research and are relevant for the analysis of PV texts.1 

Critical approaches to genre 
In her seminal 1984 paper Miller paved the way for the development of a cri-
tical genre analysis (although she did not phrase it like that). She stated that 

genre study is valuable not because it might permit the creation of some 
kind of taxonomy, but because it emphasizes some social and historical 
aspects of rhetoric that other perspectives do not. I will be arguing that a 
rhetorically sound definition of genre must be centered not on the sub-
stance or the form of discourse but on the action it is used to accomplish. 
(Miller 1984:151) 

One implication of what Miller writes about the social and historical aspects 
of rhetoric is that the validity of any critical analysis of genre must above all 
be judged by its potential to formulate a critique of social actions. This is 
                                                 
1 The research on which the paper is based was conducted within the project The 
archaeology of a new genre: Vision and values texts of public authorities in Sweden finan-
ced by Riksbankens Jubileumsfond (The Swedish foundation for humanities and social 
sciences), 2016–2018. 
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different from formulating a critique of representations that, for instance, 
realise essentialist discourses of race (cf. Bell 2018) or gender. Thurlow and 
Jaworski draw attention to the ideological nature of how genres realise social 
actions: 

Every genre positions those who use it and participate in it, as inter-
viewer or interviewee, as listener or storyteller, as reader or writer, as 
someone to be instructed or as someone who instructs. It is in this way 
that genres ‘do’ ideological work. (Thurlow & Jaworski 2010:22) 

Genres do ideological work differently from, for instance, discourses, and 
the validity claims of a critical analysis of genre are different from those of 
the critical analysis of discourses, even though these can and should often be 
combined. 

Miller’s (1984:151) claim that genre analysis should not focus on the 
substance or forms of discourse – the text or talk – but on the social action 
that they are used to perform has methodological implications. Whereas dis-
courses can be identified in texts, according to Miller, genres cannot only be 
analysed as textual realisations; practice-oriented and ethnographic metho-
dologies and tools are, to various extents, necessary. Even though all genres 
must be realised as some kind of meaningful entity – as speech, writing, 
image, film or as other textual, multimodal ensembles – it is fully possible 
for the genre analysis to have its main methodological focus on situated uses 
of these meaningful entities without analysing their internal semiotic and 
textual constructions in detail. This could be referred to as practice-oriented 
genre analysis (cf. Björkvall 2012), which must rely on ethnographic tools 
such as focus groups, interviews, or longitudinal field studies. An example of 
a critical research question that takes genre as a point of departure in this 
type of analysis would be how is agency ideologically restricted and/or made 
possible when people are recurrently acting and being acted upon through the 
use of texts in institutional settings? 

Another methodologically more text-oriented critical approach to genre 
can be represented by the work by Kress, who claims that  

there is an entire link and an extremely close link between the social 
organisation and the social relations of social actors involved in the 
making and receiving or interpretation of texts, and the realisational 
forms of the text. It is the social givens which shape the generic form of 
the text. Genre is a response to social givens. (Kress 2003:98) 
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From such a text-oriented perspective it would be possible to formulate a 
critique of specific types of social actions based solely on analysis of recur-
ring realisational forms in texts. There is no doubt that similar text-oriented 
approaches to genre have dominated when genre has been used as a critical 
concept within the field of CDA (see below). A typical critical research 
question within this approach could be taken from the quote from Thurlow 
and Jaworski (2010) above: How do texts that realise social actions position 
people ideologically and socially? It should be stressed that practice- vs. text-
orientation in the broader field of genre studies, perhaps especially in fields 
such as new literacy studies and professional literacies, are not as dicho-
tomised as the description above may suggest. For instance, Karlsson and 
Nikolaidou (2011) combine ethnographic and text analytical tools when 
critically examining how available written genres in elderly care push the 
practices towards standardisation, generalisation and harmonisation, leaving 
out, for instance, problem solving. 

The discussion above suggests that under certain circumstances, and based 
on certain research problems, genre rather than discourse, for instance, can be 
a fruitful point of departure for critical inquiry. However, a need for a more 
independent critical genre analysis – distinguished from the type of genre 
analysis that has been performed within CDA – had not been formulated 
before Bhatia argued for such an approach in a number of publications (e.g. 
Bhatia 2010, 2015, 2017). The key critical component in his approach is 
interdiscursive analysis, which he says can identify “appropriation of semio-
tic resources (which may include textual, semantic, socio-pragmatic, gene-
ric, and professional) across […] different levels, especially those of genre, 
professional practice and professional culture” (Bhatia 2010:35). 

For instance, Bhatia (2010:38–40) points to the importance of interdis-
cursive analysis for our critical understanding of corporate annual disclosure 
documents (e.g. annual reports). To understand and explain how and why 
corporate annual disclosure documents have changed from primarily being 
about ‘informing’ and ‘reporting’ to increasingly ‘promoting’ companies, we 
need to carefully examine and analyse them in relation to other professional 
genres, practices and cultures. Thus, for Bhatia, the ‘critical’ in critical genre 
analysis primarily refers to the rigorous interdiscursive analysis of professional 
genres with the purpose of demystifying and explaining them with regard to 
professional practices. To critique or evaluate the ideologies that underpin the 
genres is not the main point (Bhatia 2015:18), and he makes a clear distinction 
between his use of the term ‘critical’ and the way that it is used in CDA. In the 
latter, according to Bhatia, ‘critical’ is related to a critical social theory that 
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aims “to identify, evaluate and remedy societal actions through the analysis 
of language” (2015:11). 

Genre has been an important analytical concept in CDA, for example, in 
the work of Fairclough (2003), van Leeuwen (2005) and the aforementioned 
work by Thurlow and Jaworski (2010), which also highlights the specific 
relation between genre and ideology. Most of the genre research in CDA has 
been methodologically text-oriented, and the analysis of genre aspects of texts 
and other semiotic products is used as a tool for identification, critique and 
potential transformation of ideologies and power relations. In other words, 
the validity of any genre analysis in the field of CDA would have to be judged 
according to the degree to which it says something about relations and nego-
tiations of power and dominating ideologies. For example, in the case of 
institutional genres in relation to the broader institutional structure of con-
temporary society, Fairclough (2003:32) highlights the power aspect of genres 
by referring to genres of governance: “I am using ‘governance’ here in a very 
broad sense for any activity within an institution or organization directed at 
regulating or managing some other (network of) social practice(s)”. 

Another typical example of how genre has been used as a critical concept 
in CDA comes from Machin and van Leeuwen’s (2007) research on global 
media, in which they analyse and compare local versions of the women’s 
magazine Cosmopolitan. By taking genre as the starting point for the ana-
lysis, they can show how, for instance, women’s work lives in different local 
contexts “are presented in very much the same format, and in all of them the 
sphere of work, as it has taken shape in the neo-capitalist global order” 
(Machin & van Leeuwen 2007:123). However, at the same time as “the ‘local’ 
is reduced to a kind of adornment or decoration embedded in the architec-
ture of the global” it is never reduced “to the extent that it ceases to be recog-
nisable as local” (p. 123). Thus, the genre analysis opens the door to critical 
commentary not only on the global vs. local levels in a neo-capitalist media 
landscape, but also on the media versions of women in today’s working life. 

Furthermore, Machin and van Leeuwen (2007) discuss the fact that 
genres in Cosmopolitan are multimodal, and they incorporate images and 
layout in their genre analysis (as does van Leeuwen 2005). To some extent, 
the multimodal semiotics of contemporary genres are recognised in the 
broader fields of genre studies, but the deeply grounded tradition of talking 
and thinking about genres in terms of how they ‘unfold’ in sequences (e.g. as 
moves and steps, Swales 1990) in order to reach communicative goals has 
perhaps halted the development towards a fully multimodal view of genres, 
independent of specific semiotic principles of particular modes (e.g. the 
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linearity of writing vs. the spatiality of image). One of the more rigid frame-
works for the analysis of multimodal genres is the Genre and Multimodality 
(GeM) model developed by Bateman (2008, cf. Hiippala 2015), even though 
he also states that “the extension of traditional notions of genre to multi-
modal documents is not straightforward. Just what genres there are and how 
they are best to be defined multimodally remains far from clear” (Bateman 
2008:182). Perhaps partially due to the remaining theoretical and methodo-
logical challenges with developing a multimodal understanding of genre, 
critical research questions such as why, in relation to ideologically grounded 
social actions and goals, are there images in this genre but not in that genre? 
need to be further explored. 

Prerequisites for the critical analysis of genre 
The first and perhaps most fundamental conclusion of the discussion above 
is that a critical approach to genre must primarily be concerned with texts in 
and as parts of social actions rather than with representations and discour-
ses, in this case defined as “socially constructed knowledges of (some aspect 
of) reality” (Kress & van Leeuwen 2001:4). Of course, representations make 
up genres and they need to be analysed, but there is a difference between 
analysing the genre aspect of them (how do they contribute to the social 
actions being performed by people involved in a specific practice?) and the 
discourse aspect of them (how do they construe versions of states and on-
goings in the world in specific ways?). 

Secondly, the epistemological status of ‘critical’ in critical genre analysis 
must be clarified. As mentioned, Bhatia (2015, 2017) distinguishes between 
‘critical’ as in drawing on critical social theory in the analysis of genre to 
identify, analyse and change ideological, unequal constructions and posi-
tions (as in CDA) on the one hand, and ‘critical’ as in aiming at demysti-
fying, describing and explaining why professional genres are shaped as they 
are in different contexts and practices on the other. However, Bhatia’s 
dichotomy may not be as sharp as he claims in his endeavour to position his 
critical genre analysis in relation to CDA. It seems possible to combine an 
interest in broader ideological and power-related changes in society with 
rigorous text- as well as practice-driven analysis of changes in, for instance, 
management practices in the public sector. As always, though, it is impor-
tant for the critical analyst to make her or his theoretical and epistemological 
stance explicit: what does ‘critical’ mean here, both in relation to genre and 
to the specific research problem at hand? 
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Thirdly, there are two methodological main paths in previous research on 
genre as social action. Practice-oriented approaches employ a variety of 
methodological tools, often from ethnography, to gain an understanding of 
social actions and goals. Text-oriented approaches look for the social actions 
in texts and rely on the assumed close connection between social practices, 
relations between social actors, and representational forms in texts (Kress 
2003). This, of course, requires text analytical tools. Again, a combination of 
practice- and text-oriented analysis seems to be possible and in many cases 
desirable, even though there may be some contradictions in terms of under-
lying epistemologies in ethnography and, for instance, text-oriented social 
semiotic analysis (cf. Björkvall 2012). 

Fourthly, Bhatia (2010, 2015) as well as researchers in the field of CDA 
(e.g. Fairclough 2003) point to the importance of grounding the critical 
analysis of genre in interdiscursive relations to other genres, discourses, 
semiotic resources and social and professional practices. To some extent, 
this has to do with the hybrid nature of genres. Genres are hard to find in 
any type of pure form, and hybridisation is the rule rather than the excep-
tion (Fairclough 2003; Kress 2003), perhaps with the exception of a few 
highly institutionalised genres such as the research article described by 
Swales (1990). So, in this perspective, the critical analysis of genres can be 
boiled down to the question of which other genres, discourses, resources and 
practices are drawn into semiosis in order to perform social actions and 
realise goals. One final, important, implication of this focus on interdiscur-
sivity is that the hybrid nature of genres is also often a multimodal type of 
hybridity. Any critical genre theory must provide concepts that capture the 
multimodal nature of genres. In other words, genres must be treated as 
multimodal ensembles. The challenge is to develop and employ analytical 
concepts that are ‘truly’ multimodal in the sense that they do not give 
priority to an understanding of genre components like linearly organised 
and written chunks of meaning over images, specific designs or, for instance, 
gestures, even though the analysis of gestures lies beyond the scope of the 
present paper. 

Towards a conceptual framework: ‘platform of values’ as a 
case in point 
One of the research questions in the project that this paper draws on (see 
footnote 1) is as follows: How can platform of values be understood as social 
action in relation to other genres and professional practices, and in relation to 
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economic and political changes, including changes in public management, in 
Sweden? This question points directly at social actions (rather than, for 
instance, discourses) related to, in fact, potential ideological tensions in 
society, changes in professional practices as well as changes in the inter-
discursive relations realised in texts from public authorities. Thus, the ques-
tion relates to both of the two main critical stances in the analysis of genre 
discussed by Bhatia (2015): we are interested both in ideologies and profess-
sional practices realised as social actions in emerging genres. 

With regard to text- or practice-oriented methods, the project as a whole 
leans towards text-orientation combined with certain practice-oriented 
tools, primarily focus group discussions and more quantitative question-
naire studies. A few results of a focus group discussion that included 7 
senior human resources officers from public authorities can function as a 
backdrop to the more text-oriented discussions in the rest of this paper. It 
was quite clear from the discussion that from a management perspective the 
PV texts are only one of many components in the overarching social action 
of promoting employees ‘living’ the authority’s platform of values. Further, 
the participants pointed to the fact that another, more specific social action 
performed through PV texts is to promote and generate continuous discus-
sions among employees, “at the coffee machine” as one participant put it, 
about value words and the PV in general. Thus, judging from the focus 
group, the goal of PV practices is related to what in organizational research 
is usually referred to as normative control (Kunda 1992) through the 
creation of homogenous organisational values, identities and attitudes. 

The analysis of ‘platform of value’ texts as parts of social actions 
One challenge for a critical analysis of PV texts is to find overarching ana-
lytical concepts that can relate social action and positioning of participants 
in and around a text to recurring multimodal choices and that also put the 
focus on the importance of an interdiscursive, critical understanding of, in 
this case, emerging genres. Further, the ambition should be to find and emp-
loy ‘truly’ multimodal analytical concepts in the sense that their applicability 
is not restricted by the format of the PV text to be analysed (PV texts come in 
the shape of printed or digital pdf documents, texts on websites or, in some 
cases, films). This means that the concepts need to have their main expla-
natory value at a level of generality above mode-specific features of, say, clause 
grammar or the composition of photographic images. Affordance and pro-
venance are two concepts that both meet these requirements and that have the 
potential to form the foundation for a critical approach to PV as genre. 
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Affordance is a term originally introduced by Gibson (1977) as part of his 
ecological psychology, primarily referring to the meaningful possibilities and 
restraints that humans and other animals perceive in their environment. 
Kress (2010) has used affordance as a starting point for discussing the 
semiotic implications of transitions between semiotic modes, such as writing 
and images, and Ledin and Machin (2015a, 2015b) have used affordance as a 
key concept in what they call a “discourse-design approach to multimo-
dality” (2015a). 

Machin (2016) points to the importance of affordance analysis in the 
development of the broader field of multimodal critical discourse studies 
(MCDA): 

For MCDA, the question here as regards the photograph would be as 
follows: What affordances does it bring to the overall representation 
which serves the interests of an institution or an ideology, for example? 
With all semiotic resources, this means asking what they have evolved to 
do. MCDA would be interested in how the institution regulates the use of 
such images […]. (Machin 2016:331) 

From the perspective of a critical approach to genre, affordance can be 
defined as recurring text-internally construed invitations along with their 
semiotic implications. In other words, affordances are prompts for semiotic 
action and interpretations of a specific type. Thus, the first in a set of two 
genre critical questions would be how the affordances of recurring elements 
in texts invite certain types of meaning-making while restricting others? 
And, importantly, the second question would be why and according to 
whose interests those elements were chosen in relation to social action 
within specific institutions? 

The second concept of importance in the proposed critical and multi-
modal approach to genre is provenance (Kress & van Leeuwen 2001; Djonov 
& van Leeuwen 2011; Adami 2015; Archer & Björkvall 2018). This concept 
focuses on where elements in texts and artefacts come from – both in terms of 
their historical and contemporary origin – and why they have been ‘imported’ 
into that text. The concept was originally introduced by Kress and van 
Leeuwen (2001:72) as how “‘mythical’ signifieds are ‘imported’ from some 
other domain (some other place, time, social group, culture) to signify a 
complex of ideas and values which are associated with that ‘other’ domain by 
those who do the importing.” In the present paper, provenance is extended to 
include the connections between components of a given text to their origin 
not only in another place, time, social group, or culture, but also in more 
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specific genres, discourses, and designs. The simple argument for making 
such an extension of Kress and van Leeuwen’s concept instead of just talking 
about interdiscursivity is that interdiscursivity, however defined, brings 
attention to the discourse side of meaning-making whereas provenance does 
not prioritise one type of origin over another. 

Table 1 presents affordance and provenance as concepts that in a comple-
mentary manner respond to the questions and challenges previously for-
mulated. 

Table 1. Affordance and provenance as complimentary genre analytical concepts. 

Affordance Provenance 

Internally construed invitation External reference 

Prompt Semiotic domain 

Materiality Connotation 

As stated in Table 1, affordances are internally construed invitations to 
specific types of meaning-making that may or may not be picked up by 
readers of the text. Provenance, on the other hand, points to semiotic origins 
outside of the text at hand that, again, may or may not be recognised by 
readers. Further, whereas an affordance functions as a prompt for semiotic 
action, enabling certain actions and interpretations while restricting others, 
provenance points in the directions of origins in specific semiotic domains. 
For instance, PV texts regularly contain elements that have an origin in mar-
ket-oriented semiotic domains such as advertising or public relations, but 
they also include elements from legal and judicial domains, which are all 
relevant for a critical understanding of where the genre comes from (and 
perhaps where it is heading). 

Finally, starting with Gibson (1977), affordance has been related to 
materiality (see bottom of Table 1): the materiality of a stone with a specific 
size and weight is what affords ‘throwing’ it. In the more semiotisised uses of 
the concept, the interest in materiality remains (cf. Kress 2010; Björkvall & 
Karlsson 2011). For example, the different affordances of writing, speech 
and images have to a large extent to do with the materially realised linearity of 
speech and writing vs. how images are spatially stretched out over an obser-
vable surface, or how the airborne materiality of speech comes with affordan-
ces other than the paper- or screen-based mode of writing or images. Pro-
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venance, on the other hand, is concerned with more abstract connotational 
meanings that require specific cultural knowledge in order to be recognised. 
One example is the recurring use of bullet-pointed lists in PV texts. This is a 
type of material design with specific affordances, but this type of list also has 
some of its provenance in early word processing practices and in the temp-
lates of PowerPoint, and it arguably connotes ‘professional life’ in general or, 
to some people, ‘the power of corporate templates’. (However, it should be 
stressed that the history of the list as a semiotic format goes much further 
back than that – Ledin [2015:5–6], for instance, discusses a Sumerian text 
with a list-like design from approximately 3000 BC). 

In comparison to comprehensive frameworks for the analysis of multi-
modal documents, such as that of Bateman (2008), neither affordance nor 
provenance says much about the generic structure of multimodal docu-
ments. However, the focus of this paper is more on presenting concepts that 
can form a foundation for a critical analysis of PV texts in relation to the 
social actions that they are part of. The argument is that the presence of 
specific affordances and provenances in texts are to a large extent con-
stitutive of multimodal genres no matter their overall structure, and that 
they are intrinsically linked to the specific social actions being performed. 
The following section presents a brief analysis of affordances and provenan-
ce in a PV text, and the result of the analysis is tentatively connected to 
broader social actions of which PV texts are a part. 

The ‘platform of values’ of an administrative court 
A text called “Vår värdegrund” (‘Our platform of values’) from the admini-
strative court in Karlstad, Sweden is found in the Appendix. It has been 
selected from a corpus of approximately 230 PV and related texts from a 
total of 154 Swedish public authorities, and it contains many recurring 
features also found in the lager text corpus. 

The PV text in the Appendix consists of a cover followed by three pages. 
The cover contains the value words and phrases of the court presented in 
three overlapping circles with contrasting background colours: “allas lika 
värde” (‘everybody’s equal value’) in blue, “rättssäkerhet” (‘rule of law’) in 
red, and “omtanke” (‘consideration’) in yellow.2 Page 1 contains a top para-
graph with the initial statement that “värdegrunden symboliseras av kate-
dralen. Vi bygger vår domstol tillsammans” (’the platform of value is sym-
bolised by the cathedral. We build our court together’). This paragraph is 

                                                 
2 Author’s translation from Swedish here and below. 
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matched with an image showing a cathedral surrounded by cranes, which, in 
turn, is matched by a visually framed moral anecdote involving two stone-
masons with two fundamentally different work ethics (the full anecdote is 
translated into English below on p. 70.). 

The second page repeats the value words and corresponding colours 
from the cover, but here they are framed by speech bubbles instead of 
overlapping circles. Under the three speech bubbles a total of 18 sentences 
are found; all but 3 start with “vi” (‘we’) followed by finite verbs that des-
cribe different aspects of what ‘we’ at the court ‘do’, ‘think’ and ‘are’, all 
presented on separate lines in the overall design of the page. 

The final page has a design similar to page 1, but here an image of a 
brook is placed in the top position, and that image is matched with a para-
graph that starts with the sentence “en fungerande arbetsplats är som en 
porlande bäck” (‘a functional workplace is like a babbling brook’). The posi-
tion at the bottom of the page contains a visually framed paragraph that 
explains the process of producing the PV text. 

One affordance of PV texts in general is connected to the recurring 
images and separate value words. At the level of their material realisation 
(including how they are spatially displayed rather than sequentially unfol-
ded) these elements afford an ‘all at once’ reading and a type of ‘simple 
directness’ to be ‘read off’. With regard to images this affordance is related to 
the iconicity of images, i.e. their capacity to create meaning through ‘direct’ 
resemblance with what they depict (Pierce 1984, cf. Machin 2016), or to 
their ‘direct’ denotative force, i.e. of being a message without a code (Barthes 
1977). According to Machin (2016:327) “the affordance of the photograph is 
that it claims to represent unmediated reality.” It can be argued that this 
affordance is downplayed in a situation when photoshopping and the use of 
filters are everyday semiotic practices, but it has preserved some of its 
relevance: naturalistic images of a cathedral or a brook, as in the court’s PV 
text, claim to be ‘direct’ representations of that cathedral or brook in the 
world as we know it. 

To some extent the recurring value words in all PV texts share the affor-
dance of inviting to a ‘direct’ and ‘all at once’ reading with the images, even 
though the semiotic principle here is symbolic and not iconic. In the court’s 
case the core phrase and words “allas lika värde” (‘everybody’s equal value’), 
“rättssäkerhet” (‘rule of law’), and “omtanke” (‘consideration’) are presented 
as part of a colourful figure on the cover. They are displayed as if all their full 
meanings have been condensed into these short lexical units only to be ‘read 
off’ in a rather ‘direct’ manner. 
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Why, then, and in whose interest are these types of images and lexical 
items chosen? A tentative answer to these questions is that they, through 
their ‘direct’ and ‘all at once’ affordances, draw the reader into a more com-
plex type of semiosis that connects to the social actions being performed. In 
order for the images and value words to reach their full semiotic potential 
the reader must make further connections to the overarching PV practices 
in the organisation; herein lies the main social action in terms of control. In 
other words, both with regard to the typical PV images and separate value 
words the prompt for semiotic action is rather that the reader must ask 
‘what do these images and words mean in relation to the platform of values 
at large?’, which connects to the social practice of ‘living’ the PV identified in 
the focus group discussion (cf. normative control, Kunda 1992) as well as the 
social action of promoting discussions “at the coffee machine”: ‘what do these 
images and words mean to us?’ It should be noted that from a management 
perspective there is an obvious risk with this type of use of images and value 
words. If the primary affordances leave the reader at the ‘direct’ and 
denotative level of interpretation there is a chance that the common critique of 
PV texts as being ‘naïve’, ‘pointless’ or even ‘ridiculous’ can arise. 

Another affordance of PV texts is the invitation to ‘remember and repeat’ 
its content. One example is the recurring syntactic parallelisms. Out of the 18 
sentences under the speech bubbles on p. 2 in the court’s PV text, all but 3 
start with “vi” (‘we’) followed by finite verbs that describe different aspects 
of what ‘we’ ‘do’, ‘think’ and ‘are’, e.g. “vi tar ansvar för vårt handlande” (‘we 
take responsibility for our actions’), “vi finns till för allmänheten” (‘we are 
there for the public’), and “vi tar ansvar för varandra och för vår miljö” (‘we 
take responsibility for each other and for our environment’). When such 
syntactic parallelisms are combined with the list-like design of the second 
page – all the parallel sentences are presented on separate lines in the overall 
design of the page – a repetitive pattern that resembles that of a glossary 
arises. Arguably, one main affordance of such syntactic and textual designs 
is that they are ‘easy to remember and repeat’, which is necessary for the 
social action of promoting PV discussions “at the coffee machine” (other 
affordances of lists have been thoroughly discussed by Ledin & Machin [e.g. 
2015a and 2015b], Kjeldsen [2009] and Djonov & van Leeuwen [2013] with 
reference to PowerPoint). 

Finally, sentences like “en fungerande arbetsplats är som en porlande 
bäck” (‘a functional workplace is like a babbling brook’) and “värdegrunden 
symboliseras av katedralen” (’the platform of value is symbolised by the 
cathedral’) combine with the images of the brook and the cathedral. That 
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way, the images and the surrounding language form a type of multimodal 
metaphor (Koller 2009): one thing is represented by the image and a similar 
thing is represented through writing, which also, among other things, afford 
‘remembering and repeating’. 

This brief analysis has pointed to two affordances of recurring, arguably 
generic, features of PV texts: invitations to ‘all at once’ interpretations of 
what is displayed (images and value words) and to ‘remember and repeat’ 
textual features. Interestingly, PV texts do not primarily share these affor-
dances with other genres in public administration. Instead, the use of value 
words, syntactic parallelisms, the strategic use of images, etc., have a well-
documented history in commercial genres such as advertising (cf. Cook 
2001; Leech 1966), which points in the direction of provenance. 

As mentioned above, there is a visually framed moral anecdote about two 
stonemasons on p. 1 of the court’s PV text: 

Two stonemasons stood next to each other and worked. A man came 
passing by. 
– “What are you doing”, he asked the first stonemason. 
– “Can’t you tell? I am cutting stone. Now, leave”, was the abrupt answer. 
The man walked on to the other stonemason. 
– “What are you doing?”, he asked also this stonemason. 
– “I am building a cathedral. The most magnificent cathedral you can 
imagine”, the stonemason said smiling and gazed with dreaming eyes at 
his occasional guest. 

This use of moral anecdotes neither has its provenance in, for instance, 
‘Common basic values for central government employees’ (Den gemensam-
ma värdegrunden för de statsanställda – grundläggande rättsliga principer 
2013), a document that highlights the importance of democratic values and 
the right of whistleblowing for any government employee in Sweden, nor in 
other genres of public administration. Previous research describes how a 
type of storytelling has become a key feature in management genres (Ja-
meson 2001; cf. Rehnberg 2014), and the use of the moral anecdote in the 
court’s PV text rather connects to this practice. 

As mentioned above, it can also be argued that the list-inspired design 
under each respective speech bubble on p. 3 of the PV text has its 
provenance broadly in a type of ‘new writing’ “strongly fostered by techno-
logies such as PowerPoint” (Djonov & van Leeuwen 2013:14). The list-like 
design is very common in PV texts in the overall corpus, and this points to a 
provenance in, for instance, corporate templates of different types rather 
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than in genres that rest on argumentation or explanation (one of the affor-
dances of the list that has not been elaborated upon here is that argumen-
tation is downplayed in favour of a type of additive semiotic logic, cf. Ledin 
& Machin [2015:9]). 

Even though a provenance in genres and designs from the corporate 
world and those management practices most commonly found in the private 
sector have been identified above, the key phrases presented on the cover of 
‘Our platform of values’ and on p. 2, for example ‘everybody’s equal value’, 
‘the rule of law’ and formulations about using “klarspråk” (‘plain language’) 
seem to have a provenance in democratic, judicial and bureaucratic discour-
ses that dominate in the aforementioned ‘Common basic values for central 
government employees’. In the corpus of PV texts as a whole, there is a 
continuum ranging from statements on authorities’ websites basically saying 
that their values comply with the common basic values to, at the other end 
of the continuum, presenting PV texts in which it is difficult to recognise 
any provenance in the common basic values. The PV from the administra-
tive court in Karlstad ends up in the middle of this continuum. Thus, an 
analysis of provenance in PV texts can point to how the social practice of 
‘doing’ and ‘living’ platform of values of Swedish authorities can be presen-
ted as different ‘issues’ (Kress 2003:84): as an issue of being a government 
employee (as described in ‘Common basic values for central government 
employees’); as an issue of being a government employee but in an organi-
sation that needs specific joint values and attitudes (as in the court’s PV); or 
as an issue of being employed in an organisation that is just like any organi-
sation, private or public. 

Finally, a generic feature of many PV texts that can be related to both 
affordance and provenance deserves to be mentioned here: a speech act struc-
ture dominated by non-modalised statements. Van Leeuwen (2005:117–119) 
describes the choice of speech acts as a key feature of any genre, closely 
related to the realisation of communicative goals. He draws on Halliday’s 
description of speech acts as dialogic (Halliday & Matthiessen 2014:136). In 
brief, ‘statements’ – the offering of information – have ‘acceptance’ as a pre-
ferred response, whereas ‘commands’ – the ‘demand for goods and services’ 
– have an ‘undertaking’ as a preferred responsive action. In other words, the 
affordance of a statement is acceptance, even though it is possible to 
‘contradict’ it. In the PV text from the administrative court, the reader is 
presented with non-modalised statements about how ‘we’ at the court ‘are’, 
‘act’ or ‘think’. 
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At least two interpretations are possible. The first is that the non-prefer-
red response of contradiction would immediately rule the reader out as an 
employee that ‘lives’ the PV of the court; in terms of grammatical metaphors 
(Halliday & Matthiessen 2014:698–707), the statement then functions as a 
‘demand’. With regard to one of the results of the focus group discussion, 
another, not necessarily contradictory, interpretation is that the affordances 
of the statements are to trigger discussions “at the coffee machine”: ‘do we 
really agree with these statements’? 

In terms of provenance, the fact that PV texts rarely explicitly ‘command’ 
anything or position readers through authoritative language or visuals 
makes them different from public authority texts that draw on instructional 
genres. Interestingly, ‘Common basic values for central government em-
ployees’ (Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda – grundläg-
gande rättsliga principer 2013) is full of deontic modality, for example, ‘in 
order to perform their duties with respect for the individual, the government 
employee must above all meet the requirement of non-discrimination and 
respect for privacy of individuals’ (“för att utöva sin tjänst med respekt för den 
enskilda människan måste den statsanställde främst uppfylla krav på icke-
diskriminering och hänsyn till enskildas personliga integritet” [2013:20]). 

Final remarks 
This paper has argued for a further development of the critical analysis of 
genre, in particular with reference to emerging types of texts and practices in 
a specific domain of society: public authorities. Based on the review of 
existing critical approaches to genre, two overarching concepts were pro-
posed to be used in the critical, text-oriented analysis of genre: provenance 
and affordance. The argument was that they have the potential to capture 
both the multimodal and interdiscursive aspects (in the widest sense of that 
concept) of genre. 

From a methodological perspective, neither affordance nor provenance 
targets genre exclusively. The concepts can also be productively applied in 
critical, text-oriented analyses with other foci. However, when a critical 
analysis is oriented towards social actions, in this case within and across 
public authorities, rather than towards, for example, constructions of gender 
or ethnicities in texts – certain resources, designs or conventions rather than 
others become relevant. In other words, both affordance and provenance are 
analytical categories with a general applicability that need to be specified 
according to research interest. The very brief analysis presented in this paper 
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pointed to the affordances of, for instance, syntactic parallelisms, lexical 
units, specific designs (the list, in this case), multimodal metaphors, and 
speech act structures. In the larger corpus of PV texts and related texts there 
are recurring uses of, for example, certain image acts (Björkvall 2009; van 
Leeuwen 2005) and information graphics that all have affordances with rele-
vance for a critical analysis of genre. With regard to provenance, the funda-
mental set of methodological questions to be asked in a critical analysis 
points to conventions: Are there designs, resources, and genre conventions 
that are recurrently recognisable in PV texts and related texts from 
authorities? From which domains are they imported? Why have they been 
imported from those domains, and not from others, and how is that related 
to the social action being performed in and through the text? 

The concepts of affordance and provenance are still wide open for 
critique and improvements, both in terms of relevance to the broader field 
of multimodal critical discourse studies and to critical genre studies in 
particular. Hopefully, this paper has shown how the concepts can function 
as a foundation for a more critical rather than purely descriptive analysis of 
emerging genres such as PV. 
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Appendix. “Vår värdegrund” (‘Our platform of values’), 
Förvaltningsrätten i Karlstad (’the administrative court in 
Karlstad’) 
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Aktör-nätverksteori och  
kritiska textanalyser 

En diskussion om teori, metod och tillämpning 

Karin Hagren Idevall 

Abstract 
Actor-network theory (ANT) offers an approach to study how social 
phenomena and relations are developed and come to matter. ANT ob-
jects to using theory as an explanatory framework, within which empirics 
is added and shaped. ANT claims that theoretical presumptions should 
not be the starting point for critic, but rather that critique is an effect of 
close deployment of empirical data. This article aims to read ANT from a 
critical linguistics’ perspective in order to discuss how ANT can bring 
new perspectives on the social to linguistics, and offer concepts and tools 
for critical text analysis. The article introduces ANT’s ontology and 
epistemology as well as the theoretical perspectives derived from them. 
Furthermore, the article deals with ANT as a critical approach. Two 
analytical studies of language and racism are introduced to illustrate how 
linguists can benefit from using ANT, including concepts like black box, 
punctualization and translation. 

Keywords: Actor-network theory, black box, discourse, material semio-
tics, punctualization, racism 
 

Aktör-nätverksteori (ANT) härstammar från vetenskapssociologin men har 
sedan uppkomsten på 1980-talet utvecklats inom en rad olika ämnen med 
intresse för hur det sociala är uppbyggt. När ANT beskrivs av sina för-
grundsgestalter – Bruno Latour, John Law, Annemarie Mol, Vicky Singleton 
– börjar det ofta med en invändning: aktör-nätverksteori är inte en teori (se 
t.ex. Latour 1999:19ff, Law & Singleton 2013:8). Ett sådant påstående kan 
verka underligt, både med tanke på namnet och på grund av den genom-
slagskraft som teoretiskt ramverk ANT haft inom framförallt sociologi, 
informationsteknologi och organisationsvetenskap. Men ANT:s problemati-
sering av vad teori kan vara och ha för funktion är grundläggande för synen 
på kritik. I denna artikel utforskas den kritiska potentialen hos ANT. Syftet 
med artikeln är att läsa ANT med den kritiska textanalytikerns blick för att 
synliggöra möjliga ingångar till empiriska studier och diskutera på vilka sätt 
dessa ingångar kan ge oss nya perspektiv på samhället. Den övergripande 
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frågan är hur ANT kan berika kritisk språkforskning genom nya teoretiska 
perspektiv, analysverktyg och begrepp. 

Bruno Latour (2007) slår fast att kritik är politiskt, att det handlar om att 
säga något om samhället som potentiellt kan förändra det. Att göra något 
politiskt relevant handlar inte om att bekräfta förklaringar till sociala orätt-
visor. Istället handlar det om att genom empiriska analyser problematisera 
och nyansera sociala fenomen i det samhälle vi lever i (Latour 2007:260). 

ANT:s invändningar mot teori handlar framförallt om hur teorier har 
kommit att användas som utgångspunkt för kritik inom många vetenskaper. 
Vad ANT värjer sig emot är teori som en förklaringsram utifrån vilken ett 
fenomen eller ett material tolkas. ANT angriper inte sina studieobjekt ovan-
ifrån eftersom en utgångspunkt är att det inte finns några övergripande 
naturliga ramverk inom vilka olika fenomen och handlingar uppstår. ANT 
beskriver effekter snarare än förklarar orsaker (Law 2009:147). 

ANT syftar framförallt till att studera hur fenomen och handlingar 
uppstår när aktörer av olika slag – både mänskliga och icke-mänskliga – går 
samman och interagerar, och hur nätverk av relationer byggs upp i proces-
ser. ANT tillämpas inom en mängd olika discipliner, och har inom forsk-
ning som rör text och litteracitet bland annat belyst hur människor inter-
agerar med skrift i materiell form, som exempelvis post-it-lappar (Karlsson 
2010), hur textdokument inom skolan formas i samspelet mellan olika 
aktörer (Hamilton 2010) och hur kommentarsfält på internet kan förstås 
utifrån samspelet mellan de aktörer (skribenter, webbredaktörer, webbfunk-
tioner, regler, moderatorer) som tillsammans bygger upp och ger mening åt 
forumet (Idevall Hagren 2014a).1 

ANT är alltså inte en teori i den bemärkelsen att den förser oss med för-
klaringar. Istället, menar Bruno Latour (2007), är ANT ett sätt att beskriva 
det vi studerar och därmed undersöka sådant som makt, innovation och 
motstånd i form av effekter. 

Att enbart beskriva ett fenomen betraktas sällan som tillräckligt i en ve-
tenskaplig studie, men vad ANT avser med beskrivning är ett blottläggande 
(”deployment”, se Latour 2007:136f, Latour 2004) av de processer som kon-
stituerar och utvecklar det studerade fenomenet. Med hjälp av en begrepps-
apparat som syftar till att synliggöra heterogenitet, ambivalens och inno-
vation blir beskrivningen en analys av hur det blir det som det blir. Snarare 

                                                 
1 ANT har i liten utsträckning tillämpats inom språkvetenskaplig forskning, svensk-
språkig och internationell. Se dock Clarke (2002), Edlund (2007), Hamilton (2010) och 
Karlsson (2010) för tillämpning av ANT i litteracitetsstudier. 
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än att utgå från på förhand definierade teorier börjar ANT i empirin och 
följer social utveckling steg för steg. 

Om nu ANT inte är en teori, vad är det då? Metaforerna duggar tätt i 
texterna om ANT. Law och Singleton (2013:8) menar att ANT är en lyhörd-
het, ”sensibility”, för materialitet, relationalitet och ambivalens i olika prak-
tiker, ett sätt att ställa frågor om hur människor, djur och objekt interagerar 
i sådana praktiker och ett sätt att kartlägga praktikerna. Ska vi alltså förstå 
det som en metod? Men även ”metod” är ett ord ANT-analytikerna värjer 
sig mot. Mol (2010:261) menar att det är omöjligt att använda ANT, som vi 
skulle använda ett mikroskop till exempel, och att vi istället kan förstå ANT 
som ett kaleidoskop genom vilket vi betraktar världen, där en mångfald olika 
blickar visar upp och omformar den. Det vi erbjuds för att hantera detta 
kaleidoskop är en repertoar av begrepp, av sätt att ställa frågor och av 
tekniker för att vända ut och in och upp och ner på våra studieobjekt. 

I denna artikel kommer jag att konkretisera dessa resonemang genom att 
visa hur begrepp från ANT kan belysa språkbruk på olika sätt. Med utgångs-
punkt i min avhandling, Språk och rasism: Privilegiering och diskriminering i 
offentlig, medierad interaktion (Idevall Hagren 2016b), presenterar jag två 
fall där ANT på olika sätt har fungerat som ett kritiskt angreppssätt i studier 
av språk och rasism. Dels presenterar jag den undersökning av kommentars-
fält som nämndes ovan (Idevall Hagren 2014b), där ANT syftar till att belysa 
hur en kommunikationssituation konstitueras och hur villkor och normer 
för deltagande och innehåll formas i interaktionen mellan ett flertal olika 
aktörer. Dels presenterar jag en undersökning där ANT-begrepp synliggör 
samspelet mellan dolda och öppna perspektiv på det som kategoriseras som 
”svenskt” och ”muslimskt”, och hur dessa kategoriseringar och föreställ-
ningarna kring dem pendlar mellan att agera som förgivettagna enheter och 
bli föremål för förhandling. Studien handlar om hur olika sätt att prata om 
”svenskhet” och ”islam” – olika diskurser – påverkas och förändras genom 
lokala förhandlingar, där diskurserna ifrågasätts, utmanas eller bekräftas. 

Utifrån det sätt som jag själv förhållit mig till ANT kanske vi kan betrakta 
den som ett angreppssätt, en väg att röra sig genom materialet, att se på, be-
skriva och upptäcka sammanhangen kring det. ANT erbjuder metodologisk 
reflektion genom en uppsättning begrepp som fått en relativt stabil betydelse 
genom de olika sätt de har använts i empiriska analyser. Dessa begrepp – 
aktör, nätverk, översättning, svart låda, punktualisering – kommer att 
förklaras och exemplifieras längre fram i artikeln. 

När jag i det följande presenterar ANT som kritisk metod för språkvetare 
inleder jag med att ge en introduktion till ANT. Trots att dess företrädare 
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värjer sig mot att kalla ANT en teori så finns en tydlig ontologi och episte-
mologi som etablerat ett antal teoretiska antaganden som utgör ett funda-
ment för ANT. I avsnittet som följer kommer jag specifikt behandla ANT 
som kritisk ansats. Därefter visar jag, utifrån de två ovan nämna studierna, 
hur en språkvetare kan dra nytta av ANT:s potential för kritiska analyser. 

Ontologiska och epistemologiska grunder 
ANT är alltså ingen teori i den bemärkelsen att den erbjuder forskaren för-
klaringsramar eller givna utgångspunkter att tolka materialet från. Men 
samtidigt har ANT ett teoretiskt fundament och vilar på vissa idétraditioner 
som format de ontologiska och epistemologiska ställningstaganden som gör 
att en ANT-analys är just en ANT-analys. Det är alltså förhållningsättet till 
teori, och inte de teoretiska implikationerna som sådana, som utgör kärnan i 
ANT:s invändningar mot teori. Som jag kommer att diskutera nedan kan 
ANT:s teoretiska perspektiv tillföra nya möjligheter för kritiska textanalyser, 
och jag tror att det är möjligt att tala om ANT som teoretiskt ramverk utan 
att göra avkall på dess användbarhet som analytiskt angreppssätt. 

När Mol (1999) skriver om ANT:s ontologi kallar hon det ontologisk 
politik, eftersom en central utgångspunkt är att inget är givet. Verkligheten 
föregår inte de vardagliga praktiker där vi möter den. Snarare skapas den i 
och genom dessa praktiker. Det politiska, och det kritiska, ligger i denna 
skapelseprocess, i de olika sätt varpå den tar sig uttryck och utvecklas. 

Aktör-nätverksteori har sina rötter i poststrukturalism, och utgår från 
antagandet att den sociala världen inte har inneboende egenskaper, utan att 
den konstitueras i processer där utveckling sker steg för steg till följd av rela-
tionerna mellan aktörer av olika slag. Aktörer är enkelt uttryckt de element 
som har en påverkan på denna utveckling och som sätter andra aktörer i 
rörelse (Latour 2007:46). 

Relationerna mellan aktörerna är det som definierar dem och som binder 
ihop en samling aktörer till vad som inom ANT brukar kallas för aktör-
nätverk. Callon (1991:133) definierar aktör-nätverk som ”a co-ordinated set 
of heterogeneous actors which interact more or less successfully to develop, 
produce, distribute and diffuse methods for generating goods and services”. 

När en uppsättning aktörer fått bestämda roller och uppträder på ett 
enhetligt sätt i sina relationer till varandra har ett aktör-nätverk etablerats. 
Det kan handla om så olika saker som ett företag, framtagandet av ett nytt 
policydokument eller ett järnvägssystem. Så länge aktörerna uppför sina 
roller och iscensätter de etablerade relationerna till varandra fortsätter 
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aktör-nätverket att reproduceras (Law & Singleton 2013). Eftersom nät-
verket är beroende av handlingar för att kunna upprätthållas och utvecklas 
talar ANT-litteraturen ibland om nätverk som ett verb; nätverket är något 
performativt, en process, ett organiserande (Mol 2010:257). 

En viktig utgångspunkt för ANT är att aktörer kan vara både mänskliga 
och icke-mänskliga. Det kan handla om personer, organisationer, djur, tek-
niska artefakter, texter, diskurser eller materiella objekt. Denna posthuma-
nistiska ingång innebär att fokus ligger på att studera hur det sociala formas 
till följd av att mänskliga aktörer interagerar även med icke-mänskliga 
aktörer. Möjligheterna och begränsningarna för en aktör att agera styrs alltså 
inte av deras klassificering utan av vilken plats de har i nätverket (Latour 
2007:63ff). Latour menar att åtskillnadens logik, som ställer människa mot 
materia, natur mot kultur, mikro mot makro osv, utgör ett hinder för vår 
förståelse av den sociala världen (Latour 1993). Utgångspunkten att även 
materia har möjlighet att agera kan luckra upp de dikotomier som sär-
skiljandet ger upphov till. Istället formuleras en uppgift som går ut på att 
studera de heterogena relationer som konstituerar världen och steg för steg 
driver på social utveckling. Exempelvis har jag i en studie av positioneringar 
och attityder till migration i en politikerdebatt studerat kameran som aktör 
(Idevall Hagren 2016a). Kameran är ett tekniskt objekt som blir en aktör då 
den i samspel med andra aktörer (politikerna, programledarna, kamera-
operatören) påverkar den produkt som tittaren tar del av. Betydelse skapas i 
det här fallet när materia och människor agerar tillsammans. 

ANT är en processontologisk ansats. Detta innebär att man inte betraktar 
utveckling som en rak linje där utgången redan är given från början, utan 
som en stegvis process, där varje ny aktör som tillkommer knyter nya 
relationer och förändrar riktningen. Att beskriva utveckling innebär att 
spåra relationerna bakåt och avtäcka alla steg i processen för att se hur 
fenomen och situationer uppkommit (Mol 1999:76). Det är också ett sätt att 
studera hur fenomen som tycks vara stabila eller givna i själva verket är 
resultatet av ett ständigt pågående samspel. I min egen forskning har jag till 
exempel studerat hur strukturella fenomen som rasism och nationalism 
upprätthålls och förändras som processer. Rasistiska strukturer reproduce-
ras av ett flertal olika aktörer och av de handlingar och relationer som kopp-
lar samman aktörerna och bidrar till att föra vidare och utmana redan 
etablerade praktiker (Idevall Hagren 2016b:41f). Även om strukturer 
uppträder som om de var stabila, så är de alltså beroende av att aktörer 
upprepande agerar för att upprätthålla dem. 



 
 
K A R I N  H A G R E N  I D E V A L L  

 86 

Processontologin formulerar också ANT:s syn på meningsskapande och 
makt. Eftersom även icke-mänskliga aktörer tillskrivs agens är det inte en-
bart människors sätt att skapa betydelser genom språk och andra semiotiska 
medel som beaktas. ANT ansluter till ett materialsemiotiskt perspektiv som 
innebär att mening skapas i samspelet mellan det semiotiska och det mate-
riella (Latour 1993:5; Barad 2003:801). Det materiella avser det fysiska mate-
rial som allt i vår värld är uppbyggt av medan det semiotiska rör uttryck och 
begreppsliggörande, bland annat genom språk, design, bilder och ljud. För 
att återigen ta de tv-sända partiledardebatterna som exempel så är de per-
spektiv och attityder som vi möts av när vi följer programmet ett resultat 
både av vad politikerna säger och hur tv-kameran filmar dem, t.ex. vem som 
filmas mest och vid vilka tillfällen (Idevall Hagren 2016a). 

Barad skriver att materia är diskursivt, på samma sätt som diskurser alltid 
är materiella gestaltningar av världen (Barad 2003:822). Det materiella och 
det semiotiska (eller diskursiva som Barad kallar det) kan alltså inte skiljas åt i 
praktiken: ”matter and meaning are mutually articulated” (Barad 2003:822). 
En språkvetenskaplig hållning kan vara att språket är verklighetskonstru-
erande, men inte ensamt utan i samspel med materia. 

Det är också det materialsemiotiska perspektivet som luckrar upp grän-
sen mellan ontologi och epistemologi. Barad skriver: 

[…] practices of knowing and being are not isolatable, but rather they are 
mutually implicated. We do not obtain knowledge by standing outside of 
the world; we know because “we” are of the world. (Barad 2003:829) 

Uppdelningen mellan varande och vetande bär på åtskillnaden mellan 
mänsklig och icke-mänsklig, subjekt och objekt, sinne och kropp, materia 
och diskurs. Det är just sådana uppdelningar som ANT utmanar. 

Som en följd av ANT:s processontologiska, materialsemiotiska och empi-
riskt inriktade angreppssätt studeras inte makt som något en aktör har utan 
som en effekt av nätverksrelationer (Law 1992:380; Idevall Hagren 2015:44). 
Makt är något en aktör får när den befinner sig på en sådan position i 
nätverket att den har stora möjligheter att påverka andra aktörer (Latour 
2007:176). Makt betraktas därmed som något socialt som uppstår i 
relationerna mellan aktörer (Law & Singleton 2013). Till skillnad från 
många andra sociala teorier är ANT alltså inte främst inriktad på att studera 
”makt över” – hegemoni, dominans, förtryck – utan analysen börjar i att 
undersöka ”makt att”. Det första steget är att undersöka villkoren för aktö-
rernas ageranden, vad de har makt att göra utifrån sin position i nätverket, 
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och därefter ställs frågan om hur nätverksrelationerna ger upphov till 
maktasymmetrier (Law & Singleton 2013). 

ANT:s syn på makt gör också att systematiskt organiserade maktrela-
tioner, eller sociala strukturer, betraktas som processer snarare än något 
statiskt. Som jag redan varit inne på studerar jag i min avhandling rasistiska 
strukturer som pågående konstruktioner, utan att på förhand ta för givet hur 
maktrelationerna kommer att se ut (Idevall Hagren 2016b:41f). För att förstå 
hur strukturer agerar och kan förändras behöver vi kunna studera var de 
kommer ifrån, vad de består av och hur de utmanas. Ett sådant angreppssätt 
synliggör också individens roll i förhållande till det strukturella. Det vi ofta 
betraktar som sociala makroaktörer, så som institutioner, diskurser och 
organisationer, existerar i och genom det vi betraktar som mikro, till exem-
pel individer, interaktion och specifika situationer (Law & Singleton 2013). 

Aktör-nätverksteori och kritik 
”Kritik” är ett begrepp som enligt Latour (2004) används och reproduceras 
med en viss självklar betydelse i det offentliga samtalet i vårt samhälle idag. 
Latour skriver att den typ av kritiskt förhållningssätt som relativistiska 
idétraditioner införde i och med postmodernismen har etablerats och tas för 
givet. Det kritiska förhållningssättet till kunskap och fakta är inte bara något 
som finns inskrivet i skolans läroplaner utan även något som samhälls-
debattörer av alla slag möter sina meningsmotståndare med. 

Detta, menar Latour (2004), är inte helt oproblematiskt, och han ställer 
frågan om all kunskap kan ifrågasättas. Hur hanterar vi exempelvis en sam-
hällsdebatt där förintelsen eller klimathotet förnekas (jfr Latour 2004:228)? 
Latour (2004) menar att det finns obestridliga faktum som vi måste hantera 
som sanna och att den typ av kritik som vetenskapen behöver ägna sig åt 
måste utgå från detta. Istället för att låta fakta vara föremål för vår kritiska 
blick menar Latour (2004:231) att vi genom att empiriskt blottlägga det mest 
angelägna skapar ett upplägg där kritiken är det som avtäcks. Det blir så att 
säga studiens resultat som leder fram till kritiken och de problem som visar 
sig finnas, istället för att kritiken föregår resultaten utifrån redan bestämda 
uppfattningar om vad som är fakta. 

För språkvetare som sysslar med kritiska analyser torde inte detta reso-
nemang vara helt främmande. Jag skulle vilja påstå att det som Latour 
efterfrågar redan fångas upp av språkvetenskapen, där framförallt olika for-
mer av diskursanalyser avtäcker det studerade genom empirinära analyser 
(se t.ex. Rehnberg 2014; Wojahn 2015; Söderlund 2016; Westberg 2016). 
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Mina egna studier av rasism får återigen agera exempel. Syftet med min 
avhandling är att undersöka hur rasism kommer till uttryck språkligt (Ide-
vall Hagren 2016b), och med detta gör jag ett antagande att rasism finns och 
kan uttryckas genom språket. Det antagandet bygger på en stor mängd 
tidigare forskning som påvisat rasismens existens och uttryck. Att rasism 
finns är ett faktum jag utgår från. I analyserna gör jag dock inga antagande 
om hur rasism kommer till uttryck eller vem (eller vad, för att inkludera 
materiella aktörer) som står för dessa uttryck, utan det är det som empiriskt 
ska blottläggas (Idevall Hagren 2016b:46). Utifrån detta angreppssätt kan 
mina analyser bland annat visa hur rasistiska föreställningskomplex re-
produceras även i yttranden som har för avsikt att vara antirasistiska (Idevall 
Hagren 2016b:61, 64), hur språkligt motstånd mot rasism och vithetsnormer 
bidrar till förändrade maktrelationer mellan diskriminerad och privilegierad 
(s. 65) och hur tekniska artefakter påverkar ramarna för deltagande i 
diskussioner om bl.a. migration och de betydelser som yttrandena får (s. 67). 
Det kritiska växer fram i och med analysen som blottlägger det sociala. 
Kritiken är en effekt. 

ANT:s förhållningssätt till kritik hänger nära samman med synen på 
teori. ANT ägnar sig inte åt den typen av kritik som utgår från givna 
förklaringsramar med på förhand definierade aktörer. Sådana analyser bort-
ser många gånger från de heterogena relationer som samhället är uppbyggt 
av (Latour 2007:250). Att ge samhälleliga förklaringar är inte att göra något 
politiskt relevant, menar Latour. Med det påståendet slår han också fast att 
kritik är politiskt, att det handlar om att säga något om samhället som 
potentiellt kan förändra det. ANT utgår från att andra världar är möjliga, 
menar Law och Singleton (2013). En ANT-analys innebär att leta efter alter-
nativen, formulera dem och göra plats för förändring. Det politiska är alltså 
inte att bekräfta förklaringar till sociala orättvisor utan att genom empiriska 
analyser erbjuda problematiseringar och nyanseringar av sociala fenomen 
(Latour 2007:260). 

När det gäller studier av sociala orättvisor och diskriminering är det svårt 
att bortse från de maktstrukturer som hela tiden görs relevanta, men dessa 
strukturer är studieobjektet snarare än förklaringsramar. En ANT-analys 
kan därmed synliggöra hur det strukturella som process blir till. I mina egna 
studier av språk och rasism har det varit ett sätt att inte lägga ansvaret för 
och orsaken till rasism vare sig hos enskilda individer eller hos makro-
strukturer som vi står maktlösa inför, utan att se rasism som reproducerat av 
handlingar som binder aktörer till varandra och bidrar till att föra vidare 
praktiker som redan etablerats som normer (Idevall Hagren 2016b:41f). 
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ANT:s ovilja att utgå från givna förklaringsramar ställer också krav på 
forskaren att rannsaka sig själv och reflektera över den egna positionen i det 
nätverk som studeras. Denna praktik, att situera den kunskap som forskaren 
själv producerar, anknyter tydligt till feministiska tänkare som t.ex. Haraway 
(1988). Forskarens position kommer att påverka vilka val hen gör och vilka 
aktörer som undersöks och hen har därmed en central roll som aktör, både i 
det nätverk som den enskilda studien är och i det kunskapsproducerande 
aktör-nätverk som vetenskapen utgör. Genom en ANT-lins förstås forskning 
snarare som en väg till ökad kunskap än en väg mot ett slutgiltigt svar. Veten-
skapligt arbete är performativt, eller som Law och Singelton (2013:487) skri-
ver: att veta är att intervenera i världen, att göra skillnad. 

Trots att ANT:s politiska och kritiska potential tycks självklar för många 
ANT-tänkare själva har andra forskare haft invändningar. En vanlig invänd-
ning mot ANT är att angreppssättet inte tar hänsyn till marginaliserade 
aktörer, att det är ”vinnarnas historia” som skrivs i ANT-analyser (se t.ex. 
Feenberg 2003 och Hultman 2005). Även om det är sant för en del ANT-
forskning har det mer att göra med forskarens val av fokus än ansatsens 
potential att också studera marginalisering. Här menar jag att ansvaret hos 
forskaren väger tungt om analysen ska kunna beskriva heterogeniteten även 
utifrån marginaliserade aktörers perspektiv. Susan Leigh Star (1991) menar 
att ANT kan beskriva hur det kommer sig att vissa aktörer intar positioner 
med makt att påverka utvecklingen av ett aktör-nätverk medan andra inte 
gör det. ANT-studier syftar därmed inte till att undersöka slutprodukten 
utan de processer som leder fram till en viss situation eller vissa mak-
trelationer, vilket inkluderar misslyckanden, ambivalens och konflikter (jfr 
Mol 1999:76, Hultman 2015). 

Inom den gren av ANT som ibland kallas för ”after ANT” (Law & Has-
sard 1999), och som min egen forskning anknyter till, är analyserna ofta 
inriktade mot just marginalisering, mångfald, ambivalens och intersektiona-
litet (se t.ex. Leigh Star 1991; Singleton 1996; Hunter & Swan 2007; Mol 
2010). Forskningen belyser hur identiteter och agens uppstår, formas och 
förändras i och genom de olika nätverk de agerar i. Shona Hunter och Elaine 
Swan (2007) undersöker exempelvis ambivalens i mångfaldarbetares arbete 
mot rasism. De följer en mångfaldsarbetare för att se hur denna aktör posi-
tioneras i olika nätverk och i relation till aktörer som policydokument, stra-
tegier, elektroniska diskussionsforum och kollegor. De kommer fram till att 
mångfaldsarbetaren utvecklar olika strategier för motstånd och ett flertal 
identiteter, intressen och diskurser som aktualiseras i olika situationer där 
aktören pendlar mellan agens och maktlöshet (Hunter & Swan 2007:404). 
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Hunter och Swan (2007:414) menar att vi bäst utmanar sexism och 
rasism genom att ifrågasätta hierarkiskt ordnade dikotomier där förenklande 
förklaringar osynliggör verklighetens heterogenitet. ANT kan ge oss verktyg 
för att undersöka både hur minoritetsgrupper marginaliseras av rasism och 
sexism, och hur de i sin vardag kan utmana diskrimineringen och förändra sin 
position. En sådan beskrivning av verkligheten kan skriva nya narrativ om 
minoritetsgrupper och bidra till att förstärka deras motståndsposition och 
verka för social förändring (Hunter & Swan 2007:414). 

ANT i kritisk textanalytisk forskning – två fall 
ANT har i liten utsträckning förekommit i språkvetenskapliga analyser av 
text. Två undantag inom svenskspråkig forskning är Karlsson (2010) och 
Edlund (2007) som har använt begrepp från ANT för att undersöka text och 
skriftbruk. Själv har jag i fyra artiklar som ingår i min avhandling (Idevall 
Hagren 2016b) gjort ANT-analyser av olika slag. Två av dem kommer jag att 
gå närmare in på nedan. Inledningsvis presenterar jag en undersökning av 
hur aktörer interagerar för att bygga upp en kommunikationssituation, ett 
kommentarsfält på internet, och hur rasism kommer till uttryck i detta 
aktör-nätverk. I det andra avsnittet presenterar jag ANT-begreppen svart 
låda och punktualisering, som jag tagit fasta på för att studera kategori-
seringarna muslimer, islam, svenskar och det svenska samhället i en debatt-
artikel med tillhörande kommentarer. 

Att följa aktörerna 
Ett ofta förekommande sätt att göra ANT-analyser är att följa aktörerna och 
se hur de konstituerar aktör-nätverk. Syftet med sådana analyser är att stu-
dera ett fenomens uppkomst och utveckling och vilka villkor och normer 
som blir effekten av den heterogena sammansättningen av aktörer. För 
språkvetare riktas intresset särskilt mot texters roll i denna process och hur 
olika diskursiva ramar skapas. 

Aktör-nätverk konstitueras genom det Callon (1986) kallar för översätt-
ningsprocesser. Översättningsprocessen utgörs av de skeenden som leder till 
att ett aktör-nätverk etableras. Callon (1986) delar in processen i fyra faser, 
där första steget mot att forma ett aktör-nätverk är att ett fåtal aktörer 
(mänskliga och icke-mänskliga) förenas kring en problematisering av ett 
gemensamt projekt. I nästa fas, intresseringen, formas relationerna mellan de 
aktörer som intresserar sig för projektet. Aktörerna rör sig mot det som 
Callon (1986) kallar obligatoriska passagepunkter, det som samtliga aktörer 
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måste acceptera för att projektet ska fortsätta utvecklas. Stabilitet i aktör-
nätverket är beroende av att aktörerna tar sig igenom den obligatoriska 
passagepunkten. De två sista faserna handlar om värvningar av de aktörer 
som är nödvändiga för att genomföra projektet och en mobilisering där vissa 
aktörer kommer att inta en dominerande roll. 

I varje fas sker en utveckling där vissa aktörer blir mer involverade än 
andra, som istället intar marginaliserade positioner eller helt utesluts. I en 
undersökning som Martin Hultman (2015) gjort av energiomställningen i 
Sverige på 1980- och 90-talen, utvecklas modellen för att fånga upp även 
marginaliserade aktörer. Till varje fas, eller artikulationspraktik som Hult-
man kallar dem, formuleras begrepp för att också synliggöra de vägar som 
inte kom att etableras som en del av aktör-nätverket. Problematiseringar kan 
också avfärdas, intresseringar kan negligeras, när vissa aktörer värvas ute-
sluts andra och när vissa kommer att mobiliseras blir andra marginaliserade 
(Hultman 2015:32). Hultman undersöker hur ett specifikt projekt, Welgas,2 
uppstod till följd av ett par aktörers miljöpolitiska engagemang och hur 
politiker och investerare intresserades för att projektet skulle kunna genom-
föras och hur andra aktörer, som vinden och vätgasbilen, värvades för att 
slutligen verkställa projektet. 

I en undersökning av hur rasism reproduceras i ett av Aftonbladets 
kommentarsfält har jag beskrivit kommentarsfältens uppkomst och utveck-
ling utifrån översättningsmodellen (Idevall Hagren 2014a). Aftonbladets 
kommentarsfält, liksom flera andra, infördes runt 2010 som en möjlighet för 
läsarna att lämna synpunkter på och diskutera publicerade artiklar i tid-
ningars webbupplagor. Projektet kommentarsfält introducerades alltså av 
webbredaktionen och aktörer knutna till Aftonbladet. Dessa aktörer for-
mulerade problematiseringen utifrån en ambition att skapa utrymme för ett 
offentligt, demokratiskt samtal. Andra aktörer intresserades för att påbörja 
iscensättningen; nödvändig teknologi tillkom och läsarna bjöds in. 

Så här långt utvecklas kommentarsfältet i linje med den initiala problem-
formuleringen, men i intresseringen av skribenter uppstår en konflikt där 
Aftonbladet å ena sidan och en stor grupp kommentarsskribenter å andra 
sidan styr projektet mot olika problemformuleringar. Inlägg som innehåller 
rasistiska och sexistiska åsikter proklamerar med ord och handling att kom-
mentarsfältet ska vara en plats där läsarna kan uttrycka sina åsikter ocen-
surerat. Denna grupp använder argument om fullständig yttrandefrihet för 

                                                 
2 Projektet gick ut på att studera en enskild familjs energianvändning i syfte att utveckla 
förnyelsebara energikällor (Hultman 2015:15f). 
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att legitimera sin problemformulering. Konflikten innebär att aktörerna rör 
sig mot olika obligatoriska passagepunkter, vilket gör kommentarsfältet som 
aktör-nätverk instabilt. 

För att göra den egna problemformuleringen gällande försöker de båda 
grupperna att värva andra aktörer som kan stärka deras position. De aktörer 
som Aftonbladet värvar syftar till att utesluta vissa kommentarsskribenter: 
regler för vad som får skrivas och en moderator som raderar inlägg som 
bryter mot reglerna. Anti-diskriminering som argument formulerar och för-
stärker dessa värvningar. Kommentarsskribenterna å sin sida värvar lika-
sinnade för att förstärka sin position och skapa politisk konsensus. Detta 
sker språkligt, bland annat genom att ge positiv respons till varandras inlägg, 
ogiltigförklara andra åsikter än de egna och citera och länka till webbsidor 
(som t.ex. Avpixlat.info) där de gemensamma åsikterna utgör normen. I det 
analyserade kommentarsfältet dominerar det som skribenterna själva kallar 
för ”invandringskritik”. Genom att framställa negativa påståenden om bland 
annat migrationspolitik, migranter och islam som objektiva fakta snarare än 
åsikter rättfärdigas diskriminerande yttranden samtidigt som skribenterna 
undviker att få sina kommentarer raderade. 

När kommentarsfältet mobiliseras är det enbart de två stora aktörerna – 
Aftonbladet och ”invandringskritiska” skribenter – som syns i kommentars-
fältet. Flera grupper marginaliseras. Kvinnor och personer med migrations-
bakgrund omtalas men skriver sällan själva i kommentarsfälten trots att den 
initiala ambitionen var att skapa en arena för en öppen debatt till för alla. 

Den beskrivning av kommentarsfältet som ANT:s begreppsapparat möj-
liggör ger utrymme för en kritik som grundar sig i empirin. Kritiken handlar 
om hur kommentarsfälten utvecklats (genom samspelet mellan mänskliga, 
tekniska och diskursiva aktörer) och hur diskriminerande utsagor förankras i 
interaktionen. När vi följer processen steg för steg ser vi både hur det domi-
nerande kommer att dominera och hur aktörer utesluts och marginaliseras. 

Punktualiseringar och svarta lådor 
I det följande kommer jag att diskutera hur begreppen punktualisering och 
svart låda kan fungera problematiserande i kritiska språkvetenskapliga ana-
lyser. En punktualisering är en förenklingsprocess där komplexa samband 
generaliseras och fungerar som argument för att något är på ett visst sätt 
(Callon 1991:153; Law 1992:385; Idevall Hagren 2016b:44). Sådana processer 
är instabila och kontextberoende och möter ofta motstånd. Jag har bland 
annat analyserat punktualiseringar i en studie av hur uttrycket ”politiskt 
korrekt” används i en kommentarsfältsdiskussion. Analysen visar hur olika 
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påståenden om vad och vem som är ”politiskt korrekt” formas i relation till 
varandra och reproducerar olika perspektiv och ståndpunkter där vissa 
kommer att bli dominerande i debatten (Idevall Hagren 2014b). 

Svarta lådor är de stabiliserade utsagor som utgör den förgivettagna 
grunden för en viss punktualisering (Callon 1991). De är resultatet av 
punktualiseringar som inte längre möter motstånd och som blivit allmän-
giltiga. En svart låda är ett aktör-nätverk vars relationer är så stabila att det 
passerar obemärkt, vilket gör att den svarta lådan tas för självklar (Latour & 
Callon 1998). Tekniska artefakter kan vara svarta lådor, som datorer, tv-
apparater eller färdskrivare på flygplan (som begreppet är uppkallat efter), 
men även abstrakta fenomen som infrastrukturer eller ekonomiska system, 
liksom idékomplex eller traditioner som är så normaliserade att ingen längre 
reflekterar över de komponenter de är uppbyggda av (eller att de ens är 
uppbyggda). Skulle en förståelse och användning av uttrycket ”politiskt 
korrekt” bli så dominerande att det för alla språkbrukare var självklart att 
det var den enda betydelsen så har uttrycket svartlådats. 

En analys av punktualiseringar och svarta lådor syftar ytterst till att 
undersöka samspelet mellan dolda och öppna perspektiv på världen, där 
fenomenen omkring oss pendlar mellan att agera som förgivettagna enheter 
och bli föremål för förhandling. En sådan analys visar – liksom andra ANT-
analyser – hur stabila och sedan länge etablerade nätverk (det vi ofta betrak-
tar som något strukturellt) både påverkar och förändras genom lokala 
förhandlingar, där aktörer kan ifrågasätta, utmana eller bekräfta dem. 

Hur kan då en språkvetenskaplig analys av punktualiseringar och svarta 
lådor se ut i praktiken? I min avhandling (Idevall Hagren 2016b) introdu-
cerade jag begreppen som verktyg för språkvetenskapliga diskursanalyser. De 
analysverktyg som ofta används till diskursanalys kan också med fördel 
användas för att operationalisera begreppen. Verktyg för att studera punktua-
liseringar är sådana som på olika sätt undersöker sambandsskapande, exem-
pelvis analyser av kategoriseringar, partikulariseringar, argumentsstrukturer 
eller narrativ. Verktyg för att studera svarta lådor är sådana som röjer det 
förgivettagna. Modalitet, negationer och presuppositioner kan exempelvis 
synliggöra svarta lådor, liksom mer övergripande reflektioner över vad som 
överhuvudtaget inte nämns eller vad som kan läsas in mellan raderna. 

I en undersökning av hur muslimer, islam, svenskar och det svenska sam-
hället framställs i ett kommentarsfält till en debattartikel har jag studerat 
punktualiseringar i en analys av hur kategoriseringar görs och ifrågasätts, 
och svarta lådor i en analys av de implicita premisser som punktualiserin-
garna artikulerar (Idevall Hagren 2015). 
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Att studera kategoriseringar är ett sätt att studera generaliserande för-
enklingar, exempelvis av islam, som i följande citat från kommentarsfältet: 
”religiösa dumheter bestämmer vad man får äta, hur man får klä sig, särskilt 
om man är kvinna, vilken musik man får lyssna på, vilka lekar barnen får 
leka och t o m hur djur ska slaktas”.3 

Påståendet innehåller ett flertal attribut till kategorin islam och utgör en 
del av en punktualisering där islam framställs som en tvingande och för-
bjudande religion. Detta syns också i modaliteten, med flera förpliktelseverb 
(får, ska). Denna föreställning förstärks av kategoriseringar av svenskar som 
sekulariserade och fria i förhållande till en eventuell kristen tro: ”Svenskar 
tror att exempelvis muslimer har samma förhållande till Koranen som 
svenska kristna har till Bibeln, att man kan välja vad man tror på”. 

I det analyserade kommentarsfältet punktualiseras föreställningen att 
muslimer är bundna av en religion som är förtryckande och att svenskar är 
demokratiska och sekulariserade. Punktualiseringarna möter dock mot-
stånd, vilket sker genom partikulariseringar där generaliseringarna ifråga-
sätts: ”Det är ett fåtal, om vi ser till helheten, som är just extrema islamister. 
De flesta är inte mer insyltade i islamisk tro än vad de flesta kristna är”. Här 
konstrueras islamister som undantagen och muslimer kategoriseras som lika 
sekulariserade som de flesta svenskar. Negationen ”inte” presupponerar att 
det finns en föreställning om att muslimer är mer ”insyltade” i sin tro än 
kristna, och det är denna föreställning som yttrandet gör motstånd mot. 

I en annan kommentar ifrågasätts framställningen av muslimer som 
särskilt kvinnoförtryckande: ”Sverige skulle ha resulterat i mycket mindre 
våld i vår moderniseringsprocess om det inte vore så att kvinnovåld och 
sexualiserat förtryck också ligger i botten av vår kultur”. Kvinnoförtryck sägs 
finnas även i svensk kultur. Adverbet ”också” presupponerar dock att kvin-
noförtryck finns inom islam, och det som ifrågasätts är att det skulle vara 
skillnad mellan olika kulturer. 

Analysen av punktualiseringar visar hur föreställningar om såväl islam 
och muslimer som svenskar och det svenska förhandlas i kommentarsfältet. 
Många av påståendena om islam grundas på djupt etablerade fördomar som 
reproducerats under århundranden och på samma sätt ligger en sedan länge 
etablerad nationell självbild till grund för kategoriseringarna av Sverige (jfr 
Gardell 2011). Sådana svarta lådor, som bidrar till att upprätthålla struk-
turell rasism, framträder både i analyserna och när undersökningen sätts i 

                                                 
3 Samtliga exempel i detta avsnitt är hämtade från det kommentarsfält som analyseras i 
Idevall Hagren (2015:52f). 
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relation till tidigare forskning om islamofobi och nationalism (se t.ex. Gar-
dell 2011). I analyserna av svarta lådor går det att se hur bland annat skill-
naden mellan svenskar och muslimer, oss och dem, återkommande ligger till 
grund för kategoriseringarna. Särskiljandets logik är en svart låda som inte 
ifrågasätts. Kategorier som svenska muslimer förekommer inte, utan svenskar 
och muslimer framställs som kontraster som utesluter varandra. 

När punktualiseringar och svarta lådor studeras tillsammans går det att se 
hur förhandlingar om olika världsbilder och perspektiv hela tiden sker både 
öppet och underförstått. Det gör att analysen kan visa på motstridigheter, 
motstånd och glimtar av förändringspotential. Vilka svarta lådor är så hårt 
förpackade att de aldrig ifrågasätts? Vilka svarta lådor ”läcker”, det vill säga 
är på väg att luckras upp för att logiken som håller dem samman inte längre 
verkar logisk för alla (jfr Latour & Callon 1998:19)? När fördomsfulla 
beskrivningar av islam formuleras som explicita påståenden tyder det på att 
de inte är helt allmängiltiga för alla, vilket också motståndet visar. Upp-
delningen i svenskar och muslimer som åtskilda tycks dock vara en förgivet-
tagen utgångspunkt, som varken behöver försvaras eller sägas emot. 

Avslutning 
Med denna artikel har jag lyft fram ANT som en ny ingång till kritiska 
textanalyser. Utifrån ANT-litteraturen och egna exempel har jag argu-
menterat för att ANT tillhandahåller begrepp för att beskriva hur strukturer 
och heterogena kommunikationssituationer skapas och upprätthålls som 
processer, hur motstridiga perspektiv, motstånd och konflikter är en del av 
dessa processer och hur vi kan låta teori och kritik gå i dialog med de världar 
som beskrivningarna avtäcker. En förutsättning för att kunna spåra skeen-
den i heterogena nätverk är materialsemiotiska perspektiv, där komplexi-
teten i meningsskapandet synliggörs och materias agens erkänns. I mina 
egna undersökningar av rasism har det materialsemiotiska meningsskapan-
det framförallt återspeglats i analyserna av hur tekniska aktörer som tv-
kameror och webbfunktioner bidrar till att skapa ramar för vad som kan 
sägas, hur det kan sägas och vilka som kan delta i kommunikationssitua-
tionen, samt vilka perspektiv och attityder som framkommer i processerna. 
Analyserna av det materiella och dess samspel med språkliga uttryck är dock 
något som skulle behöva utforskas i betydligt större utsträckning, och kom-
petensen för detta finns inom språkvetenskapen, inte minst inom multi-
modal forskning. 
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Språkvetenskapen svarar på många sätt mot ett behov som ANT ofta 
uttrycker, nämligen metoder för att på ett detaljerat sätt beskriva och där-
med kunna blottlägga fenomens komplexitet. Textanalytiska verktygslådor 
erbjuder sådana möjligheter, liksom samtalsanalytiska och etnografiska. 
Men ANT ställer också språkvetenskapen inför en rad framtida utmaningar. 

En första utmaning är att i större utsträckning studera språket i relation 
till det materiella, att utnyttja språkvetenskapliga modeller till att vidga 
betydelsen av text ännu mer. Inom socialsemiotiken finns denna typ av vid-
gade textanalys redan (se t.ex. van Leeuwen 2005; Björkvall 2012). Där pågår 
en diskussion om materialitet och det materiellas meningsskapande poten-
tial. ANT:s bidrag i studiet av materialitet och text är dess modell för att 
studera relationerna mellan aktörer av skilda slag och hur nätverk byggs upp 
steg för steg i ett materialsemiotiskt samspel. 

En andra utmaning är att diskutera och synliggöra den roll teori har för 
textanalyser. Som språkvetare är vi duktiga på att beskriva, men har också 
något av ett teorikomplex som gör att vi gärna tar in teorier så snart vi vill 
göra kritiska analyser (men inte alltid annars). Vilken roll spelar teorierna? 
Är de något vi använder? Något vi förklarar våra resultat med? Något vi 
placerar först som den lins genom vilken resten av studien ska läsas? 

Kanske vi i större utsträckning kunde prova att se teorierna som aktörer 
istället för ramar. Vi kunde betrakta dem som något empirin går i dialog 
med och erkänna den roll de ofta har i en forskningsprocess som trevar sig 
fram, rör sig pendlande mellan teori och empiri. En sådan abduktiv metod 
svarar mot ANT:s förslag på hur vi ska hitta fram till en ny sorts kritik. 

Jag vill med det invända mot en del ANT-forskares aversioner gentemot 
att kalla ANT för en teori. Som jag skrev inledningsvis i artikeln är det 
förhållningssättet till teori snarare än vetenskaplig tillämpning av teori i sig 
som bör problematiseras, så att de teoretiska perspektiv och begrepp som 
anläggs alltid är motiverade och kan vägleda snarare än förklara analyserna. 
ANT:s begreppsapparat har ett tydligt teoretiskt fundament som inte bara är 
en styrka när ett empiriskt material ska angripas, utan även, menar jag, helt 
grundläggande för ANT som modell. 

Utöver det instämmer jag med Latours (2004) argument att det finns 
sådant som är fakta och som vi kan utgå från när vi studerar samhället, och 
att det finns kunskap som är mer eller mindre sannolik att vara just fakta. 
Därför utgår jag från att exempelvis rasism finns, samtidigt som jag inte 
använder teorier för att förklara varför det är så eller förutsätta hur rasismen 
kommer till uttryck och av vem. Det är istället den empiriska analysens 
uppgift att synliggöra. Då kan vi på vetenskaplig grund motverka den typ av 
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postmoderna kritik som Latour (2004) menar har utvecklats till ett proble-
matiskt förhållningssätt, där sådant som är faktiskt (som förintelsen och 
klimathotet) ifrågasätts och ersätts med ”alternativa fakta”.4 

Även den som inte gör ANT-analyser kan ha nytta av ANT:s begrepps-
apparat och de frågeställningar som ANT formulerar. ANT erbjuder en ny 
ontologi med nya forskningsperspektiv, samt en repertoar av begrepp som 
kan kombineras med de flesta typer av textanalys som på detaljerade sätt 
beskriver vad som händer i och med texten. ANT utesluter alltså inte andra 
metoder, utan kan fungera tillsammans med dem. En sådan begrepps-
apparat kan leda oss genom våra analyser på nya sätt, visa nya aspekter och 
kanske stanna upp vid ställen som vi annars inte skulle brytt oss om, eller 
ens hade uppmärksammat. 
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En komprimerad syn på ätstörningar i 
regionala vårdprogram 

En multimodal kritisk diskursanalys av hur ätstörningar  
realiseras genom bilder och flödesscheman 

Jessica Holmdahl 

Abstract 
In Sweden, the number of those diagnosed with eating disorders has in-
creased. Estimates, however, remain understated, since a number of cases 
still are unreported cases. The aim of this study is to illustrate which 
notions are projected in an eating disorder discourse, mediated through 
multimodal resources in four health care programs. Through a multi-
modal critical discourse analysis, two cover pages and two flowcharts 
have been examined. The analysis shows that the visual representations 
of the programs differ in terms of perspective and approach in how to 
introduce their own practice. The content also differs, depending on how 
symptoms of the eating disorders bulimia (BN) and eating disorder not 
otherwise specified (NOS) are presented. This is revealed through a flow-
chart where characteristics of these eating disorders are not visualised 
correctly, in contrast to anorexia (AN). The findings indicate that BN 
and NOS do not receive as much attention as anorexia, despite the fact 
that there is a greater frequency of such cases in Sweden. 

Keywords: Multimodality, critical discourse analysis, eating disorders 
 
I Sverige lever runt 100 000 människor med någon form av ätstörning. År 
2013 uppmärksammade Riksföreningen mot ätstörningar Frisk & Fri (2013) 
och Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS 2013) att denna problematik 
ökar, men också att det finns ett stort mörkertal, framför allt hos personer 
med ätstörningsformen bulimi. För att bromsa utvecklingen av vad som 
skulle kunna klassas som en folksjukdom,1 framhåller de båda organisatio-
nerna vikten av att fånga upp personer med ätstörningar i ett tidigt skede. 
Deras självkänsla kan annars sjunka och ätstörningen förvärras (Björck 
2006). Men enligt flera forumdeltagare på organisationen Self Harm and 
Eating Disorder Organisations (SHEDO 2017) hemsida, som diskuterar sina 
erfarenheter av ätstörningsvården, görs inte detta i tillräckligt stor utsträck-
ning. Det talas bland annat om vilken uppfattning vården har om vad det 
                                                 
1 För en definition av vad som avses med folksjukdom, se Janlert (2000:100). 
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innebär att vara sjuk i ätstörningar och att behandlingar verkar skilja sig åt 
regionalt. Trots att det finns internationella, nationella och regionala rikt-
linjer för att diagnosticera ätstörningar verkar det finnas ett missnöje bland 
tidigare patienter om hur dessa tolkas och vad som är viktigt att behandla. 

I föreliggande artikel presenteras en kritisk diskursanalys av hur ätstör-
ningar genom multimodala resurser, som bilder och flödesscheman, fram-
ställs i regionala vårdprogram. Med en konstruktivistisk och socialsemiotisk 
utgångspunkt och ett avstamp i multimodal kritisk diskursanalys är syftet att 
undersöka vilka föreställningar om ätstörningar som finns i diskursen, 
realiserade genom vårdprogram för ätstörningar. 

Analysmaterial 
De multimodala inslag som ligger till grund för denna analys är hämtade 
från fyra läns och regioners vårdprogram för ätstörningar som återfinns på 
varje läns hemsida: Södra Älvsborgs och Sundsvall-Härnösands framsidor, 
samt flödesscheman från Stockholms och Värmlands. Materialet är av ut-
rymmesskäl inte så pass stort att några generella slutsatser om en ätstör-
ningsdiskurs kommer att kunna dras. Däremot är det tillräckligt stort för att 
ändå kunna visa på likheter och skillnader mellan regionala vårdinstanser. 

De fyra vårdprogrammen riktar sig till all personal inom ätstörnings-
vården, som till exempel läkare, sjuksköterskor, dietister och sjukgymnaster. 
Vårdprogrammen är offentliga, vilket innebär att det finns möjlighet för 
även vårdtagare, anhöriga och övriga att läsa. De primära mottagarna är 
alltså inte den enda gruppen som har åtkomst till dokumenten. 

Enligt Anna-Maria Bengtsson af Sandeberg (2016), verksamhetschef på 
Stockholms Centrum för Ätstörningar, är de regionala vårdprogrammen 
utformade av en grupp bestående av en specialistläkare, en sjuksköterska, en 
psykolog och i vissa fall Bengtsson af Sandeberg själv. Kompetenser inom 
barn- och vuxenpsykiatrin från övriga medicinska fält har sedan agerat som 
referensgrupp. Denna grupp har formulerat vårdprogrammen efter de 
nationella riktlinjerna från 2005, men då de regionala vårdprogrammens 
framsidor och innehåll skiljer sig åt sinsemellan, inkluderas enbart dessa i 
den här studien. 

I artikeln kommer två framsidor och två flödesscheman att analyseras. 
Valet att analysera olika typer av grafiska representationer grundas på syftet 
att undersöka hur olika län och regioner realiserar sin syn på ätstörningar. 
Genom att studera två olika framställningar, men från samma typ av 
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dokument, kan analysen visa om det finns likheter och skillnader i flera olika 
avseenden. 

Framsidorna, som är hämtade från Södra Älvsborgs och Sundsvall-Härnö-
sands vårdprogram, skiljer sig i hur respektive praktik har valt att 
introducera sina riktlinjer, där den förra har en illustration och den senare 
ett fotografi. Framsidan är det första läsaren möter och det är alltså här den 
inledande relationen mellan avsändare och mottagare skapas. Den blir 
därför en viktig länk mellan den givna vårdenheten och dem som är tänkta 
att ta del av informationen. Att då undersöka hur två olika framställningssätt 
påverkar denna relation är ett sätt att få en vidare syn på vad vårdinstanser i 
landet väljer att framhäva och hur detta görs. 

De två flödesscheman som analyseras återfinns i Stockholms och Värm-
lands vårdprogram. Flödesschemana visualiserar ett så kallat multifaktoriellt 
synsätt, det vill säga faktorer som kan påverka utvecklandet av en ätstörning, 
samt hur sjukdomens olika uttryck utlöses och vidmakthålls. Gunther Kress 
och Theo van Leeuwen (2006:162) skriver att flödesscheman ”reduce the 
shape of things to a small vocabulary of abstract forms”. Schemana visar 
alltså en förenklad bild av den verklighet som presenteras. Precis som fram-
sidorna är det multifaktoriella synsättet framställt på två olika vis. En analys 
av dessa blir därför relevant för att synliggöra vad de två vårdenheterna har 
tagit fasta på när det gäller just den här komprimerade verkligheten. 

Kritisk diskursanalys 
I den här studien använder jag mig av ett vidgat textbegrepp och antar en 
socialsemiotisk syn på vad text innebär. Jag menar i likhet med Anders 
Björkvall (2009:7) att inte enbart talad och skriven text är betydelsebärande 
utan att även multimodala framställningar, som bland annat bilder och 
flödesscheman, kan representera och förmedla en viss syn på världen. 

Min övergripande teoretiska ingång är Norman Faircloughs tappning av 
kritisk diskursanalys, CDA (se t.ex. Fairclough 1992, 1995, 2010; Fairclough 
& Fairclough 2012). Jag är av uppfattningen att språkvetenskaplig forskning 
inte enbart är viktig på mikronivå, utan dessutom bör undersöka språkets 
betydelse för den sociala praktiken ur flera olika perspektiv. 

Innebörden av diskursbegreppet varierar mellan olika forskningsfält. 
Även inom språkvetenskapen används det på olika sätt. Begreppet har sitt 
ursprung i Michel Foucaults (2010) definition, där han i sina tidigare studier 
förklarar begreppet som ”en mängd teckensekvenser, i den utsträckning […] 
man kan tilldela dem särskilda existensmodaliteter” och ”en mängd av ut-
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sagor beroende av samma formeringssystem” (2010:140, övers. C.G. Bjur-
ström). Som jag förstår det menar han att samma yttranden kan få olika 
betydelser beroende på i vilken kontext de uppträder. När de får samma 
betydelse ett upprepat antal gånger går det att tala om diskurs.  

Jag kommer att använda mig av Faircloughs (1995) definition av diskurs-
begreppet, som bygger på Foucaults. Inom CDA ser en dock inte diskurs 
som kunskapsområden som konstitueras enligt vissa regler, utan i stället 
som ”the language used in representing a given social practice from a parti-
cular point of view” (Fairclough 1995:56). Det är alltså ett sätt att se hur 
språket uppträder i olika sociala situationer (Fairclough 1992:3). 

Men det är inte enbart diskursen i sig som jag finner intressant. Vård-
programmen har en institutionaliserad avsändare, och har därmed en makt-
position. Detta är någonting som bör tas i beaktan för att begripliggöra 
vilken påverkan språkbruket har (Foucault 2010). 

Fairclough (1992:94) menar att text och social praktik konstruerar och 
konstituerar varandra, medierad genom en diskursiv praktik. Texten kan ses 
som olika instanser av språket som potential, en formulering hämtad från 
den systemisk-funktionella lingvistiken.2 Michael Halliday och Christian 
Matthiessen (2004:21) framhåller att lexikogrammatiken får sin semantiska 
betydelse när den ses i relation till sin kontext och därmed kan språket sägas 
ha olika potentialer. I mitt fall är dessa instanser de bilder och flödes-
scheman som medieras genom vårdprogrammen, dokument som kan ses 
som en bro mellan texten och den sociala praktiken – en ätstörningsdiskurs. 

De regionala vårdprogrammen är en av flera förmedlande instanser av en 
världssyn som upprätthåller existerande maktrelationer och hierarkier. Med 
detta menar jag att det är i ätstörningsdiskursen det avgörs vad som anses 
vara så pass viktigt att det framhävs genom språkliga medel och som även 
påverkar människor som söker vård. 

Multimodalitet 

Multimodalitet beskrivs av Gunther Kress och Diane Mavers (2005:172) som 
olika sätt att skapa mening, till exempel genom tal, skrift, bilder, musik etc. I 
denna studie fokuseras grafiska representationer: en illustration, ett fotografi, 
skriven text och flödesscheman. Med grafiska representationer avses alltså 
multimodala medel som representerar och förmedlar ett (visst) budskap.  

                                                 
2 För en utförlig genomgång av systemisk-funktionell lingvistik, se Halliday och Matthies-
sen (2004) eller Holmberg och Karlsson (2013). 
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Kress och van Leeuwen (2006:1) påstår att inte enbart skriven och talad 
text har en grammatik, utan att också visuell framställning har detta. De 
menar att visuell struktur på samma sätt som lingvistisk bygger på ”resour-
ces for encoding interpretation of experience and forms of social (inter)-
action” (2006:1), exempelvis med hjälp av färger och former. Denna sorts 
visuella grammatik kan vara mer eller mindre fri, både gällande utformning 
och tolkningsmöjligheter (Kress & van Leeuwen 2002:355). Ett konkret 
exempel på en mindre fri, kulturellt och socialt konventionell, visuell 
grammatik, är färgen grön som inte sällan förknippas med ”klar”. Den gram-
matik som kan ses som friare är sådan som har skapats i en gemenskap som 
en resurs för att föra fram explicit och implicit kunskap i en viss social prak-
tik. Ett exempel på detta är konst, som (oftast) erbjuder en mer komplex 
tolkning och förståelse. 

Per Ledin och David Machin (2016a:327) har gjort flera multimodala 
analyser, men fokuserar inte grammatiken, utan den potential för menings-
skapande olika visuella element – de delar representationen är uppbyggd av 
– erbjuder. Beroende på hur visuella element är placerade eller framhävda 
går det att tolka en viss syn på världen. En analys av visuella element kan 
tjäna CDA:s kritiska syfte att synliggöra vad som görs relevant och på så sätt 
avslöja om det finns något dolt budskap i framställningen. Men i förelig-
gande artikel är det inte enbart de grafiska representationernas olika element 
som fokuseras. Som ett sätt att fördjupa analysen kommer jag att ta hänsyn 
till de visuella framställningarnas modalitet3. Begreppet kommer i det 
följande att användas utifrån Robert Hodge och Gunther Kress (1988:147) 
definition. De menar att modaliteten är den verklighet som sanktionerats av 
en viss social grupp. För att komma åt vilken verklighet som framträder 
analyserar de grafiska representationers mimetiska och semiosiska betydel-
ser. Mimetiska betydelser avser vilken representation av verkligheten som 
förmedlas medan de semiosiska handlar om hur avsändare och mottagare 
sammanlänkas genom semiosiska händelser (1988:262).4 Begrepp som 
sanning och verklighet har stor betydelse för den här typen av modalitets-
analys. Hodge och Kress (1988:122) anser att sanning beskriver det tillstånd 
som uppstår när den sociala gruppen är överens om synen på världen på det 

                                                 
3 Till skillnad från grammatisk modalitet, som är det förhållningssätt talaren har till sitt 
yttrande, rör semiotisk modalitet det verklighetsanspråk olika semiotiska resurser gör (se 
Björkvall 2009). 
4 En likhet kan dras mellan mimetiska och semiosiska betydelser och den ideationella och 
interpersonella metafunktionen inom den systemisk-funktionella lingvistiken (se t.ex. 
Halliday & Matthiessen 2004). 
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mimetiska planet. Denna sanning övergår till verklighet när den är ”säkrad” 
genom den semiosiska processen. Sanning och verklighet kräver med andra 
ord deltagare som har samma sätt att se på världen – en viss modalitet – och 
om så är fallet visar verklighetsanspråket på hög affinitet (1988:123). Ett 
grundläggande antagande som Hodge och Kress (1988:123, 151) lyfter fram 
är att modaliteten ständigt är närvarande och att ett huvudsakligt mål för 
modalitetsstrategier är att representationen av verkligheten inte ska kunna 
ifrågasättas och därmed visa på låg affinitet. 

Forskningsöversikt 

För att ge en bild av vad ätstörningar kan innebära kommer en översikt av 
tidigare forskning om detta att presenteras. Studierna är hämtade från flera 
vetenskapliga fält – det medicinska, psykiatriska och sociologiska – just för 
att få en så bred bild som möjligt av vad som tidigare har undersökts på 
området. Dessa kompletteras av språkvetenskapliga kritiska och multi-
modala studier med relevans för min egen analys. 

Till den övergripande termen ätstörningar finns det flera underkate-
gorier, varav den här studien fokuserar de tre vanligast förekommande: 
anorexia nervosa (AN), karaktäriserad av ett självsvältande beteende; buli-
mia nervosa (BN), där självrensning, exempelvis kräkningar, används för att 
kompensera matintaget; och ätstörning utan närmare specifikation (UNS), 
som kan ses som ett mellanting av de två förra (DSM-V 2013). 

En fråga som många ställer sig är vad som utlöser en ätstörning. Enligt 
psykiatrisk och medicinsk forskning verkar social påverkan spela en stor 
roll. I en psykiatrisk undersökning utförd av Tord Ivarsson m.fl. (2006) har 
14-åringars kroppsuppfattning i förhållande till deras BMI5 studerats. Resul-
tatet visar att de ”normalviktiga”6 ungdomarnas syn på sig själva inte var lika 
positiv som hos dem med ett lågt BMI (2006:171). Detta skulle kunna bero 
på att medier förmedlar ett smalt ideal, något som Frisk & Fri ville upp-
märksamma genom en kampanj år 2013. Att de samhälleliga idealen skulle 
ha betydelse för att utveckla en ätstörning visar också språkvetenskaplig 
forskning. I en amerikansk kritisk diskursanalytisk studie undersöker Louai 
I. Rahal (2007) hur kvinnors kroppar diskursivt konstrueras i den ameri-
kanska tidskriften ”Seventeen” som riktar sig mot unga kvinnor. Hans resul-

                                                 
5 BMI (Body Mass Index) är ett beräknande verktyg för att mäta personers normal-, 
under- och övervikt. 
6 Citattecknen kring ord som innehåller normal används för att distansera mig från 
föreställningar om vad som avses med normalt. 
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tat visar att den ideala kroppstypen är den smala, och att fokus ligger på hur 
kvinnor kan uppnå denna ”perfektion” (2007:166). Rahal har inte kunnat 
finna någon typ av kritik mot detta ideal i tidskrifterna. Snarare framställs 
kvinnors ”naturliga” kroppar som ett hinder på vägen till den ideala. Där-
med återfinns en normaliserad föreställning i diskursen om att kvinnor 
hellre än att försumma målet att förändra sina kroppar accepterar att stän-
digt vara obekväm i den egna kroppen. 

I en kritisk diskursanalytisk studie av vilka diskursiva framställningar 
som återfinns i vårdprogram för fetma från Stillahavsöarna har sociologen 
Christina Ting Kwauk (2012:44) undersökt vad som anses vara den normala 
kroppstypen och det normala ätandet. Ett av hennes resultat visar att 
personer som lider av fetma beskylls för att vara en börda för samhället och 
skattebetalarna, då de anses ha gjort ”fel val” i fråga om sin livsstil (2012:50). 
Ätstörningsproblematiken skulle på samma sätt kunna ses som ett hot mot 
den diskurs där det ”normala” är att vara frisk, hälsosam och i stånd att ta 
hand om sig själv (jfr Foucault 2004). 

Ätstörningsvården har fått kritik från de australiensiska medicinforsk-
arna Joanna Patching och Jocalyn Lawler (2009). Trots det faktum att be-
handling sker inom psykiatrin och inte inom den somatiska vården, menar 
de att fokus ligger på att stabilisera vikt och övriga kroppsliga symtom, men 
att den psykiska delen av sjukdomen inte prioriteras. Detta kan kopplas till 
Mariana Dimitrov Ulian m.fl. (2013) som i en brasiliansk psykiatrisk inter-
vjustudie uppger att friskförklarade ätstörningspatienter fortfarande lider av 
psykiska problem. I likhet med Dimitrov Ulian m.fl. belyser jag i en studie 
av hur avvikelser framställs i just vårdprogram för ätstörningar, att det som 
skiljer friskt och sjukt åt domineras av föreställningar om att en stabil vikt är 
ett tecken på friskhet (Holmdahl 2016). 

I samma undersökning framkom även hur AN fokuserades mer än BN 
och UNS i vårdprogrammen (Holmdahl 2016:53). I och med att AN tar sig 
tydligare synliga kroppsliga uttryck hos den som är sjuk än vad BN och UNS 
gör, är ätstörningsformen naturligtvis också lättare att upptäcka. Men avsak-
naden av uppmärksamhet riktad mot UNS, är enligt de engelska psykiatri-
forskarna Christopher G. Fairburn och Kristin Bohn (2005:692) ett problem, 
då forskningen om ätstörningsformen i det närmaste är obefintlig. För 
Sveriges del är detta problematiskt eftersom UNS är den vanligast förekom-
mande i landet (KÄTS 2013). I nuläget finns inga positiva diagnoskriterier för 
UNS, utan enbart negativa i förhållande till dem som används för att diag-
nostisera AN och BN. Fairburn och Bohn (2005:694) understryker vikten av 
att sådana borde utvecklas, just för att sjukdomsformen ska få högre validitet. 
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Språkvetenskaplig kritisk diskursanalys menar jag är ett viktigt komple-
ment till den medicinska forskningen. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv 
anses språket vara en del av konstruktionen av den verklighet vi lever i. Att 
analysera multimodala meningsskapande resurser är alltså ett sätt att proble-
matisera de föreställningar som finns i den aktuella praktiken. Precis som 
Kress och van Leeuwen (2006) menar kan grafiska representationer för-
medla någonting väldigt komplext i en komprimerad form. Vad avsändaren 
då har valt att visualisera på en begränsad yta, är sannolikt vad som anses 
vara viktig information. 

Metod för multimodal analys 
Som metod kommer jag främst att använda mig av Ledin och Machins 
(2016a) modell för att analysera multimodala framställningar. I modellen 
ingår semiotiska drag som indelats i sex kategorier: symbolisering, avgräns-
ning, orientering, klassificering, kausalitet och temporalitet (2016a:328).  

Att undersöka symbolisering görs genom att se om representationens 
element realiseras i form av kantighet eller rundhet. Kress och van Leeuwen 
(2006:54, 232–233) menar att det går att dra paralleller till var den aktuella 
geometriska formen uppträder runt omkring oss i vårt vardagsliv. Till exem-
pel kan rektanglar associeras till byggnader och blir därför mer ”tekniska” än 
cirklar som snarare associeras till mer organiska fenomen (Kress & van 
Leeuwen 2006:54–55; Ledin & Machin 2016a). 

Avgränsning handlar om hur de olika elementen visuellt är placerade i 
förhållande till varandra. De kan enligt Ledin och Machin (2016a) vara 
”separerade” eller ”integrerade” och visa på likhet eller skillnad. Hur färger 
och luftighet uppträder ingår också i det här semiotiska draget. 

Representationens orientering avser vilken potential för meningsskapan-
de som blir tillgänglig beroende på hur representationen läses. Horisontellt 
läser vi i västvärlden vanligen både skrift och visuell framställning från 
vänster till höger. Kress och van Leeuwen (2006:84) föreslår att det till väns-
ter kan representera dåtiden medan högerplacering kan representera fram-
tiden. Rodney Needham (1973 i Machin 2007:7) menar å sin sida att vänster-
placeringar oftast representerar det som är sämre och det till höger det som är 
bättre. Flera olika tolkningar kan med andra ord samexistera i en och samma 
representation. Vertikalt analyserar jag materialet efter vad Kress och van 
Leeuwen (2006:192) benämner som ”ideal” och ”real”, härefter kallat ideal och 
reell. De element som är placerade överst i en representation tenderar att vara 
mer generaliserande och övergripande, medan det som återfinns längst ner är 
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mer verklighetsnära. I orienteringskategorin analyseras även ”framskjutenhet” 
för att se vad som görs relevant genom placering i förgrunden och vad som 
inte anses vara lika viktigt genom bakgrundsplacering. 

Klassificering kan vara antingen taxonomisk eller analytisk. I en taxo-
nomisk klassificering råder ett slags ”typ av”-förhållande mellan elementen. 
Detta kan exempelvis vara ett träddiagram där lejon är en typ av djur som är 
en typ av däggdjur. I en analytisk klassificering är det i stället ett slags ”del 
av”-förhållande som realiseras: fingrar är en del av en hand som är en del av 
en kropp. 

De två återstående semiotiska dragen i Ledin och Machins (2016a) 
modell är kausalitet och temporalitet. Kausalitet handlar om hur olika faktorer 
påverkar varandra, ofta genom ”vektorer”, exempelvis pilar. Vektorer ska inte 
blandas ihop med ”konceptuella mönster”, som i stället kan visa ett fenomens 
struktur, oftast genom linjer (Kress & van Leeuwen 2006:59). Temporalitet 
handlar också om påverkan, men har med tid och utveckling av något slag att 
göra. Ett typexempel för hur detta kan realiseras är tidslinjer. 

Hur representationen komponeras kan alltså öppna upp för olika tolk-
ningar och därmed ge förklaringar till vilka kausala resurser som används 
för att förmedla en viss syn på världen (Ledin & Machin 2016a). 

Analys av framsidor 
Framsidan av vårdprogrammet är det första läsaren möter. Det är här en 
bild av vad dokumentet kommer att handla om ges, men även en upp-
fattning om vilken modalitet den visuella framställningen realiserar. Nedan 
visas Södra Älvsborgs (figur 1) och Sundsvall-Härnösands (figur 2) vård-
programs framsidor, som både liknar och skiljer sig från varandra. 
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Figur 1. Framsida – Södra Älvsborg.                   Figur 2. Framsida – Sundsvall-Härnösand. 

Figur 1 består av en tydligt avgränsad bild och en grön text som anger vilken 
typ av vård och vårdenhet dokumentet rör. Texten är skriven i vad som kan 
sägas vara ett vardagligt typsnitt, något som ger ett informellt intryck, mycket 
på grund av att symboliseringen karaktäriseras av rundhet. Informations-
texten på framsidans över- och underkant är däremot separerade i olika grup-
per, avgränsade av raka linjer, vilket gör att information och illustration tydligt 
skiljs åt. Typografin för denna text ger ett formellt intryck och delger enbart 
den nödvändigaste informationen, något som skapar en avskalad och 
informativ modalitet (Kress & van Leeuwen 2006:165). 

Bilden är en illustration av en smal flicka som i spegeln avbildats som 
betydligt kraftigare än vad hon egentligen är. Det finns även en tredje repre-
sentation av flickan, skuggan av hennes kropp. Visualiseringen är av flickans 
egentliga kroppsstorlek, alltså den som står i förgrunden. Detaljerna i bilden 
är få och flickan har inte givits några personliga egenskaper eller utmär-
kande drag. Vi kan inte se hennes ansikte och därmed inte heller uttryck. 
Hennes kroppshållning uttrycker inget speciellt sinnestillstånd och förutom 
spegelbilden finns det ingenting som gör att hon får en egen identitet. Att 
bilden är så pass avskalad och saknar detaljer som visar på någon form av 



 
 

E N  K O M P R I M E R A D  S Y N  P Å  Ä T S T Ö R N I N G A R  

 111 

individualitet (Kress & van Leeuwen 2006:160) skapar en känsla av abstrak-
tion. Kombinationen av de tre representationerna av flickan visar på ett 
påfallande resultat. Om en ser till begreppet process, hämtat från den syste-
misk-funktionella lingvistiken, kan representationerna realisera en mental 
process, i det här fallet flickans perception av sig själv. Till skillnad från Björk-
vall (2009:67) som menar att mentala processer representeras av tankebubb-
lor, hävdar jag att de dessutom kan realiseras av mer implicita framställningar. 
Spegeln visar inte flickans ”verkliga” kroppsstorlek, utan i stället visualiseras 
det som är vanligt för ätstörningssjuka personer: en skev kroppsuppfattning 
(SHEDO 2017). 

Ljusets riktning som framkallar skuggan av flickan är också av betydelse 
för analysen. Skuggan motsvarar flickans ”verkliga” kroppsstorlek och faller 
mot den högra väggen. Detta betyder att ljuset kommer snett bakifrån, från 
vänster, varpå spegeln borde kasta en skugga framför sig, åt höger. Men 
någon sådan finns inte. Avsaknaden av spegelns skugga, samt att det är den 
”verkliga” flickans kroppsstorlek som motsvarar skuggan, förstärker därmed 
bilden av overklighet; speglingen av flickans kropp är inte verklig. Den psy-
kiska delen av sjukdomen representeras alltså i hög grad i figur 1, vilket visar 
på ett annat förhållningssätt än vad Patching och Lawler (2008) menar är 
vanligt inom ätstörningsvården. 

Den mentala processen verkar vara den centrala, då spegeln, det vill säga 
det element där förändringen sker, är placerad i mitten av bilden och där-
med framskjuten. Denna tolkning underbyggs av bildens vertikala orien-
tering med spegelns placering ovanför flickan. Placeringen ger alltså det som 
flickan fäster sin blick på en stor betydelse: sin egen spegelbild. 

I och med att representationen huvudsakligen kan sägas realisera en men-
tal process, skapas en närhet i den semiosiska processen mellan bilden och 
läsaren. Den påverkar mottagaren genom att framställningen på en abstrakt 
nivå kan ses som en förflyttning mellan verklighet och inbillning, något som 
skulle kunna vara den mimetiska betydelse som vårdenheten vill förmedla. 

Sundsvall-Härnösands vårdprograms framsida, som ses i figur 2, är av en 
annan karaktär. Till skillnad från figur 1 återfinns här ett fotografi i stället 
för en illustration. Fotografiet är placerat överst på framsidan och sett till 
Kress och van Leeuwens (2006:192) teori om ideal och reell, signaleras att 
det är någonting eftersträvansvärt. För den horisontella orienteringen går 
det att se att all skriven information är placerad under fotografiet, fäst vid 
högermarginalen. Högerplacering tenderar att visa på det positiva (Need-
ham 1973 i Machin 2007:7), något som i det här fallet rimligen kan tolkas 
som den givna vårdenheten. Påfallande är dock att ”Sundsvall-Härnösand” 
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är felstavat – Sundvall-Härnösand. I boken Språkrätt skriver Teleman 
(1979:146) att språkliga normbrott påverkar avsändarens trovärdighet. Att i 
ett dokument med en institutionaliserad avsändare bryta mot språkriktig-
hetsnormer kan alltså minska förtroendet för den givna vårdenheten. 

Själva fotografiet visar en ”normalviktig” leende kvinna. I bakgrunden 
står två personer som är vända mot varandra och verkar samtala. Deras rikt-
ningar skapar en naturlig inramning av den förgrundade kvinnan. Det fak-
tum att fotografiet är i färg, bidrar till en naturalistisk avbildning, medan 
den otydliga bakgrunden ger den en lägre affinitet. Den leende kvinnan 
tittar rakt in i kameran, en möjlig vilja till att skapa närhet mellan sändare 
och mottagare (Kress & van Leeuwen 2006:89; Björkvall 2009:6). Just efter-
som blickriktningen går direkt mot mottagaren, går det att anta att bilden är 
konstruerad för ett visst syfte, i det här fallet sannolikt som en ram för 
vårdprogrammet. Bilden kan därmed uppfattas som en aning säljande, vilket 
gör att fotografiets realism avtar. 

Kvinnan på bilden skulle kunna representera en tillfrisknad patient. I 
stället för att fokus ligger på vad som sker i bakgrunden, framhävs fotogra-
fiets symbolisering av typen rundhet. Kvinnans former är mer runda än kan-
tiga och med den suddiga bakgrunden fokuseras kvinnan mer och skapar ett 
mjukt djup i bilden. Dessutom bidrar de vågformade linjerna som 
överlappar fotografiets nedre kant och liksom ”kryper” in i bilden till sym-
boliseringen (Machin 2007:15). De skapar en mjukare inramning och ger ett 
något mer informellt intryck än om gränsen hade varit mer distinkt: den 
öppna och positiva modaliteten förstärks. Som jag tidigare nämnt kan 
fotografiets överordnade placering representera någonting eftersträvansvärt 
och informationstextens högerplacering som en riktning mot framtiden, 
precis som kvinnans till synes välmående. En möjlig tolkning av valet av 
framsida kan därför vara att framställa vårdenheten som en positiv plats där 
patienterna skrivs ut friska och glada. Det skulle även förklara leendet och 
blickriktningen. 

Men kvinnan är inte det enda elementet som är meningsskapande. Sam-
talet i bakgrunden visar att kommunikation pågår, möjligen mellan anställ-
da på vårdenheten. Detta i sig skulle kunna tolkas som en plats där perso-
nalen för en dialog i en lugn miljö. Denna tolkning baserar jag på att luftig-
heten mellan de två talarna är stor, då det inte är flera personer som trängs 
om utrymmet. Dock är luftigheten inte så tydlig att det skapar vad Ledin och 
Machin (2016b:8) uttrycker som ”a freedom of space”. I stället verkar ytan 
som hela scenen utspelar sig på vara relativt liten, där både talarna och vad 
som verkar vara dörrar eller fönster med mörk bakgrund upplevs som nära 



 
 

E N  K O M P R I M E R A D  S Y N  P Å  Ä T S T Ö R N I N G A R  

 113 

den förgrundade kvinnan. Detta satt i relation till vårdenheten som institu-
tionell praktik, går framställningen av den regionala vården att tolka som 
mindre fri än den positiva modaliteten som framhävs. 

Att modaliteten för de analyserade framsidorna skiljer sig åt är värt att 
kommentera. Figur 1 kan ses som en abstrakt realisering, medan figur 2 sna-
rare har en naturalistisk modalitet. Syftet med dokumenten är detsamma, 
men valet av hur läsaren introduceras till innehållet varierar. Det går att dela 
in de två framsidorna i två kategorier. I den första vill jag placera figur 1, där 
Södra Älvsborg har tagit fasta på sjuka personers möjliga upplevelser av sin 
sjukdom, det vill säga att en mental process prioriteras och har en modalitet 
som är olycklig snarare än förmedlar positivitet. Sundsvall-Härnösand 
förmedlar i figur 2 snarare någonting positivt, en realisering av en sundhet 
och friskhet – liknande en framtidsversion av hur verkligheten kan bli om 
patienter får sin behandling på den givna vårdenheten. Dock har jag funnit 
dolda möjliga betydelser på denna framsida. Det är inte enbart positiva 
aspekter av vårdenhetens framtoning som realiseras, med avseende på den 
trånga miljö som kan ses i fotografiet. Då jag i den här studien inte fokuserat 
den skrivna texten i dokumenten är det svårt att säga om framsidornas 
representationer avspeglas i den skriftliga information som ges. Jag anser 
ändå att det är relevanta iakttagelser då framsidan är det första som möter 
en läsare och kan ge en bild av var fokus ligger hos den givna praktiken. En 
annan aspekt som bör lyftas fram är att kvinnan på fotografiet i figur 2 ler 
och ser ”frisk” ut, medan den illustrerade representationen i figur 1 snarare 
visar på sjukdom och ångest. Då fotografier är mer naturalistiskt avbildande 
än illustrationer, hade ett fotografi av en anorektisk person som tittar rakt in 
i kameran skapat en relation till betraktaren som möjligtvis hade framkallat 
en obehagskänsla. Genom att i stället visualisera möjliga sjukdomstankar 
och upplevelser med en illustration och inte förmedla den på ett verklig-
hetsavbildande sätt, blir problematiken påtaglig, men inte så direkt att den 
blir obehaglig. 

Analys av flödesscheman 
De föreställningar om världen som finns i ätstörningsdiskursen realiseras 
genom ytterligare en multimodal framställning. De flödesscheman som pre-
senteras utgår från ett multifaktoriellt synsätt som avser att förklara orsaker 
till att en ätstörning utvecklas, samt hur sjukdomens olika uttryck vidmakt-
hålls och förhåller sig till varandra. I modellerna nedan har dessa samband 
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visualiserats. Modellerna är hämtade från Stockholms och Värmlands vård-
program, vilka ses i figur 3 och 4. 

 
 

Figur 3. Multifaktoriell orsaksmodell – Stockholm. 

 
Figur 4. Multifaktoriell orsaksmodell – Värmland. Reproduktion av original. 

Sett till de grafiska representationernas skriftspråkliga realiseringar är de 
identiska, förutom att figur 3 har två olika faktorer för ”bantning”. De visu-
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ella framställningarna går lätt att koppla till Kress och van Leeuwens 
(2006:192) teori om ideal och reell. Överst i modellerna återfinns de mer 
abstrakta och övergripande fenomenen ”Familj och uppväxt”, ”Biogenetik” 
och ”Sociokultur”. Längst ner är de mer jordnära och konkreta placerade, 
som ”kräkning” och ”bantning”.  

I övrigt finns det stora skillnader mellan figur 3 och 4. För att börja med 
den symbolisering som förekommer i representationerna finns rektanglar 
med rundade hörn i figur 3. Rektanglar kan enligt Kress och van Leeuwen 
(2006:54–59) associeras till stabilitet och teknik, medan runda former ses 
som mer föränderliga. Detta skulle kunna betyda att synen på de faktorer och 
uttryck som är inramade i stort sett är fasta, men att det finns möjlighet till att 
de kan komma att förändras. Det förekommer även fyrkantiga ramar, som 
tyder på en fast kategorisering. Dock är ramarnas linjer inte heldragna utan 
streckade. Det är osäkert hur detta ska tolkas. Det skulle möjligtvis kunna tyda 
på att kategorierna som helhet är ungefärliga, men jag lämnar det osagt då jag 
inte finner något stöd i tidigare forskning för denna tolkning. 

I figur 4 är rundheten iögonfallande. Förutom att modellen är halvt in-
ramad vid den högra och nedre sidan och har två fyrkantiga element, domi-
neras modellen av ovaler som kan tolkas som mer organiska fenomen. De 
uppfattningar som realiseras i diskursen garderas dessutom av att de ”svä-
var” i luften. Detta uttryck baserar jag på den skugga som framhäver de olika 
elementen. Avsaknaden av fyrkantiga inramningar skapar till skillnad från 
figur 3 en friare tolkning av hur pass säkrad sanningen är i den semiosiska 
processen. Dock kan färgsättningen i figur 4 ses som en indikation på att 
informationen är viktig, då en orange färg kan signalera att det rör sig om 
någonting allvarligt (Kress & van Leeuwen 2002:348). 

Den översta rutan i figur 3 rymmer tre ”predisponerande faktorer”, sam-
manlänkade med konceptuella mönster. Faktorerna ges samma status, då de 
horisontellt är placerade överst i representationen och anses alla bidra till 
utvecklandet av en ätstörning. I kontrast till iakttagelser i tidigare forskning 
om ätstörningar (t.ex. Ivarsson m.fl. 2006; Rahal 2007), är det inte enbart 
sociokulturella faktorer som anses påverka, utan också ”familj och uppväxt”, 
samt ”biogenetik”. 

Från de predisponerande faktorerna visualiseras ett kausalt förlopp av 
hur dessa påverkar riktningen mot det mer konkreta, ”bantning”, som leder 
till ”viktfobi”, för att sedan mynna ut i ett taxonomiskt ”typ av”-förhållande 
som leder vertikalt neråt. Taxonomin är utformad som ett slags ”kretslopp”, 
där ”kräkning” kan ses som en typ av ”svält” och ”svält” som en typ av ”bant-
ning”. ”Kretsloppet” visar både ett kausalt och temporalt samband mellan 
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vad som ses som grundkriterier för diagnoserna AN och BN: ”svält” kan 
leda till ”hetsätning” (eller ”kräkning” eller ”bantning”) som leder till ”kräk-
ning” som leder till ”bantning” som i sin tur leder tillbaka till ”svält”. Även 
UNS representeras i modellen, då det finns en sammanlänkning mellan 
”svält” och ”kräkning”. I modellen går det alltså att se en utveckling av vad 
Fairburn och Bohn (2005) efterfrågar: en större uppmärksamhet riktad mot 
UNS. Modellen visar dessutom på den komplexitet som sjukdomen innebär, 
då de ”utlösande faktorerna” i en del fall kan vara desamma som ”vidmakt-
hållande faktorer”, kodat genom streckade konceptuella mönster. 

Värmlands realisering av ätstörningars uttryck och bakomliggande fak-
torer är inte lika tydligt visualiserade. I figur 4 står rubriken ”predisponerande 
faktorer” inte i representationens överkant och kan alltså inte sammankopplas 
med enbart de tre översta elementen. I stället är detta skrivet till höger om den 
nedre delen av modellen, utanför den halva ramen. Det är oklart om det ska 
tolkas som att hela modellen visar på ”predisponerande faktorer” eller om 
placeringen tyder på någonting eftersträvansvärt eller positivt. 

Till skillnad från figur 3 är de tre översta elementen inte sammanbundna 
med konceptuella mönster. Det visas alltså inget samband dem emellan. I 
stället står ”familj och uppväxt” och ”sociokultur” för sig själva, medan det 
enbart är ”biogenetik” som beskrivs orsaka en ätstörning. Detta går inte bara 
emot den forskning som finns, utan också den information som faktiskt står 
skriven i det egna vårdprogrammet (Holmdahl 2016:53). 

De konceptuella mönstrens frånvaro gäller även vad som i figur 3 myn-
nar ut i ett ”kretslopp”. I figur 4 länkas elementen i stället samman med vek-
torer, något som i diskursen begränsar hur olika uttryck kan kombineras. 
Vektorerna går dessutom inte samma väg mot de mer konkreta uttrycken som 
i figur 3 och har inte samma tydliga påverkan på varandra. ”Bantning” går 
direkt till ”vidmakthållande faktorer” och ”utlösande faktorer” utan någon 
koppling till ”viktfobi”. ”Viktfobi” verkar över huvud taget inte påverkas av 
några faktorer utan påverkar ensam de faktorer som är vidmakthållande och 
utlösande. Hur denna ”viktfobi” uppstår framkommer inte i modellen. 

Det mest slående för figur 4 är att det inte finns någon kausalitet mellan 
”hetsätning” och ”kräkning”. Ett av de mest typiska beteendena för personer 
med BN är att de periodvis har inslag av hetsätning, där framkallade kräk-
ningar är ett sätt att kompensera för matintaget (DSM-V 2013). Att det inte 
framkommer i modellen är en oväntad, men viktig upptäckt. Påfallande är 
också att sambandet mellan hetsätning och kräkning skriftligt uttrycks i 
Värmlands eget vårdprogram (Holmdahl 2016:54). De diskursiva realise-
ringarna i form av vad modellen visar, pekar alltså på motsättningar mellan 
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informationstexten och den visuella framställningen. Detta medför att dis-
kursens affinitet försvagas; informationen överensstämmer inte mellan 
vårdprogrammen. Det är anmärkningsvärt att de olika vårdprogrammen 
förmedlar olika grundsyn på vilka faktorer som kan bidra till utvecklandet 
av en ätstörning och att de även belyser olika sjukdomsmönster. På det 
mimetiska planet varierar alltså vilka faktorer som påverkar varandra och 
hur problematiken kan ta sig uttryck. Hodge och Kress (1988:121) menar att 
man med bilder försöker förmedla en sanning som representerar verk-
ligheten. Denna sanning går att ifrågasätta då informationen i de två vård-
programmen skiljer sig åt. 

Avslutande diskussion 
I den här artikeln har jag analyserat fyra grafiska representationer hämtade 
från lika många vårdprogram som rör behandling av ätstörningar på vård-
enheter runt om i Sverige. Mitt syfte har varit att undersöka vilka föreställ-
ningar om ätstörningar som realiseras i diskursen genom multimodala 
medel i vårdprogrammen. De olika vårddokumenten är alla producerade av 
antingen landsting eller regioner, men framställningen av ätstörningar varie-
rar. Analyser har gjorts av två framsidor och av två flödesscheman, vilka 
konkretiserar ett multifaktoriellt synsätt. 

Analyserna av vårdprogrammens visuella framställningar har bjudit på 
flera tolkningsmöjligheter och belyst hur representationerna kan vara me-
ningsskapande. Det har visat sig finnas stora skillnader mellan hur olika län 
och regioner realiserar sina föreställningar om ätstörningar. Södra Älvsborgs 
och Sundsvall-Härnösands vårdprograms framsidor visade på två helt olika 
anslag för att inledande kommunicera dokumentens innehåll till mot-
tagaren. Den multimodala framställningen på Södra Älvsborgs framsida är 
illustrerad, vilket gör att den inte är naturalistisk på samma sätt som ett 
fotografi skulle ha varit. Dock hävdar Kress och van Leeuwen (2006:155) att 
fotografier i sig inte ljuger, men att den som använder dem kan använda 
bilden till sin egen fördel. Detta skulle kunna appliceras på Sundsvall-Här-
nösands framsida. Om en tolkar kvinnan som en friskförklarad patient och 
den omgivande miljön som vårdenheten blir modaliteten tvetydig. Å ena 
sidan förmedlar kvinnans leende och kommunikationen mellan ”kollegor” i 
bakgrunden en positiv modalitet. Å andra sidan kan det trånga utrymmet 
signalera en institutionaliserad miljö, där det inte finns rum för förhandling, 
vilket står i konstrast mot den positiva modaliteten. Patching och Lawler 
(2008), och jag själv (Holmdahl 2016), menar att ett problem inom ätstör-
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ningsvården är att den inte ser till den psykiska delen av sjukdomen utan att 
fokus ligger på att stabilisera vikt. Då institutionens röst väger tungt i och 
med dess maktposition, är det inte mycket som talar för en förhandling 
mellan institution och vårdtagare. Detta skulle kunna vara en potentiell risk 
för att patienters mentala hälsa inte förbättras, även efter behandling, något 
som Dimitrov Ulian m.fl. (2013) lyfter fram i sin studie. Däremot har 
analysen också visat att betoningen i Södra Älvsborgs framsida i figur 1 
ligger på det mentala. Detta är ett påfallande resultat då det går emot tidigare 
ätstörningsforskning. Hur detta korrelerar med vårdprogrammets innehåll 
går inte att kommentera i den här studien, men det kan ses som positivt att 
det är den psykiska delen som fokuseras, dels för att forskning har visat att 
det är en psykisk sjukdom, dels för att behandling sker inom psykiatrin. 

Vidare återfinns på framsidan av Södra Älvsborgs vårdprogram en illus-
tration av en smal flicka som ser sin spegelbild som större än vad hon faktiskt 
är. Till skillnad från personer med BN och UNS är den låga vikten någonting 
som utmärker AN. Som jag lyfter fram i Holmdahl (2016) går det att tala om 
att AN ses som den primära ätstörningen, trots att UNS är den vanligaste 
sjukdomsformen i Sverige (KÄTS 2013). BN och UNS ges alltså inte något 
utrymme i presentationen, utan AN är den ätstörningsform som aktualiseras. 

Detsamma gäller för Värmlands realisering av ett multifaktoriellt synsätt 
i figur 4, men där detta dras till sin spets. Till skillnad från hur Stockholm i 
figur 3 visualiserar hur olika faktorer hör samman och påverkar varandra, är 
detta betydligt svårare att utläsa ur Värmlands flödesschema; vilka faktorer 
som påverkar vad och vad som faktiskt utlöser en ätstörning framgår inte. 
Exkluderingen av BN och UNS som ätstörningsformer yttrar sig i (det obe-
fintliga) sambandet mellan ”hetsätning” och ”kräkning”. Framställningen 
framstår som underlig, mycket på grund av att det i informationen som åter-
finns i anslutning till modellen framhålls att det finns ett samband mellan 
dessa två uttryck i ätstörningsformerna (Holmdahl 2016:53). Detta bidrar till 
Fairburn och Bohns (2006) och mina egna (Holmdahl 2016) påståenden om 
att BN och UNS ofta förbises, då en direkt felaktig bild av dessa ätstörnings-
former presenteras. Detta kan försvåra arbetet med att fånga upp personer 
med BN och UNS i ett tidigt skede då de inte passar in i föreställningen om 
hur en ätstörning tar sig uttryck. I sin tur kan detta leda till att den ökning av 
bulimi och UNS som KÄTS (2013) ser troligtvis inte kommer att stagnera. 
Om bilden av ätstörningar exkluderar eller osynliggör vissa grupper går det 
att dra slutsatsen att sjuka personer kanske inte kommer att få hjälp när de 
behöver den som mest. 
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Det går att fundera över vad dessa skillnader i information sänder för 
signaler till vårdpersonal och hur behandlingen påverkas av den tvetydighet 
som förmedlas, både regionalt och för regioner emellan. I diskussions-
forumet på SHEDO:s (2017) hemsida diskuterades just upplevelser av olika 
vårdenheter och den behandling de fått. Denna studie har visat att det 
kanske inte alls har att göra med personliga uppfattningar hos tidigare 
patienter, utan att framställningen och därmed perceptionen av ätstörningar 
faktiskt går isär mellan olika instanser. Om den semiosiska processen mellan 
olika vårdinstanser visar på låg affinitet, är ett antagande att det faktiskt 
spelar roll var i landet en söker vård. Det faktum att de institutionaliserade 
vårdinstanserna har ett maktövertag över vårdtagare, gör dessutom att 
patienter hamnar i en beroendesituation. Att en instans förmedlar en viss 
syn på världen som inte gynnar alla personer med ätstörningsproblematik, 
men samtidigt hävdar att behandling ska gälla alla ätstörningsformer, kan 
göra att tilliten till ätstörningsvården som institution minskar då den fram-
står som motsägelsefull och splittrad. 
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Ett statuskök i en nyliberal tid 
Köket i IKEA-kataloger från 1975 till 2016 

Per Ledin & David Machin 

Abstract 
This article uses a Multimodal Critical Discourse Analysis approach to 
look at the communication of kitchens in the IKEA catalogue from 1975 
until 2016, where we see a predictable shift from function to lifestyle. Using 
Fairclough’s (1992) concept of ‘technologization’ and van Leeuwen’s 
(2008) concept of ‘New Writing’, we are able to dig deeper to show that 
there are four stages of kitchens, which become more and more codified, 
with increasing prescription over the meaning of space, and also regar-
ding what takes place there. Such coding aligns with the ideas, values and 
identities of neoliberalism: ‘dynamic’, ‘creative’, ‘solutions’ and ‘self-
management’. The features of New Writing, we show, allow a suppres-
sion of actual causalities and context and permit symbolic and indexical 
meanings to take over. Domestic life itself becomes stripped down to a 
number of symbols and indexical meanings which assemble easily into 
the requirements of the neoliberal order. 

Keywords: neoliberalism, Multimodal Critical Discourse Analysis, New 
Writing, social semiotics, prestige space, IKEA kitchens 

 
I den här artikeln analyserar vi hur kommunikationen av kök i IKEA-kata-
loger har utvecklats historiskt från 1975 till 2016, då köket för första gången 
pryder omslaget som ett rum förknippat med status och prestige. Allmänt 
gäller att det finns en övergång från ett funktionellt och praktiskt kök till ett 
kök förknippat med livsstil, där vi ska hantera livet och visa på framgång. 
Om köket förr var ett ställe att äta i är det idag en plats ”Där livet händer”, 
som 2016 års IKEA-slogan lyder, som ger kvalitetstid med barnen eller 
avslappnande helger med kolleger. 

Vårt syfte är att visa hur ett visuellt språk växer fram och möjliggör nya 
och ideologiskt laddade kodningar av kök. Detta språk är starkt teknologi-
serat och bidrar, menar vi, till att naturalisera och legitimera en nyliberal 
ideologi (Saad-Filio & Johnston 2005). Vår ansats vilar på en socialsemiotisk 
tradition (t.ex. Hodge & Kress 1988, van Leeuwen 2005) och är särskilt in-
fluerad av den multimodala kritiska diskursanalysen (Machin 2013). Här vill 
man frilägga vilka idéer och värderingar som förutsätts när semiotiska resur-
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ser materialiseras i kommunikation, i vårt fall i IKEA-kataloger. Med en så-
dan ideologikritisk hållning blir avsikten att kasta ljus över vilka föreställ-
ningar som tas för givna i vems intresse (van Dijk 1998). Att rum, plats och 
inredning kan kommunicera ideologier och budskap om vilka slags identi-
teter och relationer som värdesätts och eftersträvas har påpekats i flera stu-
dier (t.ex. Thurlow & Jaworski 2012, Aiello & Dickinson 2014, Järlehed 
2015, Roderick 2016, Ledin & Machin 2017a). 

Att undersökningen är historisk gör det möjligt att ringa in hur och när 
nya uttrycksformer och ideologiska budskap tar form. Vi pekar på en ut-
veckling i fyra steg, med 1970-talets vardagskök som startpunkt. Under 
1980-talet får vi ett funktionellt och avskalat kök, som under 1990-talet allt 
mer blir till ett livsstilskök. Idag möter vi det kreativa köket, en sofistikerad 
plats som erbjuder lösningar på snart sagt alla livsproblem. Vi utforskar hur 
nya kodningar gör att rummet förknippas med olika val som baseras på 
nyliberala värden som flexibilitet, dynamik och kreativitet, vilka är rela-
terade till självkontroll, till att som individ kunna styra sitt liv och visa på 
framgång.1 

Ett nytt visuellt språk 
Att reklam och marknadsföring säljer livsstilar och identiteter har många 
observerat (t.ex. Chaney 1996) och kopplat till en nyliberal utveckling. Med-
borgare blir kunder på olika marknader, och vi möter ”extending och deep-
ening capitalist market relations in most spheres of our social life” (Colás 
2005:70). I vårt fall handlar det om hur vårt umgänge i hemmet allt mer 
präglas av marknadsrelationer. Det betyder att vi alla, genom konsumtion, 
ständigt måste förbättra oss och att köket blir en plats där vi kan visa upp vår 
framgång. Det kan noteras att distinktioner kopplade till matlagning, hälsa 
och träning genomsyrar vår tid och våra konsumtionsmönster, ofta med 
betoning på vad som är ekologiskt och naturligt (jfr Ledin & Machin 2017a). 
Sådana idéer och distinktioner är för oss ideologiska, dvs. de betingar vad 
som tas för givet och värdesätts i olika sociala praktiker. Som van Dijk (1998: 
kap. 27) förklarar kan ideologier uttryckas språkligt på många sätt. Vad vi 
visar är hur nyliberala värden kodas, inte minst visuellt.  

I den nyliberala utveckling som skett de senaste de decennierna har de 
kommunikativa villkoren förändrats och ett nytt visuellt språk uppstått. 

                                                 
1 En liknande analys av hur köket kommuniceras i IKEA-kataloger finns i Ledin och 
Machin (2017b), och en analys baserad på reklamfilmer görs i Ledin och Machin (2017c). 
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Redan Fairclough (1992) uppmärksammade hur samhället teknologiserades 
och kommunikationen standardiserades. Det handlade inte minst om en 
ökande ”level of conscious intervention to control and shape language prac-
tices in accordance with economic, political and institutional objectives” 
(Fairclough & Wodak 1997:260). Cameron (2000) visar exempelvis hur 
psykoterapi kodifieras och kommodifieras, så att vi får ett new emotion 
management, i linje med vad som brukar kallas new public management (Le-
din & Machin 2015). 

För Fairclough innebar teknologiseringen att stora delar av det sociala 
livet som traditionellt inte varit marknadsorienterade blev ”organized in 
terms of production, distribution and consumption” (1992:207). Även om 
Fairclough intresserade sig för kommodifieringen av samhälleliga sektorer, 
menar vi att den här utvecklingen också kan säga något om ett företag som 
IKEA, som uppenbart verkar på en marknad för att tjäna pengar. Tekno-
logiseringen och kommodifieringen hjälper oss att förstå hur kommuni-
kationsmönster vuxit fram och påverkar hur kök marknadskommuniceras. 

Att en ny multimodal design hade utvecklats diskuterades 2001 av Kress 
och van Leeuwen, som visade hur traditionellt skriftspråksbaserade prak-
tiker och genrer allt mer tog andra semiotiska resurser i bruk. Typsnitt, färg, 
olika grafiska och andra symboler kunde användas för att kommunicera 
idéer på nya sätt, och bilder fick nya funktioner. En huvudpoäng var att 
olika semiotiska resurser allt mer designades och samartikulerades. Van 
Leeuwen (2008) kom sedan att fånga denna utveckling med begreppet the 
new writing, som vi försvenskar och kallar ett nytt visuellt språk, inte minst 
som det är den visuella designen som van Leeuwen särskilt lyfter fram. 

Där texter traditionellt blev koherenta genom sin retoriska komposition 
och olika språkliga sambandsmarkörer, kommer koherensen nu från design- 
och layoutprinciper. Hur en sådan utveckling bort från den löpande, skrift-
språkliga texten mot en visuellt designad text mer exakt kan se ut visar Ledin 
och Machin (2016) i sin analys av hur den digitalt och globalt spridda text-
typen strategikarta vuxit fram, där kvalitet kodas på ett sätt som gör det 
möjligt att mäta resultatökningar. Läsordningen i en sådan text är inte den 
traditionella, alltså från vänster till höger och uppifrån och ner, utan ofta 
nerifrån och upp, och sammanhang skapas av färger och grafiska element. 

Utvecklingen syns också i hur exempelvis tidningar och läroböcker ut-
vecklat den visuella designen, såsom i integreringen av text och bild och i 
omskapandet av olika visuella resurser. Där bilder förut mest var illustra-
tioner till brödtexten, och foton gärna dokumentära, bär de nu på symbo-
liska betydelser (Machin 2004). Detta möjliggörs av nya teknologier som 
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tillåter detaljer att både tas bort och framhävas och som ofta kodar ett rent, 
avskalat och öppet rum där vi möter strategiskt utvalda och symboliska 
objekt och personer. 

Att platser kan koda nyliberala värden har allt mer uppmärksammas i 
forskningen. Roderick (2016) visar hur kontor har utvecklats bort från fasta 
arbetsrum. I stället möter aktivitetsbaserade arbetsplatser i öppna lokaler, 
utformade för flexibilitet, dynamik och förändring. Han menar att detta 
”communicates and materializes how work has been reconstituted under 
neoliberalism” (s. 276). 

I sin analys av Starbucks nya butiksdesign pekar Aiello och Dickinson 
(2014) på hur en ny och lokalt förankrad autenticitet kodas i materialen. 
Kunderna konstrueras som en del av ett traditionellt lokalsamhälle med 
hjälp av exempelvis långbord i trä gjorda av gamla och patinerade plankor 
från närområdet, något som signalerar proveniens och blir ett sätt att sym-
boliskt skapa en gemensam historia. På detta vis kan varje butik bli föregivet 
unik samtidigt som den är en del av företagets noggrant utformade globala 
mall och estetik. 

På ett liknande sätt tar Ledin och Machin (2017a) sig an den globalt 
spridda träningsformen CrossFit, grundad i USA. En CrossFit-box (som 
gymmen kallas) är, liksom den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, utformad 
för flexibilitet. Inredningen och de enkla redskapen, som skivstänger och 
hopprep, är anpassade för variation och förändring, för en ny workout varje 
dag. Träningsresultaten noteras, förväntas öka kontinuerligt och kan regis-
treras i databaser för internationella jämförelser. Liksom i designen av Star-
bucks-butiker är materialiteten och dess proveniens viktig. Ofta finns Cross-
Fit i en gammal industri- och källarlokal, där ruffiga betongväggar med av-
flagnad färg signalerar historiska rötter, något naturligt och okonstlat, vilket 
är i linje med den enkla klädseln, med männens ofta nakna överkroppar och 
kvinnorna i sport-bh. CrossFit har kallats en “ideal neoliberal body practice” 
(Heywood 2015:32).  

Vi menar alltså att det fysiska och sociala rummet allt mer designas på 
sätt som kodar nyliberala värden (jfr Thurlow & Jaworski 2012). Eftersom 
rum och platser sätter ramar för hur personer kan interagera, kommer kod-
ningen att innehålla en viss performativitet. Rummet reglerar socialt beteen-
de och blir en plats att visa upp sig själv och sin framgång för andra. 

Köken i vår undersökning är inte faktiska platser, utan ingår i kataloger. 
Det gör att vi kommer att analysera dem på två huvudsakliga sätt, som en 
del av vad vi kallar representationen och presentationen. Med represen-
tationen avser vi köket och dess design såsom det avbildas i katalogen. Med 
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presentationen avser vi katalogsidan och dess design där olika semiotiska 
resurser samverkar och formar en helhet. Med det nya visuella språket 
uppstår inte minst nya sätt att integrera köks- och siddesign. 

Material 
IKEA grundades 1943 som ett postorderföretag och öppnade efterhand bu-
tiker. Omtalat och uppskattat blev 1965 varuhuset i Kungens kurva utanför 
Stockholm, och 1973 kom den första internationella etableringen i Schweiz 
(Kristoffersson 2015). Under 1980-talet skedde en snabb expansion, och 
idag har IKEA mer än 300 butiker i över 40 länder. Marknadsföringen har 
byggt på en idealiserad svenskhet och innefattar slogans som ”Democratic 
design” och ”Design for everyone”. Den första IKEA-katalogen kom ut 1951. 

Vårt material baseras på IKEA-kataloger 1975–2016, en period som inne-
fattar IKEA:s internationella expansion. Vi har gått igenom samtliga kataloger, 
tillgängliga på Kungliga biblioteket, från dessa år och noterat ändringar i 
kommunikationen av kök. Grovt sett möter på 1970-talet en vardaglig familj 
i ett praktiskt kök. På 1980-talet kommer en sorts utställningskök, ett av-
skalat kök utan personer. På 1990-talet tar livsstilsköket över och mot slutet 
av decenniet befolkas det för att fånga ögonblick av glädje och samhörighet. 
Idag är kök kreativa platser som erbjuder lösningar på snart sagt alla livs-
problem och kodar idéer, identiteter och värden som har prestige och status. 

Vår analys baseras på fyra kataloger som vi ser som representativa för 
fyra perioder: 1975 (vardagsköket), 1985 (det avskalade köket), 1999 (livs-
stilsköket) och 2016 (det kreativa köket). Att vi väljer köket som rum beror 
på att det tillåter oss att se hur det historiskt växer fram som hemmets 
prestigeplats. 

När det gäller teknologisering kan det noteras att 3D-rendering, ur-
sprungligen en teknologi utvecklad för TV-spel, användes för delar av kata-
logen 2006, något som ledde till en del tidningsartiklar om fejkade foton. 
Dagens kataloger är helt digitala och baserade på 3D-rendering, vilket, som 
vi ska visa, tillåter en hyper-reell och detaljrik visuell kommunikation. Till 
2014 års katalog lanserades teknologin AR, augmented reality, samma 
teknologi som i dagens mobilspel Pokémon, så att alla, genom att ladda ner 
en app, kunde placera ut virtuella IKEA-möbler i sitt hem. 
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Metod 
Vår metod bygger på socialsemiotisk teori (van Leeuwen 2005). Det innebär 
ett intresse för hur semiotiska resurser – språk, foton, typsnitt, layout, kläder 
osv. – tas i bruk för olika syften. En viktig utgångspunkt är att sådana resur-
ser är utvecklade i och bär spår av sociopolitiska kontexter, att de är knutna 
till intressen hos olika aktörer. Vi intresserar oss för hur dominerande ideo-
logier, här nyliberalism, formar sociala praktiker och relationer (Machin 
2013). Olika kodningar uppstår och traderas över tid, exempelvis olika sätt 
att kommunicera vad som räknas som en smakfull inredning eller en efter-
strävansvärd social relation. 

Vår analysmodell bygger som sagt på att skilja ut representationen och 
presentationen av köket. Rum och rymd finns både i hur köket i sig avbildas, 
i dess utformning och inredning, och i katalogens sidlayout. Vi analyserar 
också sanningsanspråken, vilket slags verklighet som läsaren erbjuds. 

Representation 
De representerade köken analyserar vi utifrån betydelser som vi kopplar till 
avgränsning, interaktion och indexering.  

Avgränsning. Detta rör hur rummet och dess objekt och former avgränsas 
och kopplas till varandra. Ett rum består av element som är relaterade till 
varandra och som kan skapa gränser, grupper och ytor som är mer eller 
mindre slutna och öppna. Vi följer van Leeuwen (2005: kap. 1) och tolkar de 
kategorier han använder för att analysera framing på följande sätt:  

Separering. Detta gäller hur öppna eller slutna rum är – genom väggar, 
möblering eller avstånd. Rum eller ytor behöver inte vara slutna utan kan 
gå in i varandra, som när ett kök öppnar upp till vardagsrummet. Av-
gränsade rum kan vi kalla segregerade och öppna integrerade. 

Genomskinlighet. Detta gäller i vilken mån avgränsande element och 
material tillåter eller blockerar visuell och verbal interaktion genom att 
släppa igenom ljus och rymd, såsom fönster, genomskinliga tyger och 
öppningar. 

Permanens. Här tar vi fasta på hur dynamiska olika avgränsningar är. 
Dörrar kan öppnas, gardiner dras ifrån, och möbler kan designas för att 
lätt kunna flyttas och ändras för olika uppgifter. 

Koordinering. Vi riktar blicken på hur element binds samman genom att 
dela en viss kvalitet, som färg, form eller material. Koordinering av form 
och färg är, som vi ska visa, viktiga för koherensen i det nya visuella 
språket (och motsvarar vad van Leeuwen 2005:17 kallar rhyme).  
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Interaktion. Avbildade personer kan interagera verbalt eller perceptuellt, vil-
ket kodas av blick, hållning, ansiktsuttryck etc. 

Indexering. Vi ser index som baserade på fysiska relationer i den sociala 
världen, som tecken ”which show something about things, on account of 
their being physically connected with them” (Peirce 1998:5 [1894]). Exem-
pelvis indexerar en dörrknackning att en person står utanför dörren. I ett 
kök kan ett bord dukat för fyra med vinglas indexera en vuxenmiddag, 
kanske vänner som ska mötas. 

Presentation 
Köken presenteras på katalogsidor och blir där en del av en komposition. 
Även för presentationen analyserar vi avgränsning som ovan, men nu 
utifrån sidlayouten. Dessutom använder vi van Leeuwens idé (2005: kap. 7) 
om tre typer av stil. Stil ska då ses som sättet som något görs eller designas 
på och bidrar till att uttrycka identiteter och värden. I praktiken går de tre 
typerna in i varandra på olika sätt (s. 140). 

Personlig stil. Detta är en stil som baseras på individuella skillnader och 
som lyfter fram den unika personen och hennes erfarenheter och egen-
skaper. Det handlar uttryckssätt som är expressiva och som inte följer 
gängse sociala normer.  

Social stil. Denna stil kodar sociala grupper och är förankrad i en viss 
social position eller institution, så att vi kan tala om akademisk, jour-
nalistisk eller byråkratisk stil. Det rör sig om uttryckssätt som under-
trycker den unika personen eller rösten och som framhäver etablerade 
sociala positioner. 

Livsstil. Detta är en sammansmältning av den personliga och sociala 
stilen i ett ”composite of connotations” (van Leeuwen 2005:146f.). 
Tecken med olika kulturella betydelser blandas för att markera smak-
distinktioner och identitet.  

Sanningsanspråk 
Vi riktar blicken mot vilken sorts verklighet som kodas och vilka sannings-
anspråk som görs utifrån betydelser kopplade till modalitet och perspektiv. 

Modalitet. Vi följer Kress och van Leeuwens (1996: kap. 5) distinktion 
mellan naturalistisk, sinnlig och teknisk modalitet, vilket motsvarar san-
ningsanspråk kopplade till ögat, känslan respektive den underliggande 
principen för hur något är uppbyggt. Detta kodas exempelvis utifrån 
detaljrikedom, bakgrundsåtergivning, fokus och färgmättnad. 



 
 
P E R  L E D I N  &  D A V I D  M A C H I N  

 130 

Perspektiv. Detta rör hur läsaren, eller betraktaren, relaterar till det avbil-
dade köket (jfr Kress & van Leeuwen 1996:135ff.). Åskådaren kan posi-
tioneras uppifrån, i höjd med eller nedifrån köket, och även framifrån 
eller från sidan, vilket ger olika slags engagemang i och attityder till av-
bildningen. Distansen kan vara personlig, social eller opersonlig, något 
som kodas genom att fotot är taget nära, på mellandistans eller långt 
ifrån det avbildade köket. 

Vardagsköket från 1975 
I figur 1 visas ett typiskt 1970-talskök där vi möter en vardaglig familj när de 
äter middag. Jämfört med senare är detta kök ganska oordnat men tydligt 
funktionellt. För avgränsning gäller att köket är segregerat från övriga rum. 
Det har låg genomskinlighet. I det vänstra fotot är gardinerna fördragna, och 
i det högra står en dörr står på glänt utan att vi ser in i nästa rum eftersom 
det är mörkt. Flera av objekten i köket har hög permanens, som bordet och 
skåpen. Köksredskapen har naturligt nog lägre permanens och finns till för 
praktiska syften som har med matlagning att göra, såsom slevar, stekspadar 
och kryddkärl. Det finns inte mycket koordinering, utan en mängd olika 
objekt samsas, och inte heller finns det någon tydlig färgskala som går igen 
och som binder samman personerna med köket, även om furu och trä är 
återkommande material. 

Familjemedlemmarna är individualiserade med olika klädstilar, och det 
finns personliga föremål, som väggprydnaderna på det högra fotot. Det 
finns, utöver att mörkret pekar på kvällstid, indexering i det att en vickning 
står framdukad på det högra fotot, även om det är oklart om några ska sätta 
sig där. Typiskt för 1970-talet är att en familj kan samlas utan interaktion, 
var och en nedsjunken i sin värld, vilket under senare decennier blir 
otänkbart. Fotona fungerar som en illustration av ett vardagskök. Det går att 
tänka sig en prosaisk bildtext av typen ”familjen Gustavsson äter middag”. 
Köket och hemmet framstår som en plats skild från det offentliga rummet, 
ett ställe där familjen möts på kvällen för att äta efter arbets- och skoldagen. 

I presentationen finner vi den för 1900-talet typiska segregeringen av text 
och bild. Brödtexten beskriver köket på ett funktionellt sätt och pilar 
används för att koppla samman den med illustrationerna. Senare, när läsare 
blivit vana vid integrerade sidlayouter, blir sådana pilar överflödiga. 
Infinitivfrasen i rubriken fungerar som en instruktion och är inte, som 
senare, en slogan: ”Köpa köket på IKEA”. Texten börjar: ”Spis och ugn och 
fläkt har vi inte. Men sedan ska det inte saknas mycket på våra miljövaruhus. 
Köksinredning PAX, ännu mer utvecklad nu.”, för att sedan övergå i en 
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uppräkning av produkter och priser. Denna reklamstil är social och kon-
trasterar mot den individuella stilen i bilderna, där unika individer fram-
träder. Det är en typisk reklamstil för sin tid (Korpus 2008), med ett fokus 
på produkten och med en retorisk utformning, märkbar i den inledande 
kontrasten mellan två korta meningar följda av ett meningsfragment. Tids-
typiskt är också substantivet ”miljövaruhus” i det 1970-tal som präglades av 
både oljekris och gröna vågen-rörelser. 

 

 
Figur 1. Vardagsköket från 1975. 

För sanningsanspråken gäller att modaliteten är naturalistisk. Ett faktiskt 
kök och dess detaljer representeras som vi hade sett det om vi varit där. Vi 
möter ett ovanifrån-perspektiv så att vi ser ner i köket och kan överblicka 
det med distans till den ätande familjen. Sammantaget är det här en huvud-
sakligen realistisk avbildning av ett funktionellt vardagskök att äta middag i 
efter en lång arbetsdag. Köket är ganska oordnat och inte, som senare, en 
iscensatt och noggrant designad plats där speciella och känslofyllda ögon-
blick lyfts fram.  

Det avskalade köket från 1985 
Nästa period av kök, som tar vid i början av 1980-talet och fortsätter in på 
1990-talet, domineras av det avskalade och designade köket. Det är ett 
obefolkat och reglerat rum, vilket skiljer det från det personliga 1970-tals-
köket. Som figur 2 visar tycks allt vara fixerat och statiskt, med raka hörn 
och fyrkantighet. En likhet med 1970-talet är att det fortfarande är ett seg-
regerat rum, utan tydliga öppningar mot omgivningarna. Gardinerna är 
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neddragna, vilket får hemmet att framstå som en privat plats, skild från om-
världen. En viss genomskinlighet ger glasdörrarna på skåpen, och vi ser 
också ett stråk av överexponerat vitt ljus falla in under persiennerna, något 
som förebådar de öppnare kök som sedan kommer. 

Påfallande är den enkla men konsekventa koordineringen, där vitt 
dominerar och länkar samman objekt och där den fyrkantiga formen går 
igen. För att liva upp köket finns det några färgglada objekt, särskilt på bän-
ken vid fönstret. Som vi ska se blir denna typ av koordinering och kontraste-
ring av färger och former med tiden allt mer raffinerad.  

Indexeringen är sparsam men strategisk. Bordet är dukat för en med tall-
rik, bestick och ett glas vin. Det står en kastrull på spisen och en uppslagen 
tidning ligger på bänken. Att köket är så rent och obefolkat bidrar till käns-
lan av utställningskök, samtidigt som koordineringen och indexeringen an-
tyder att betraktaren ska föreställa sig händelser och identiteter. I detta kök 
har aktiviteter börjat skissas symboliskt. Detta kan ses som ett första tecken 
på en nyliberal vändning mot ett kök där performativitet, att visa upp sig 
själv och sin framgång, blir huvudsaken. 

I presentationen används nu en komposition som går från vänster till 
höger, fortfarande med segregering mellan text och bild. Brödtexten till 
höger, som saknar rubrik eller slogan, är jämförelsevis lång och behandlar i 
första hand kökets pris och funktion. Ingressen och första stycket lyder: 
”IKEA-idén sänker priset på ditt nya kök med flera tusenlappar, utan att 
kvaliteten eller funktionen påverkas. Hade vi tillverkat, transporterat, lagrat 
och sålt våra kök på samma sätt som andra gör, skulle vi också behöva ta 15, 
kanske 20.000:- för ett kök som det på bilden.” 

Jämfört med 1970-talet är detta fortfarande en social stil, men nu 
betydligt mer teknisk, där inte minst siffrorna ger en exakthet. Meningarna 
är längre, och de retoriska greppen rör nu själva köksproduktionen, som i 
den varierade upprepningen av supinumformerna ”tillverkat, transporterat, 
lagrat och sålt”. Pilar används inte längre men bilden pekas ut i brödtexten, 
”ett kök som det på bilden”, vilket antyder att ett visuellt språk där text och 
bild integreras fortfarande är under utveckling. I fotot mot slutet av texten 
visas en IKEA-expert, som läsaren uppmanas kontakta för att få ett kök som 
är ”funktionellt och arbetsriktigt”. Att köket heter ”Kvadrat” är inte överras-
kande. Om den visuella kodningen antyder en nyliberal vändning kan den 
språkliga stilen föra tankarna till 1900-talets sociala ingenjörskonst, till 
industrisamhället eller folkhemmet, i sin betoning av vad som är rationellt 
och effektivt (jfr Hilson 2008). 
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Figur 2. Det avskalade köket från 1985. 

I sanningsanspråken kan vi notera en skärpa i återgivningen av detaljer. Det 
finns en viss färgmättnad och som sagt ett stråk av överexponerat vitt ljus. 
På så vis antyds en sinnlig modalitet. Men framför allt märks en teknisk 
modalitet. Här finns inte längre några personliga objekt, ingen oordning 
eller spår av vardagslivet hos en unik familj, utan vi möter ett avskalat och 
systematiskt designat kök vars funktionalitet lyfts fram. 

Perspektivet har förändrats. Det finns fortfarande en social distans men 
nu ser vi inte längre ner i köket utan positioneras horisontellt, som om vi 
stod framför det på en möbelmässa eller i ett IKEA-varuhus. Om det i 
modaliteten finns en idealisering och abstrahering av köket så är perspek-
tivet mer realistiskt och bidrar till att göra idealiseringen tillgänglig. 

Vi ser 1980-talsköket som ett första steg mot en teknologisering och 
kommodifiering av semiotiska resurser. Liksom på 1970-talet är det ett 
funktionellt kök vi ser, men nu mindre realistiskt, utan familjemedlemmar 
och individuella objekt. Köket har blivit en reglerad plats, och vi kan ana en 
diskurs som tillhör en designexpert. 

Livsstilsköket från 1999 
Figur 3 visar ett uppslag från 1999 års katalog, då livsstilsköket slår igenom. I 
representation och avgränsning är nu öppenheten och genomskinligheten 
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påfallande. Fönster som möjliggör interaktion med omvärlden är viktiga, 
och möblerna har lägre permanens och är designade för flexibilitet. Vid 
fönstret finns en liten köksö, på vilken en glaskruka, återigen med genom-
skinlighet och även flyttbar, kanske till balkongen, innehåller en som det tycks 
spontant planterad grön växt. Balkongdörren är öppen, så det är möjligt att 
byta mellan rum, och till vänster står en flyttbar golvlampa. Genomskinlighet 
finns också i stolarnas skårade ryggstöd, vilket gör att vi ser kvinnans skjorta 
genom en stolsrygg, och eftersom skjortan också är genomskinlig skymtar vi 
balkongen genom den. 

Den noggrant uttänkta koordineringen av form och färg är påfallande 
liksom den, jämfört med 1980-talet, bredare färgpaletten. Vitt är fortfarande 
viktigt och förenar köksluckor, stolar och balkongfoder, och det vita sam-
existerar med de ljusa träytorna som förenar skåp, bord och köksö. Detta 
blir en fond mot vilken andra och starkare färger och föremål kan träda 
fram. Mannens mörka byxor matchar de mörka tallrikarna på bordet och 
brickan uppställd på köksön, och kontrasten mot hans orangea T-shirt går 
igen i dukningen, där de svarta tallrikarna dynamiskt växlar med ljusblå och 
gula nyanser. 

T-shirten harmonierar också med nyanserna hos de grönsaker som har 
skurits upp på bänken bakom honom och gör det tydligt att han är huvud-
personen och kocken. Detta att personerna kan bli en del av kodningen, 
harmoniera med inredning och ingredienser, är nytt vid denna tid. Som vi 
ser är även kvinnan inkodad i köket, så att hennes vita skjorta matchar 
bänken och balkongfodret bredvid henne, inte minst som hon fångas in av 
det överexponerade ljuset från balkongen. Denna design gör också att de 
många råvarorna och redskapen på arbetsbänken inte, som på 1970-talet, 
ger ett oordnat intryck utan blir en del av bildkompositionen.  

För första gången ser vi nu interaktion, fångad i en ögonblicksbild, i ett 
snapshot med känslor och samhörighet. Mannen tycks fälla en kommentar 
samtidigt som kvinnan klappar hunden innan mannen sedan, får vi förmoda, 
fortsätter med matlagningen. Det plötsliga och tillfälliga i scenen kodas 
också av oskärpan i representationen av hunden och kvinnan.  

Till indexeringen hör det dukade bordet, med de noggrant iscensatta 
växlingarna av färg och form, där stolarna är asymmetriskt ordnade och 
ojämnt fördelade över matplatserna, som vore detta improviserat. Bordet är 
dukat för sju personer, och som betraktare inbjuds vi att föreställa oss hän-
delseförlopp, om det är en middag med vänner som ska äga rum eller om 
mannens släkt eller jobbarkompisar kommer på besök. 
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Figur 3. Livsstilsköket från 1999. 

I presentationen är för första gången text och bild integrerade. Att det är ett 
nytt visuellt språk märks på att rubriken har två fontstorlekar och över-
lappande rader med något olika grå nyanser, samtidigt som den färgmatchar 
lampan till vänster, vars fot löper nedåt parallellt med brödtexten. Budskapet 
är ”leva tillsammans”. I brödtexten används luft mellan raderna, lite som i 
officiella minnesmärken eller skyltar, med konnotationer av typen ”rum för 
eftertanke”. Så här lyder brödtexten: 

Här bor jag och min fru. En kvinna som har mer än 70 par skor och 
tycker det är fegt att laga efter recept. Vi delar en lägenhet på 100 m2 
(exakt) och en hund som heter Lilla Hjärtat. Men vi delar inte riktigt 
samma smak. Därför ser det ut så här hemma hos oss. 

Detta är å ena sidan en personlig stil, där mannen framträder i första person 
och berättar om sitt liv och sina kompromisser om design. Stilen är enkel 
både lexikalt och syntaktiskt, med korta ord och meningar. Ett par siffer-
uppgifter (”70” och ”100 m2”) ger å andra sidan teknikalitet och pekar mot 
en social stil av den typ vi mötte i 1980-talsköket. Det är denna samman-
smältning av det individuella och det sociala, av konsumenten och pro-
dukten, som van Leeuwen (2005:114ff.) kallar livsstil. Smakdistinktioner 
kopplas till konsumtionsmönster och blir ett sätt att erövra och visa upp 
status och prestige. Det kan noteras att själva köket, som var huvudsaken i 
framställningen på 1970- och 1980-talet, inte nämns. 
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Nere till höger finns en mindre och kortare text, återigen med ett person-
ligt anslag: ”Eftersom det är jag som lagar maten hemma, fick jag bestämma 
hur köket skulle se ut.” Sedan följer en rad produktnamn och priser. Åter-
igen sammanbinds personliga erfarenheter med konsumtionsmönster, även 
om uppräkningen av köksprodukter nu blir en huvudsak.  

Sanningsanspråken har förändrats sedan 1970- och 1980-talet. Moda-
liteten är mer sinnlig, Vi märker det på det överexponerade ljuset, oskärpan 
i representationen av kvinnan och hunden, på färgmatchningarna, på att vi 
möter ett ögonblick fångat i stunden. Det här är en plats med känslor och 
upplevelser. Till skillnad från på 1980-talet finns det personliga detaljer och 
objekt, men de tillhör inte som på 1970-talet unika individer utan är en del 
av det nya visuella språk som vuxit fram och som är symboliskt laddat. 

Perspektivet har skiftat och vi ser nu köket och dess personer lite ned-
ifrån. Vi tolkar detta som en lätt idealisering av köket, som inte längre är en 
plats där man äter i första hand. Vid denna tid börjar livsstilsköken forma en 
repertoar av symboliska livssituationer som efter hand blir allt mer specifika 
(se Ledin & Machin 2017b och 2017c för fler exempel). 

Det kreativa köket från 2016 
I figur 4 och 5 ser vi det kreativa köket, som är en prestigeplats, en arena för 
kreativitet och aktivitet, för dynamisk interaktion, där livet ska hanteras och 
förbättras. ”Livet utvecklas varje dag och allt, precis allt kan bli bättre”, som 
IKEA på en affischtavla förklarar 2016 års kampanj ”Där livet händer”. 

Det finns en naturalism i representationen, där inte minst trägolvet i 
figur 4 fångar blicken. Plankorna har patina och är lätt oregelbundna både i 
texturen och i sin avgränsning från varandra, vilket signalerar något natur-
ligt och autentiskt (jfr Aiello & Dickinson 2014 och Ledin & Machin 2017a). 
De stora fönstren öppnar mot omvärlden och ger genomskinlighet, vilket 
även köksbänken har. Permanensen är låg och flexibilitet betonas, dvs. in-
redningen är rörlig och flyttbar. Köksön, som dominerar även figur 5, 
tillåter olika aktiviteter, pallen som barnet står på kan användas på många 
sätt och ställen, förvaringen innehåller uttagbara och flyttbara lådor, och 
brickan är också ett objekt designat för rörlighet och olika behov.  

I både figur 4 och 5 finner vi många objekt, så att köken kan tyckas lite 
stökiga. Den sofistikerade koordineringen gör ändå att köken får en genom-
tänkt och balanserad komposition, där den visuella designen skapar kohe-
rensen. I figur 5 ser vi hur denna visuella design förenar det vänstra och 
högra fotot, så att överflödet av köksredskap till vänster, eller överkonsum-
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tionen om man så vill, oproblematiskt låter sig förenas med en avslappnad 
weekend.  

 

 
Figur 4. Det kreativa köket: omslaget från 2016 års katalog. 

Liksom i det förra livsstilsköket är interaktionen viktig, men nu tar den sig 
mer specialiserade uttryck och blir till lösningar på livsproblem. I figur 4 är 
umgänget mellan pappan och sonen verbalt och känslofyllt. De har kvalitets-
tid tillsammans och ser till att ”Ta vara på ögonblicken”, som omslagets 
slogan lyder (jfr Ledin & Machin 2017c). I figur 5 är det två män och vänner 
som umgås, och att de tar det lugnt och har gott om tid förstår vi av sidans 
motto ”Långkokshelg” och av deras mysiga relation, där den avslappnade 
kocken helt färgmatchar köket, medan den blåklädda mannen mittemot rim-
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ligen, och på grund av den visuella koordineringen och kontrasteringen, är 
gäst. Att män, snarare än kvinnor, befolkar köket är typiskt för IKEAs mark-
nadsföring med sitt fokus på jämlikhet och mångfald (Kristoffersson 2015).  

 

 
Figur 5. Det kreativa köket: ett uppslag från 2016 års katalog. 

Koordineringen är sofistikerat och organiskt utformad sett till färger och 
material. Grönt är viktigt, synligt i de många växterna och kryddorna, som 
breder ut sig åt olika håll, och färgen går igen i loggan. Klädernas färger och 
bomullsmaterial ingår också, och färgschemat är baserat på jordtoner, så att 
vi kan associera till mossa, träd, stenar etc., vilket bidrar till att framställa 
detta som en organisk plats, ett ställe där människor och idéer är rotade och 
kan gro, inte minst som personerna i köket är en del av denna kodning. Vi 
lever i en tid där även miljömedvetenheten har kommodifierats. 

Samtidigt förstår vi att människor är i rörelse, att köket är ett rum där 
livssituationer kan pareras och hanteras. Indexeringen bidrar till det dyna-
miska och kreativa. Den dukade brickan signalerar att pappan och sonen 
snart ska sitta ner någonstans eller just har kommit tillbaka till köket. 

I presentationen är text och bild integrerade, men på olika sätt. I figur 4 
finns det förutom en slogan en prisuppgift, att pallen MÄSTERBY kostar 
249 kronor, och båda är infällda i bilden. I figur 5 finns en liten brödtext 
efter den röda rubriken ”Långkokshelg”. ”Trött efter en hektisk arbetsvecka? 
Ladda ny energi med lite mer omfattande matlagning. Som får ta den tid det 
tar.” Här löser köket livspusslet på så vis att det erbjuder i princip obegränsat 
med tid och samvaro för den som har stressat hela arbetsveckan. Även om det 
också sägs krävas ”omfattande matlagning” för att vara framgångsrik i hem-
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met, som är en plats där ständig konsumtion och prestation förutsätts. På 
uppslaget finns olika produkttexter med priser, inklusive ett pris på för-
varingsskåpet i det vänstra fotot, som beskrivs som ”flexibelt och utdragbart”.  

Figur 5 visar på en annan typ av integrering, på hur det nya visuella 
språket låter sidytan falla in i det avbildade köket. Mest text står det i den 
vänstra sidmarginalen. Denna går in i en större sidyta som löper runt hela 
det vänstra fotot och harmonierar med kökets vithet och med textplattan 
längst till höger. På så vis integreras sidans rum och ytor med kökets ytor, 
och en sorts reliefeffekt uppstår. 

Sanningsanspråken är intressanta. Modaliteten har inslag av en lätt 
oskärpa i representationen av personer och objekt, och lite av ett överexpo-
nerat vitt ljus. Men detaljskärpan är större. Vi ser exempelvis byggnader 
utanför fönstret i figur 4, och särskilt golvet är extremt detaljrikt återgivet. 
Det finns en viss mättnad, eller intensitet, i färgåtergivningen, också för att 
skapa kontraster. Med Barthes (1977) ord är representationen hyper-reell, 
med ett överflöd av detaljer och exakthet, som mötte vi en verklighet att bli 
uppslukad och betagen av. 

Perspektivet ger betraktaren en tydligare nedifrån-position än fallet var 
1999, så att vi tittar upp på mannen och barnet, en position som knappast 
kan tolkas realistiskt, som att vi som betraktare ligger på golvet. Vidvinkeln 
och den extrema detaljskärpan bidrar till den uppenbara idealiseringen. Vi 
ser sanningsanspråken som kopplade till en symbolisk naturalism, en fram-
ställning som bygger på det organiska och växande, som betonar det auten-
tiska hos människan. Vi blir kodade in i och även känslomässigt bundna till 
köket. Detta möjliggörs av det nya visuella språket, där tillhörighet och 
gemenskap suggereras symboliskt. Det faktiska vardagslivet, med sitt bök 
och stök, sina motsägelser och besvikelser, antyds inte. 

Diskussion 
I den här artikeln har vi tagit oss an kök i IKEA-kataloger och visat hur ett 
nytt visuellt språk tar form. Det är ett språk som inte får sin koherens från 
språkliga mekanismer utan från en visuell design som används för att 
iscensätta en värld där vi hela tiden strävar efter att förbättra oss, där varje 
ögonblick måste tas till vara och förmeras. Faktiska sociala kontexter, som 
det rutiniserade vardags- och yrkesliv som vi är en del av, har ingen plats. I 
stället kommuniceras dynamik och flexibilitet. Det sker med raffinerade 
koordineringar av färger och former och med en symbolisk naturalism, som 
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kodar in personer och känslor i köken och som skapar en ny typ av historia 
eller tillhörighet (jfr Aiello & Dickinson 2014).  

Att vi har kopplat vår kritiska ansats till ett historiskt material har gjort 
att vi kunnat ringa in hur och när det nya visuella språket och dess ideo-
logiska föreställningar uppstår. Som vi visade i inledningen vet vi redan både 
att vårt samhälle är nyliberalt präglat och att ett nytt visuellt språk har 
utvecklats. Vårt bidrag är att visa hur detta nyliberalt präglade språk ser ut 
och hur det betingar även det vi gör i hemmet. Vi ser att ett genombrott för 
det dynamiska livsstilsköket kommer runt 2000. Permanensen blir lägre och 
genomsynligheten större, så att vi möter en flexibel inredning i ett öppet 
kök, i vilket också personerna är inkodade, liksom texten i bilden. Den sinn-
liga modaliteten bidrar till att göra det tydligt att det är ögonblick av glädje 
vi ser, och i perspektivet börjar vi ana en idealisering, som fram till 2016 blir 
allt tydligare och grundad på att symboliskt iscensätta det autentiska och 
naturliga. Koherensen kommer från den visuella designen i sig, inte minst 
koordineringen av former och färger.  

Vår liksom andras forskning tyder på att ett nytt och teknologiserat 
visuellt språk mer allmänt börjar ta form efter millennieskiftet. Den digitala 
och globalt spridda strategikartan som vi diskuterade ovan får till exempel 
sitt genombrott under den senare delen av 2000-talet, liksom tränings-
formen CrossFit (Ledin & Machin 2016, 2017a). Ett företag som Getty 
Images, med sina idealiserade och globalt spridda foton (Machin 2004), blir 
en global aktör efter millennieskiftet. Det är också vid denna tid som 
exempelvis internet blir masspritt, och det är knappast en slump att van 
Leeuwen (2008) lanserar new writing mot slutet av decenniet, ungefär sam-
tidigt som exempelvis Spotify, Facebook och smartphones lanseras. Vår 
poäng är att detta visuella språk, i händerna på designexperter och globala 
företag, numera formar och skapar sociala praktiker och relationer på en rad 
områden, inklusive hem och fritid. 

Jämför vi IKEA-köket från 1970-talet med dagens kök är skillnaderna 
himmelsvida. På 1970-talet möter vi en unik familj i deras vardagsliv, i ett 
ganska oordnat kök där de äter tillsammans utan att interagera, utan att visa 
på framgång och perfektion, var och en nedsjunken i sina tankar. Det är ett 
kök och ett hem som är skilt från omvärlden, från offentlighet och arbetsliv. 
Idag är köket en kreativ plats som erbjuder lösningar på livsproblem, en 
plats där flexibilitet är allt, designat för personer som har självkontroll. 
Kodningarna är symboliska, med extrem detaljskärpa, och betonar det 
känslomässiga. Det är en plats för avkoppling och samhörighet, men kräver 
samtidigt ständiga prestationer, såsom avancerad ekologisk matlagning. Det 
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finns inga självklara kollektiv, utan vi möter individer som visar upp sin 
livsstil och framgång – ”precis allt kan bli bättre”, som det heter i IKEAs 
reklamkampanj för 2016. Så har, menar vi, den nyliberala idén om att 
marknaden och dess kapitalistiska relationer bör vara samhällets organi-
sationsform blivit grunden även för våra sociala relationer i hemmet. 
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Språklig förhandling om feminism  
En analys av metakommunikativa drag i fanzinet Bleck 

Lena Lind Palicki 

Abstract 
In this article, I explore how feminist fanzines from the third wave of 
feminism in the 1990s contribute in constructing feminist subject pos-
itions. The aim of this study is to analyze how feminist criticism is being 
constructed in an empirical material that has positioned itself as critical. 
Drawing on the concept of metalinguistics (Verscheuren 2004), I show 
how feminist criticism is constructed through the use of mainly three 
metalinguistic features: intertextual links, self-referentials, and meta-
linguistic descriptions. The results show that a large number of meta-
linguistic features are being used in order to criticize other media, and to 
position writers as feminist subjects. For example, intertextual links in 
form of quotes serve as a way of creating dialogue with others and nego-
tiating the meaning of linguistic expressions.  

Nyckelord: Feministiska fanzine, metakommunikation, feministisk kritik 
 
I dagens feministiska rörelser är språket i sig ofta föremål för diskussion. 
Språkliga frågor kopplade till identitetspolitik får en alltmer framträdande 
roll i debatter om benämningar av olika slag och diskussioner om vem som 
får säga vad och när i offentligheten. Samtidigt visar forskning att diskus-
sioner om språkliga benämningar inte är nya. Språkförändringsförslag som 
motiveras könspolitiskt har diskuterats i vissa grupper åtminstone sedan 
1960-talet (Wojahn 2015, Lind Palicki & Milles 2015). Trots detta lyser de 
explicita språkdiskussionerna med sin frånvaro i det feministiska tidskrifts-
material från 1990-talet som är föremål för den här studien. Exemplen på 
när benämningar explicitgörs eller språk diskuteras är få, även om de före-
kommer.1 Istället är det en annan form av språklig förhandling som pågår 
under den här tidsperioden och jag kommer att i den här artikeln visa hur 
ett slags metakommunikativa drag (som exempelvis självrefererande uttryck 
och intertextuella länkar) används för att förhandla innebörden i begrepp, 
feministiska positioner och normer i samhället.  

                                                 
1 Ett undantag finns t.ex. i fanzinet Radarka som använder former som kvinn istället för 
generiskt man och kvinniskor istället för människor (Gunnarsson Payne 2006:68, 78).  
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Språket har ofta haft en framträdande roll i den feministiska rörelsen för 
att formulera feministisk kritik. Genom att ta plats på olika språkliga arenor 
– där tidskriftsmediet varit särskilt framträdande – har kvinnorörelsen 
under hela 1900-talet flyttat fram sina positioner och kunnat bli till som 
politiska och feministiska subjekt. Kritiken har framförts på olika arenor och 
i olika kanaler beroende på tidsperiod. Genom att formulera sin kritik på 
offentliga arenor har feminister kunnat kritisera strukturer och motståndare 
och därmed (om)förhandlat feminismens villkor och innehåll diskursivt. 
Denna språkliga förhandling står i fokus i den här artikeln.  

Syfte och frågeställningar 
Denna studie är en del av ett större projekt som syftar till att analysera hur 
feministiska subjektspositioner2 konstrueras i kvinnorörelsens tidskrifter 
under hela 1900-talet.3 Delstudien fokuserar på de så kallade mediefeminis-
terna och de nya, feministiskt positionerade tidskrifter som publicerades 
under 1990-talet. I den här artikeln analyserar jag fanzinet och sedermera 
tidskriften Bleck – ett av de fanzine som fick stor medial uppmärksamhet 
och spridning och på så sätt blev en del av den feministiska våg som etab-
lerades under 1990-talet.4 

Jag är främst intresserad av hur feministisk kritik konstrueras i ett empi-
riskt material som har självpositionerat sig som just kritiskt och ideologiskt 
grundat. Just fanzine har i tidigare forskning lyfts fram som särskilt intres-
santa för kritisk positionering. Fanzineforskaren Zobl (2009:8) skriver: ”In 
fact, one of the most important characteristics of zines is their potential for 
critical reflection”. Men hur görs denna kritik språkligt? Hur konstrueras ett 
kritiskt subjekt och hur förhåller sig subjektet till objektet som är föremål för 
kritiken? Den kritiska aspekten är alltså en annan jämfört med vad kritisk 
vanligtvis står för inom den kritiska diskursanalysen (jfr t.ex. Breeze 2011 
och Lazar 2007 om olika sätt att vara kritisk) eftersom det är (den femini-
stiska) kritiken i sig själv som här är studieobjektet.  

                                                 
2 Med subjektsposition avser jag i enlighet med Baxter (2003) diskursiva sätt att vara på. 
Baxter (2003:25) tar fasta på att individer aldrig kan vara utanför de kulturella och 
diskursiva villkoren utan att deras identiteter bestäms av olika subjektspositioner (”ways 
of being”) som är godkända av deras kultur och som görs tillgängliga i det diskursiva 
sammanhanget. 
3 Projektet i sin helhet, Feministiska tidskrifter som politisk arena, finansieras av 
Ridderstads fond för historisk grafisk forskning och görs tillsammans med Karin Milles.  
4 I en tidigare delstudie har jag analyserat 1990-talstidskriften Darling, se Lind Palicki 
(2017). 
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Jag vill i artikeln visa hur feministisk kritik konstrueras genom meta-
kommunikativa drag. Metakommunikationens funktion kan sägas vara att 
förankra texten i kontexten och att reflektera över språkanvändningen och 
de normer som omgärdar den (Verscheuren 2004). Genom att analysera 
metakommunikativa drag avser jag att kartlägga vilka subjektspositioner och 
identitetskonstruktioner som är under förhandling under den här tiden och 
på så sätt synliggöra hur ett kritiskt feministiskt subjekt konstrueras och 
kommer till uttryck i ett material som benämner sig självt som feministiskt 
och kritiskt. På ett mer övergripande plan kan studien bidra till att syn-
liggöra något om villkoren för det samhälleliga kritiska samtalet och visa hur 
förskjutning av positioner och normer går till.  

1990-talets mediefeminism och fanzinet Bleck  
Den tidsperiod som den här artikeln kretsar kring, 1990-talet, brukar ibland 
refereras till som den tredje feministiska vågen, även om vågmetaforen 
rättmätigt kritiserats (se t.ex. Mills 2008:22). Oavsett metafor så aktualiseras 
under denna tidsperiod en rad feministiska frågor såväl i politiken som i 
medierna och i akademin. Nya kvinnopartier startas, den så kallade Tamm-
reformen bidrar till fler kvinnor inom akademin och det genusvetenskapliga 
fältet etableras, för att nämna några exempel. Under andra halvan av 1990-
talet gavs också flera feministiska böcker ut som fick stort genomslag i 
Sverige, t.ex. antologin Fittstim (1998) och Nina Björks Under det rosa täcket 
(1996). I den mediala offentligheten kommer nya röster till tals – det talas 
om den så kallade mediefeminismen – där mestadels unga kvinnor kliver 
fram och startar egna tidskrifter, tar plats i de etablerade medierna och 
skapar kvinnliga subjekt som bidrar till den tredje vågens feminism (Hult-
man 2000). Den populärkulturella tidskriften Darling är ett exempel som 
fick stort genomslag, kulturtidskriften Bang en annan, men det fanns också 
många så kallade fanzine som skrevs, bekostades och gavs ut av en eller ett 
par enskilda skribenter, där Bleck är ett exempel.  

Att feminister startar tidskrifter är inget nytt fenomen. Redan under 
rösträttsrörelsen användes tidskriftsmedier för att kvinnor skulle kunna föra 
ut sitt budskap och göra sina röster hörda. Även inom den andra vågens 
rörelse gavs tidskrifter ut där det feministiska budskapet stod i centrum 
(Nordenstam 2014, Lind Palicki & Milles 2015). Speciellt för senare delen av 
1990-talet är dock att internet gör det möjligt att lättare nå ut med ett bud-
skap och att ta kontroll över produktions- och distributionskedjorna. Tid-
skrifterna blev på så sätt inte beroende av etablerade medieaktörer för sprid-
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ning. Många fanzine spreds till en början genom etablerade fanzinekanaler 
som t.ex. brevväxling eller på konserter, men i och med internets utbredning 
under senare delen av 1990-talet kunde budskapen spridas i större skala 
(Gunnarsson Payne 2006:61). Under det tidiga 2000-talet förbättras också 
förutsättningarna för att producera egna tidskrifter genom att det möjliggörs 
tryckning av mindre upplagor. Dessutom gör genomslaget av hemdatorer 
med layoutprogram att även icke-professionella kan producera tidningar 
som ser professionella ut (Gunnarsson Payne 2006, Lind Palicki 2017).  

Det har i tidigare forskning konstaterats att feministiska fanzine fungerat 
som en plats för aktivt deltagande och för kritisk reflektion som både gäller 
det egna jaget, samhället, feminism och politik. Fanzinerna har också fun-
gerat som en plats för unga kvinnor att ta makt över sin egen historia istället 
för att vara passiva konsumenter av kommersiell media och har på så sätt 
kunnat påverka maktförhållanden i samhället (Zobl 2009:8, Chidgey 2013, 
Ladendorf 2004). 

Bleck var ett av de fanzine som startades vid denna period och gjordes av 
den då 19-åriga Linna Johansson. Hon hade vid den här tiden nyligen av-
slutat gymnasiet och ville engagera sig i feministiska frågor. Hon positio-
nerar Bleck som en feministisk tidskrift och den startas, liksom flertalet av 
dåtidens feministiska fanzine, som en protest mot andra mediers framställ-
ning av kvinnor. Det var en tid då även tidskrifter som Slitz och Café star-
tades och flera av de feministiska tidskrifterna fungerade som en motrörelse 
mot vad man betraktade som en förvriden kvinnobild i tidningar som 
dessa.5 Enligt Johansson själv kom mycket av inspirationen till Bleck från 
Nina Björks Under det rosa täcket (1996) där kvinnorollens ”naturlighet” 
ifrågasätts och ses som en maskerad. Den avsiktsförklaring som formuleras i 
det första numret säger att ”I bleck har vi för avsikt att analysera och kom-
mentera vissa händelser och debatter. Vad är det som för oss närmare sam-
manbrottet, och vad är det som för oss tillbaka?” (s. 3, nr 1/98). 

Bleck kom ut med 15 nummer mellan åren 1998–2003 och hade som 
mest en upplaga på 7000 exemplar. De första åtta numren kopierades och 
häftades medan tidningen från och med 1999 trycktes och gick från att vara 
ett fanzine till att bli en tidskrift. Linna Johansssons strategi för att få sprid-
ning var att skicka ut Bleck till främst journalister med en förhoppning om 
att de skulle skriva om den i sina tidningar och därmed sprida ordet vidare. 
Det var också en strategi som visade sig fungera. Efter en intervju i Expressen 

                                                 
5 Tidskrifterna Slitz och Café gjorde sig under 1990-talet kända bland annat för att ha 
lättklädda kändiskvinnor på omslaget.  
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(Olsson 1998) fick tidningen så många prenumeranter att Linna Johansson 
inte längre själv kunde sköta distributionen utan började samarbeta med 
Ordfront för att hantera det praktiska arbetet (Dielemann & Quistbergh 
2002). Linna Johansson medverkade också i den uppmärksammade anto-
login Fittstim och blev sedermera anlitad som skribent av tidningen Expres-
sen (Gunnarsson Payne 2006, Dielemann & Quistbergh 2002). 

Metakommunikation – teori och tidigare forskning 
I Bleck förhandlas samhällets normer, synsätt och den feminism som tid-
skriften är en del av. Detta sker till stor del genom metakommunikativa drag 
såsom kommentarer och analyser av samhällets diskussioner. I artikeln an-
vänder jag därför metakommunikation som teoretisk och metodisk ram för 
att analysera hur feministisk kritik konstrueras och för att undersöka vilka 
(feministiska) subjektspositioner som skrivs fram, men också vilka normer 
och språkliga begrepp som är aktuella att förhandla om vid den här tiden.  

Tidigare forskning har främst intresserat sig för feministisk metakommu-
nikation i en delvis annan betydelse än den jag använder här. Det har då 
handlat om metaspråkliga diskussioner, dvs. diskussioner om språkliga for-
mer i sig, vilket kan sägas vara en annan typ av metakommunikation än den 
jag fokuserar i min analys. Man har dels undersökt hur ett icke-sexistiskt 
språk tar sig uttryck (t.ex. Cameron 2012), dels undersökt de former och 
språkförändringsförslag som diskuterats och föreslagits (t.ex. Wojahn 2015). 
Det har funnits ett intresse för att diskutera och belysa just det som ofta 
kallats feminist language planning, främst ur ett språkplaneringsperspektiv 
(Pauwels 1998, 2001, 2003, Hornscheidt 2011). I svenskan har hen stått ut 
som en språkform som genererat särskilt intresse under senare tid (Ledin & 
Lyngfelt 2013, Milles 2013), men även andra former som yrkes- och person-
benämningar har uppmärksammats (t.ex. Himanen 1990, Wojahn 2015).  

Den forskning som har handlat om språkliga förändringsförslag har 
fokuserat på de explicita förslagen i sig, och de intentioner som legat bakom 
dem. Wojahn kallar den typen av språkplanering för språkaktivism och 
definierar den som en ”medveten motståndshandling” mot det som upp-
fattas som diskriminering. Språkaktivism är alltså alltid i den här defini-
tionen politiskt motiverad och del i ett större politiskt eller aktivistiskt pro-
jekt där språk bara är en del av målet eller ett medel för att nå dit (Wojahn 
2015:24). Även Pauwels använder begreppet linguistic activism men ännu 
oftare language planning (Pauwels 1998). Wojahn menar att språkaktivism 
kan innebära en lång rad motståndshandlingar som t.ex. ”att skriva inter-
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venerande romaner, sånger, bloggar, debattartiklar eller manifest, att för-
ändra stilkonventioner och genrenormer, att hålla tal, föredrag eller infor-
mationsmöten, att författa paroller för demonstrationsplakat, spraya poli-
tiska budskap på diskriminerande reklamaffischer eller att uppmärksamma 
andra om att de använder sig av ett språkbruk som exkluderar och därmed 
kan uppfattas som diskriminerande” (2015:27). Han menar vidare att för-
slagen ofta initeras och sprids genom ”feministiska tidskrifter, lesbisk poesi, 
queera serier eller trans*aktivistiska bloggar” (2015:27). I denna definition 
av språkaktivism innefattas även mitt material på så sätt att texterna kan ses 
som politiskt motiverade motståndshandlingar. 

Medan Wojahn enbart ser till metakommunikativa diskussioner på ord- 
och i viss mån frasnivå och avgränsat till benämningar så analyserar jag allt-
så metakommunikation på ett delvis annat sätt. Enligt Jaworski et al (2004) 
kan metakommunikation vara uttryck för många olika fenomen. Inom den 
kritiska diskursanalysen, varifrån jag hämtar övergripande teoretisk för-
ståelse och angreppssätt, har metakommunikation ofta förståtts som ett ut-
tryck för förhandling om samhälleliga normer och system och har disku-
terats av till exempel Verschueren, Fairclough, van Dijk, Kress och van 
Leeuwen (Jaworski et al 2004:4). Metakommunikationen, eller reflexiviteten, 
som Chouliaraki och Fairclough kallar det (1999), indikerar individers 
medvetenhet i situationen. Verschueren (2004:57f.) menar att ju mer med-
veten språkbrukarna är om kontexten, desto fler metakommunikativa medel 
kan de förväntas använda aktivt på ett målinriktat sätt. Han menar vidare att 
om många metakommunikativa drag används kan språkanvändaren på-
verka lyssnarens eller läsarens tolkning av det sagda eller skrivna och också 
synliggöra skribentens uppfattning om normer, situationen och hur de egna 
inläggen ska förstås (Verschueren 2004:57f, jfr Landqvist 2006:158). Reflexi-
vitet eller metakommunikation är på så sätt nära förbundet med social 
kamp. Chouliaraki och Fairclough (1999) menar att människor mer än 
tidigare är medvetna om underliggande diskurser och vilket språk som upp-
fattas som exempelvis sexistiskt och rasistiskt och att de därför kan utnyttja 
den medvetenheten för att försvara och motivera sin egen sociala eller 
politiska hållning. Huruvida medvetenheten har ökat kan man fundera över 
– kanske har den alltid funnits där – men de explicita metakommunikativa 
diskussionerna om diskriminerande språk verkar ha ökat.  
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Metod och materialurval 
Fokus i undersökningen är således metakommunikation (Verscheuren 
2004). Exakt vilka språkliga markörer som indikerar metakommunikativa 
drag kan variera med sammanhanget. Exempelvis kan en medicinsk diskurs 
använda vissa drag, medan andra verksamheter kännetecknas av andra 
(Landqvist 2006:159). Enligt Verschueren (2004:61) är språkhandlingsverb 
(jag definierar x som y), självrefererande uttryck (i det här avsnittet), 
explicita intertextuella länkar (denna text tar sin utgångspunkt i följande 
text), citat och anföring, satsadverbial (kanske, nog) och modala verb (kan, 
bör) exempel på sådana språkliga drag som kan realisera metakommuni-
kation. Dessa kan sedan realiseras på olika sätt. Till exempel Landqvist 
(2006, kap 7) förpackar i sin analys av metakommunikation i förhandlingar 
Verschuerens metakommunikation i tre kategorier: självanföring, intra-
textuella länkar och synpunkter på förhandlingen. Materialet i Landqvists 
undersökning skiljer sig väsentligt från mitt men jag har inspirerats av 
indelningen i metakommunikativa kategorier eftersom den har visat sig vara 
relevant även för min undersökning. Jag använder de övergripande kate-
gorierna självanföring och intertextuella länkar6 som har visat sig ha stor 
betydelse för hur den feministiska kritiken görs i mitt material. Vad som ingår 
i vilken kategori redogör jag för i samband med resultatpresentationen. Jag 
analyserar också en kategori som jag kallar metakommunikativa omdömen 
och som ligger nära Landqvists kategori synpunkter på förhandlingen. 

Genom den metakommunikativa analysen kommer jag åt hur saker 
skrivs fram och hur förhandlingen om normer går till. Det är däremot svå-
rare att komma åt vad som skrivs för att se vilka normer som råder. Jag 
kompletterar därför ibland analysen med att också kommentera vad som 
inte metakommuniceras, det som snarare presupponeras, vilket kan bidra 
till att svara på frågan om vilka normer som inte är under förhandling vid 
den aktuella tidpunkten. 

I denna studie har så gott som samtliga nummer av fanzinet och seder-
mera tidskriften Bleck ingått vid en första genomläsning: 8 nummer från 
1998, 2 nummer från 1999, 2 nummer från 2000 (varav ett är ett dubbel-
nummer) och 1 dubbelnummer från 2001. Nummer 6 från 1998 och 1 från 
2000 saknas på Kungliga Biblioteket, varifrån jag kopierat materialet, och 
därför är de inte heller med i min undersökning. Sammanlagt rör det sig om 

                                                 
6 Landqvist använder kategorin intratextuella länkar, vilket är metakommunikativa drag 
som pekar inom de förhandlingar han analyserar, medan de drag jag fokuserar pekar 
utanför texten och därför benämnar jag dem intertextuella (jfr Landqvist 2006:162).  
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ca 200 sidor text inklusive bilder från 1998, ca 90 sidor från 1999, 140 sidor 
från 2000 och 105 sidor från 2001. Antalet sidor per nummer ökar alltså 
med åren. Jag har efter den första genomläsningen avgränsat undersök-
ningen till de första två årens utgivning, alltså från 1998 och 1999, vilka jag 
har studerat i mer detalj (ca 290 sidor). I de årgångarna har jag närläst 
samtliga texter, identifierat mönster och typiska textdrag. Därefter har jag 
med avstamp i detta gjort ett urval där jag valt ut texter som har visat sig ha 
stor betydelse för hur den feministiska kritiken görs i mitt material. De inne-
håller något slags förhandling om språk, som t.ex. metakommunikation om 
ords innebörd eller begrepps räckvidd. På så sätt har jag kunnat fokusera 
avsnitt där det pågår någon form av semantisk kamp (jfr nyckelordsanalys i 
Seiler Brylla & Gustafsson 2012:102f.) eller där feministisk kritik konstrueras 
genom metakommunikativa drag. 

Analys och resultat  
Jag presenterar analysen enligt de tre övergripande analyskategorierna: 
intertextuella länkar, självanföring och metakommunikativa omdömen. De 
metakommunikativa dragen går dock in i varandra och indelningen är 
därför i första hand ett sätt att organisera och fokusera analysen. Jag presen-
terar resultaten genom några få, lite längre exempel eftersom det ger en 
bättre förståelse för hur materialet ser ut. 

Intertextuella länkar 
Intertextuella länkar är i typfallet metakommunikativa drag som pekar till 
andra texter eller yttranden som finns utanför texten. Vanligtvis realiseras de 
med hjälp av citat, referat eller hänvisningar till andra källor eller personer.  

Det kan konstateras att intertextuella länkar är en mycket vanlig kategori 
av metakommunikation i Bleck. Till skillnad från andra fanzine vid den här 
tiden, t.ex. Radarka, Amazon och Tigerskott i brallan, som ofta förhöll sig till 
varandra och på så sätt skrev in sig i ett traditionellt fanzinekollektiv, 
utmärkte sig Bleck genom att de intertextuella länkarna i första hand riktade 
in sig på mainstreammedierna (Gunnarsson Payne 2006). De intertextuella 
länkarna i Bleck kommer vanligtvis till uttryck i form av referat eller citat av 
andra texter. Det som kritiseras är vanligen också namngivet och ofta 
illustrerat i form av en avfotografering av t.ex. en text från en annan tidning. 
Länkarna är i de allra flesta fall bakåtpekande och fungerar som ett slags 
sammanfattning av andras åsikter och som det som skribenten tar spjärn 
mot för att kunna komma med invändningar och kritik. Länkarna blir alltså 
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ett sätt att begripliggöra innehåll för läsaren för att hen ska förstå vad 
kritiken vänder sig mot. Den intertextuella metakommunikationen används 
således som stoff som skribenten tar avstamp från för att kunna inleda det 
kritiska ställningstagandet (jfr Landqvist 2006:169f.). De bakåtpekande 
intertextuella länkarna är sällan neutrala i sig själva och här spelar citat-
tecken en viktig roll som metakommunikativa markörer. Det händer att 
långa citat återges från det sammanhang som aktualiseras, men det är minst 
lika vanligt med citat kring enskilda ord och ordval.  

Typiskt är avsnitt där andra mediehändelser refereras för att sedan 
ifrågasättas. Exempel 1 är hämtat från en text som handlar om Alice Bahs 
teveprogram i vilket frågeställningen var Får en tjej skylla sig själv?. Blecks 
skribent skriver: Har den sortens uttryck smugit sig ända in till Alice Bah?. 
Efter att ha återgett diskussionen i programmet ifrågasätter skribenten sättet 
man diskuterat våldtäkt. Skribenten ifrågasätter alltså de ord och uttryck 
som konnoteras och används i samband med våldtäkt, avfärdar dem som 
irrelevanta i sammanhanget och föreslår istället andra ord som hon menar 
har med saken att göra. 

(1) Intertextuella länkar i programmet Alice Bah 
Man börjar prata om att alkohol slår ut kvinnors omdöme, man pratar 
om att kvinnor ”utsöndrar erogena zoner”, man säger att kvinnor ska dra 
på sig kappor, att de ska ”tänka efter”, man säger att kvinnor är lätt-
lurade, man drar upp historier om kvinnor som blivit utsatta för över-
grepp och förklarar det med att hon var ”sexton-sjutton år” och ”blond, 
sminkad. Jättevacker” och sätter man sig i en gränd och kissar, ja då får 
man ”skylla sig själv asså”. Det var som om både Alice Bah och dessa 
grabbar med sina löjligt trimmade skägg, deras tydligt onyktra prat 
glömde bort: en våldtäkt går till på det viset att man tvingar en annan 
människa att ha sex. Det är ett brott och har ingenting med korta kjolar, 
naivitet eller utsöndring att göra…för Guds skull, detta är 1998…så vi 
har inte kommit längre än så här…? Man tror det bara inte”. (Bleck nr 
8/1998, s. 2) 

I exempel 1 förekommer en rad referat och citat från teveprogrammet som 
är ämnet för artikeln, dvs. det handlar om ett slags manifest intertextualitet 
(jfr Fairclough 1992:85). Det är så Bleck vanligtvis konstruerar ställnings-
taganden som skribenten sedan förhåller sig kritisk till och ifrågasätter. 
Citaten är ofta kortfattade fraser som är inbäddade i lite längre referat: 
”utsöndrar erogena zoner”, ”tänka efter”, ”sexton-sjutton år”, ”blond, smin-
kad. Jättevacker”. Referat av andras utsagor återges dels som att-bisatser: att 
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alkohol slår ut kvinnors omdöme, att kvinnor utsöndrar erogena zoner, att 
kvinnor ska dra på sig kappor, att kvinnor är lättlurade, att hon var ”sexton-
sjutton år” och ”blond, sminkad. Jättevacker”, dels i en nominalfras där 
historier är huvudord (som alluderar till påhittade historier och i sig säger 
något om hur skribenten ser på sanningshalten i det refererade): historier om 
kvinnor som blivit utsatta för övergrepp.  

Genom citatmarkeringen markerar Blecks skribent avstånd till det som 
just har sammanfattats. I nästan samtliga analyserade texter används citat-
tecken för att markera negativ distans till det sagda och för att positionera 
något som dumt som bör ifrågasättas och kritiseras. Citat används mycket 
mer sällan för att citera något som sedan omskrivs i positiva ordalag (jfr t.ex. 
Ledin 1997, Westberg 2016:113f.). 

De citerade eller refererade utsagorna är alltid kopplade till språk-
handlingsverb som prata om, säga, dra upp (historier), förklara eller sub-
stantiveringar som prat medan pronomenet som vanligtvis kopplas till ut-
sagorna är det generiska man, vilket ger en vag uppfattning om vilka 
referenter som påstås stå för de utsagor som skribenten återger. Av kontex-
ten går det att utläsa att det är deltagarna i programmet Alice Bah som avses 
men det generiska man klumpar ihop dem till ett kollektiv vilket ger in-
trycket att alla tycker och säger samma sak. Det förstärks av nominalfrasen 
både Alice Bah och dessa grabbar med sina löjligt trimmade skägg som antas 
vara i samma referentfamilj som man och därmed i samma åsiktsspann. 
Man används även om kvinnor som i utsagorna har generisk referens och 
alltså hänvisar till ’alla kvinnor’. I exempelvis den metakommunikativa fra-
sen Man tror det bara inte syftar man snarast till skribenten själv men 
genom generiskt pronomen omfattas även andra, icke-specifika referenter.  

Det är också intressant att se närmare på de utsagor som inte omges av 
metakommunikativa markörer, och där funktionen därmed blir att slå fast 
något och positionera det som något som inte kan ifrågasättas, som sanning 
eller fakta. Det är skribenten som genom att säga hur något är slår fast t.ex. 
att det är ett brott, en våldtäkt går till på det viset att man tvingar en annan 
människa att ha sex, det har ingenting med korta kjolar, naivitet eller 
utsöndring att göra…, detta är 1998 – påståenden som inte lämnar öppet för 
diskussion, kritik eller ifrågasättanden. Varken språkhandlingsverb, moda-
litet eller pronomen återfinns här vilket bidrar till att den egna positionen 
konstrueras som något som inte är under förhandling.  

Blecks texter är alltså mycket ofta ett slags förhandling där motpartens 
röst är närvarande och explicitgörs genom citeringar och referat. Vanligt är 
också, som i exemplet ovan, att det rör sig om att ifrågasätta språkliga ut-
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sagor och definitioner av begrepp. Skribenten på Bleck för alltså dialog men 
förbehåller sig rätten att vara den som väljer ut vilka delar av motståndarens 
röst som ska göras synlig. Det kan tolkas som ett sätt att genom inter-
textuella länkar skapa ett maktövertag i förhandlingen, vilket är en strategi 
som används i mycket stor utsträckning i materialet.  

Självanföring 
Med självanföring avses de beteckningar som skribenten själv sätter på sina 
handlingar. Det handlar alltså om att språkligt namnge den handling som 
utförs med exempelvis kommentarer av olika slag. Det kan röra sig om 
språkhandlingsverb som anse, tycka, fråga, tro som orienterar läsaren om 
vilken språkhandling som är aktuell. Det kan också handla om nominal-
fraser som några kommentarer eller språkliga markörer för modalitet 
(verbfraser som vill eller satsadverbial som sannerligen). Jag analyserar också 
här de pronomen som förekommer i samband med självanföring (i typfallet 
borde det vara jag).  

Verscheuren (2004:61) ser självanföring som ett slags performativ språk-
handling som är en metakommunikativ markör. Genom att analysera den 
metakommunikativa realiseringen av självanföring blir det således möjligt att 
få syn på hur Bleck konstruerar och upprätthåller en feministisk subjekts-
position. Självanföring indikerar hög grad av situationsmedvetenhet och kan 
också vara ett sätt att konstruera auktoritet. Vikten av det sagda tenderar att 
öka när det görs performativt och konstruerandet av den egna subjekts-
positionen blir därför framskriven. Att referera till sig själv blir ett sätt att 
markera mot den andra och framhäva sig själv som en del av förhandlingen.  

Jag ger här två exempel. Det första, exempel 2, är hämtat från ett avsnitt 
där det sker en tydlig förhandling om ordet feminist och vilken innebörd som 
bör läggas i det. Bleck skriver att ”Det kommer att bli problematiskt att driva 
en kvinnokamp i längden om folk inte vet var de står” (s. 8 nr 1/98). Och 
sedan berättar de om samhällsdebattören Asrin Mohamadi som de menar att 
de gillar, men som nu har uttryckt sig på ett sätt som Bleck kritiserar.  

(2) Självanföring i förhandling om begreppet feminist  
Så hittar vi en dag en intervju med henne i Svenska Dagbladets nöjesdel 
och finner till vår absoluta förvåning att hon svarar ”nej” på frågan om 
hon är feminist. Vi häpnar. Vi tror det inte. Antingen har hon helt köpt 
mansgrisarnas budskap om att feminism handlar om manshat och svet-
tiga armhålor, eller så kan hon inte det svenska språket tillräckligt bra. Vi 
hoppas på det senare alternativet för annars betyder det att hon är lätt-
lurad. Och tro oss: en lättlurad tjej kommer sällan längre än till en inter-
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vju i city. Om Asrin hör av sig till oss så ska vi med glädje skänka henne 
en fet ordbok. (Bleck nr 1/1998, s. 8) 

Bara för dig Asrin: I Prismas lilla uppslagsbok så kan vi läsa följande om 
feminism: ’medvetenhet om kvinnoförtrycket i olika tider, samhällen och 
klasser’. Inget för dig antar vi. (Bleck nr 1/1998, s. 8)  

Självanföringen i exempel 2 består dels av språkhandlingsverb som hittar, 
finner, häpnar, tror, hoppas, läsa, antar vilka alla refererar till hur skribenten 
hittar, läser och reagerar på den artikel som texten handlar om. Genom att 
använda uttryck som Vi häpnar! Vi tror det inte!, positionerar skribenten i 
Bleck sig tydligt som någon som absolut inte håller med. Genom att sedan 
närmast undervisa och använda intertextuella länkar till uppslagsböcker 
(vars innehåll framställs som sanning genom att inte metakommenteras) 
konstruerar skribenten en position där hon själv har kunskap och auktoritet. 
Den undervisande positionen förstärks i frasen Och tro oss med språk-
handlingsverbet tro.  

Språkhandlingsverben är tydligt kopplade till de självrefererande pron-
omenen vi och oss. Att välja det plurala pronomenet vi är intressant efter-
som det vid den här tidpunkten, 1998, är helt klart att Bleck är en enpersons-
produkt. Valet av vi som avsändaromtal används genomgående i Bleck fram 
till nummer 5 från 1998 när det ändras till det singulara jag. Blecks skribent 
väljer alltså att i samtliga fall i de tidiga numren framställa sig själv som ett 
kollektiv och lyfter alltså inte fram sig själv som egen person. 

Första gången skribenten använder självanföring med jag är i samband 
med ett narrativt avsnitt i inledningen till nummer 5 från 1998 om just 
skribentens personliga erfarenhet av att vara ung, vilket används som bak-
grund och legitimering för att kunna avfärda ett uttalande som hon finner 
dumt. Där skriver Linna Johansson om en artikelserie med rubriken ”Vad 
händer med våra flickor?” som tidningen Expressen nyligen publicerat och 
vars syfte beskrivs som att ”belysa alla de problem som flickor idag har att 
tampas med”. Denna artikelserie har mött reaktioner, av bland andra 
”mediadrottningen Amelia Adamo som anklagade Expressen för att utmåla 
flickor som offer och överdriva problemen” (Bleck nr 5/1998). Adamos för-
ringande av problemen bemöts av Johansson. I samband med det blir valen 
av självanföring också delvis en annan, vilket visas i exempel 3. 
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(3) Självanföring i jag-berättelse 
Jag som skriver detta är nitton år och har rimligen en bra bild av hur 
ungdomar i min ålder har det. Jag gick ut gymnasiet förra våren och när 
jag gjorde det så gjorde jag det också som en av få tjejer som såg skol-
lunchen som en självklarhet. I min klass umgicks jag mest med killarna 
av den enkla anledningen att tjejerna inte åt. De gick åtta timmar i skolan 
utan mat. De hade ont i magen, huvudvärk, magvärk, de var ständigt 
trötta och de knaprade Ipren, Alvedon, Magnecyl och Treo. Ingen av 
mina kvinnliga klasskamrater skulle troligen betecknas som anorektiker. 
[---] Betyder det att de tillhör de där ’friska vanliga tjejerna’ som Adamo 
så euforiskt skrev om? I så fall är det som det alltid varit: Flickors 
problem är inga problem. De blundar vi för. Ett ständigt ångestladdat tjat 
om kalorier och fetma är en trivial sak. (Bleck nr 5/1998) 

Det förekommer i dessa jag-avsnitt färre metakommunikativa språkhand-
lingsverb och istället fler utsagor som kopplas till materiella eller relationella 
processer (Holmberg & Karlsson 2006:191ff.): är nitton år, de gick åtta timmar 
i skolan utan mat, de knaprade Ipren etc. Första gången ett självanförande 
språkhandlingsverb används i exempel 3, betecknas, är det i samband med den 
modala markören troligen och är just i ett bemötande av den artikel som här 
kritiseras. Språkhandlingsverben blir sedan fler när kritiken eskalerar: betyder, 
tillhör. Även andra metakommunikativa indikatorer blir fler i form av citat, 
”friska vanliga tjejerna” och deiktiska kommentarer till det redan sagda: I så 
fall är det som det alltid varit, som Adamo så euforiskt skrev om.  

Självanföringen manifesteras också i fraser som karakteriserar den egna 
personen och som inte metakommenteras: jag gick ut gymnasiet förra våren, 
en av få tjejer som såg skollunchen som en självklarhet, I min klass umgicks 
jag mest med killarna vilket kontrasteras mot tjejerna eller kvinnliga klass-
kamrater som här är objektet för diskussionen. När kritiken manifesteras 
ändras pronomenet till vi och även värderande av det sagda, euforiskt, stän-
digt ångestladdat kopplas till detta vi. Det verkar alltså som att det är när 
kritiken formuleras som det förekommer flest metakommunikativa mar-
körer och också, i just den här kontexten, som att det pronomen som an-
vänds vid självanföring tenderar att då vara pluralt.  

Metakommunikativa omdömen 
För att göra sin egen ståndpunkt tydlig och positionera sig själv och sina 
synpunkter används en hel del metakommunikativa markörer som signa-
lerar skribentens omdöme om det sagda och som ofta syftar till att styra 
diskussionen i en viss riktning. Metakommunikativa omdömen (synpunk-
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ter, åsikter, kommentarer) avgränsas främst av funktionella kriterier. Det rör 
sig om kommentarer till det sagda (ibland även ironi), adjektiviska värde-
ringar, modala markörer som förstärker eller mildrar och där man fastslår 
eller preciserar kritikens syfte samt deiktiska uttryck. Ett typiskt metakom-
munikativt omdöme är till exempel Har vi inte kommit längre än så här? 
som återfinns i exempel 1.  

I exempel 4 från nummer 5 från 1998 återger skribenten en artikel av Eva 
Kvanta från ”ett litet äldre exemplar av herrtidningen Slitz” som handlar om 
”hur den man ska vara som kvinnor vill ha i sängen”. Skribenten menar att i 
den kritiserade artikeln skrivs Sverige felaktigt fram som ett jämställt land 
där feminismen har tjänat ut sitt syfte. Bleck framför att Slitz menar att även 
män tycks ha ”anammat denna svårdefinierbara och ganska överflödiga 
ideologi”, vilket Bleck kritiserar. 

(4) Metakommunikativa omdömen 
Artikelns poäng var denna: I Sverige är vi jämställda ([---] Man kan klart 
ha olika uppfattningar om vad detta med jämställdhet innebär men klart 
är i alla fall att saker som våldtäkter, misshandel och trakasserier inte 
ingår i Kvantas beräkningar), och att vi därför inte behöver några fler 
feminister. ”Men istället tycks feministerna leva i högsta välmåga och 
yngla av sig med en förfärande frenesi.” konstaterar Kvanta. Och inte nog 
med att de bara blir fler och fler, de är inte längre bara kvinnor! Kvanta 
är synnerligen upprörd: ”I synnerhet män tycks ha anammat denna svår-
definierbara och ganska överflödiga ideologi”. Som övertygad feminist 
blir jag lite förvånad: Manliga feminister? Är de verkligen så många? Nja. 
Det beror väl på vad man menar. Själv trodde jag att feminism hade att 
göra med en vilja att göra något åt att kvinnor missgynnas i vårt 
samhälle. Men icke. I Eva Kvantas värld handlar feminism om något helt 
annat”. (Bleck nr 5/98 s. 30) 

Bleck använder dels fraser med modala verb som kan klart ha olika upp-
fattningar om, dels modala adverbial som synnerligen, verkligen och väl för 
att tydliggöra och förstärka den egna ståndpunkten och misstänkliggöra den 
andras. Även förstärkningar som Och inte nog med, bara, inte längre bara 
blandas med underdrifter av känslouttryck: lite förvånad. Dessa metakom-
munikativa markörer bidrar till att konstruera den kritik eller anklagelse 
som Bleck vill göra. Även presuppositioner om vad jämställdhet är bidrar till 
att konstruera kritiken. I meningar som men klart är i alla fall att saker som 
våldtäkter, misshandel och trakasserier inte ingår i Kvantas beräkningar är 
presuppositionen just att det uppräknade bör ingå i en beräkning av vad 
som bör kopplas till jämställdhet.  
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Intressant är också de metakommunikativa kommentarer som snarast 
kan betecknas som interjektioner eller lösryckta kommentarer av det sagda, 
nja och men icke. Denna typ av uttryck förekommer frekvent i materialet, 
ofta tillsammans med andra värderande ord som idiot-Inger, Hon är dum 
(från s. 8, nr 1/98). Sammantaget fungerar dessa metakommunikativa om-
dömen som kommentarer till den dialog eller förhandling som sker och som 
en konstruktion av det egna ställningstagandet och kritiken.  

Sammanfattning av resultaten  
De metakommunikativa dragen i Bleck är mycket framträdande. Det kan 
förstås som att det rör sig om språkbrukare som är väl medvetna om kon-
texten och använder sig av metakommunikativa drag på ett aktivt sätt 
(Verschueren 2004:57f). Metakommunikationens funktion är att förankra 
texten i kontexten och att reflektera över språkanvändningen och de normer 
som omgärdar det. 

Bleck ägnar en stor del av innehållet åt att kritisera andra medier, särskilt 
de herrtidningar som dyker upp under den här tidsperioden, som Slitz och 
Café. Vanligen tas en artikel upp och refereras för att sedan kritiseras. 
Genom metakommunikativa markörer misstänkliggör och förminskar 
skribenten motståndaren samtidigt som skribenten själv konstrueras som 
den som har kunskap och makt. Invändningarna och kritiken är till stor del 
metakommunikativt konstruerad. Det används en stor andel explicita inter-
textuella länkar i form av referat och citat, vilket fungerar som ett sätt att 
skapa dialog med andra utanför den egna sfären och som förhandling om ett 
visst innehåll. Citattecken spelar en betydelsefull roll för att tidskriften ska 
föra dialog med andra om olika ämnen och för att förhandla om innebörden 
i språkliga uttryck. Citaten fungerar också ofta som ett sätt att markera 
distans till det sagda för att kunna komma med en egen, annan, ståndpunkt. 
Ett återkommande mönster är att det nästan uteslutande är saker som ska 
kritiseras på ett negativt sätt som sätts inom citattecken.  

De egna ställningstagandena förpackas som självanföring med hjälp av 
språkhandlingsverb som tro, tycka, anse, häpna som bidrar till att upprätt-
hålla den egna kritiska positioneringen i förhandlingen, och genom att kol-
lektivisera de pronomen som kan kopplas till språkhandlingsverben. Även 
metakommunikativa omdömen genom modala markörer och andra värde-
rande uttryck bidrar till att konstruera kritiken och därmed den feministiska 
subjektspositionen.  
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Avslutande diskussion 
Det verkar som om det starkaste bidraget från 1990-talets mediefeminism är 
att med språkliga medel förhandla om hur samhällets normer bör se ut, där 
en förhandling om ords innebörd och begreppens räckvidd är ständigt på-
gående (jfr Lind Palicki 2017, Gunnarsson Payne 2006). Genom metakom-
munikativa drag kan skribenter konstruera sig själva som en förhandlande 
part, som någon som talar om hur det är och kan ifrågasätta det som bör 
kritiseras. Genom att analysera vad det behöver förhandlas om och på vilket 
sätt, blir det möjligt att få svar på frågor om hur den feministiska rörelsen 
drivs framåt och hur feministiska subjektspositioner förhandlas fram.  

På mikronivå kan vi genom den här analysen alltså få syn på hur ett 
feministiskt subjekt blir till och konstrueras. Jag har också velat fånga de 
interaktionella strategierna som används för att göra motstånd och för att 
konstruera och skriva fram en feministisk subjektsposition. Den feministiska 
identiteten förhandlas och mejslas fram, genom att ta spjärn mot ”de andra” 
och på så sätt göra motstånd. Jag har alltså i den här artikeln fokuserat på det 
pågående feministiska motståndet. Eller som Linna Johansson själv skriver i 
sin avsiktsförklaring: ”I bleck har vi för avsikt att analysera och kommentera 
vissa händelser och debatter. Vad är det som för oss närmare sammanbrottet, 
och vad är det som för oss tillbaka?” (s. 3, nr 1/98). En del av svaret är att det 
är genom internets intåg, genom strategier som att trycka upp egna fanzine, 
genom att trycka upp antologier som Fittstim och genom att utnyttja 
metakommunikativa drag som förhandlingsstrategier som den tredje vågens 
feminsm får utrymme. På så sätt konstrueras feministiska subjekt. 
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Det politiska reportaget 
Om ögonvittnesskildring som persuasivt medel 

Gunilla Almström Persson 
 

Abstract 
This paper use rhetorical criticism methodology when investigating 
linguistic and rhetorical means in the reportage genre. The concept of 
eye-witness is explored in six reportage from the GDR-propaganda pub-
lished in 1962. Through analysis of dialogue and perception in text, the 
notion of presence is discussed. An assumption is that presence in text 
can be of paramount importance for the technique of persuasion. It is 
claimed that presence might be communicated though dialogues. How-
ever the main impact of presence is connected to the perceptivity of the 
narrator. Values and arguments are highly emphasized when detailed 
descriptions are experienced by the narrator. Consequently the con-
clusion of the analysis is associated with the rhetorical concept evidentia. 
Finally it is claimed that the GDR-propaganda use reportage from 
industries and construction sites to show western countries the advan-
tages of East German version of socialism. The concept of political myth 
is introduced and is in the final discussion connected to the myth of 
technical development and the myth of progress. The theoretical frame-
work consists of rhetoric, linguistics, and literary studies. 

Keywords: persuasive communication, GDR-propaganda, reportage 
genre, dialogue, perception, evidentia, myth of progress 

 
I det politiska arbetet är tidningar och andra nyhetskanaler självklara medel 
för kommunikation och påverkan. Påverkansförsök mellan länder och olika 
politiska system utgör inget undantag. Det finns ett antal sätt att utnyttja 
massmedier, varav strategiskt bruk av reportage är ett. Reportaget som en 
påverkande genre har uppmärksammats i den svenska medie- och propa-
gandaforskningen. Man har bland annat studerat nyhetsreportage som 
medel för internationell påverkan, i första hand studier om reportage från 
krigsområden så som Kuwaitkriget 2003 (Andén Papadopolous 2005) och 
kriget i Ukraina 2014 (Nygren & Höök 2016). Påverkan mellan länder och 
olika ideologiskt grundade system kan emellertid förekomma även i så kallat 
featureformat i snyggt layoutade månadsmagasin. Ett aktuellt exempel är 
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Islamiska statens digitala månadsmagasin Dabiq som publicerades på ara-
biska, engelska, tyska och franska under åren 2014–2016. Ett annat, tidigare 
exempel, är det östtyska månadsmagasinet DDR-Revyn som under åren 
1956–1990 utgjorde en del av den östtyska utlandspropagandan. 

I den här artikeln ska jag uppmärksamma featurereportage som strate-
giskt medel i internationellt riktade påverkansförsök. Det specifika mate-
rialet som studeras är en reportageserie från DDR-Revyn. Månadsmagasinet 
producerades av Liga für Völkerfreundschaft, utkom med 12 nummer per år 
(utom 1956 och 1990) och distribuerades till ett antal länder, däribland 
Sverige. Förbundet var en partikontrollerad organisation med särskilt uppdrag 
att, framför allt i västländer, sprida en positiv bild av staten DDR och den 
östtyska versionen av socialism omsatt i praktik. DDR-Revyn betraktades som 
DDR:s viktigaste skriftliga organ gentemot västvärlden (Abraham 2005:322). 
Förutom den svenska utgåvan publicerades tidskriften på danska, finska, 
engelska, franska, italienska och tyska.1 Varje nummer omfattar reportage 
om bland annat kultur, utbildning, sport, lantbruk, teknologi och industri. 
Framför allt teknologi- och industrireportagen visar på framgång och ut-
veckling i det östtyska systemet (Almström, Dahlin & Ström 2015). I stort 
sett alla nummer av DDR-revyn under 50- och 60-talen innehåller reportage 
om industri (Abraham 2005, Linderoth 2005). I den här artikeln har jag valt 
att undersöka en serie om sex industrireportage från staden Schwedt pub-
licerade 1962. Reportagen representerar ganska väl DDR-Revyns innehåll 
och delar av Liga für Völkerfreundschafts budskap från den här tiden. 

Retorisk kritisk analys 
I arbetet med featurereportage som strategiskt påverkansmedel utgår jag 
från ett retoriskt perspektiv. Retoriken har som kunskapsintresse att förstå 
persuasiva praktiker och studerar hur människor påverkar varandras bete-
ende och tänkande genom strategiskt bruk av bland annat text och bild 
(Foss 2009:4). Generellt ligger fokus på budskap och hur budskapet anpassas 
till specifika situationer. Retorisk analys benämns allt oftare retorisk kritik, 
för att markera den kritiska ansatsen i för retoriken typiska frågor som 
exempelvis hur ett budskap förstärks genom öppet redovisade argumenta-
tionsstrukturer och om dessa argument är hållbara och relevanta, hur infor-
mationsurvalet ser ut, om budskapet representerar verkliga förhållanden eller 
frågor om vilken kunskap och vilket idégods som impliceras (Mral, Gelang & 

                                                 
1 DDR-revyn finns på svenska bland annat i Kungliga bibliotekets samlingar.  
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Bröms 2016:13–14). Paralleller till den kritiska diskursanalysen (jfr Fairclough 
1992, Fowler 1992) framkommer bland annat i analysens utgångspunkt i 
språkbruket samt i antagandet att språklig form är förbunden med samhälle, 
maktrelationer och ideologier (Fischer, Mehrens & Viklund 2014). 

Arbetet med retorisk kritisk analys sker i flera led. Vanligtvis utgår ana-
lysen från textens formelement, som kopplas samman med en specifik situa-
tion, för att övergå i en slutlig diskussion av textens persuasiva funktion 
ställd mot en större samhällelig fond (Mral, Gelang & Bröms 2016:13–14). 
Den retoriska analysen innebär i allmänhet en kombination av teorier och 
analysmetoder från flera olika discipliner.2 

Det övergripande syftet med den här studien är att söka förståelse för 
reportaget som strategiskt medel för politisk påverkan över nationsgränser 
och mellan olika politiska system. En utgångspunkt är att DDR-Revyn och 
dess distribution till andra länder är en persuasiv praktik och att en situations-
analys, som jag återkommer till, är möjlig för reportageserien från Schwedt. 
De frågor som jag söker svar på i det specifika materialet är: Med vilka 
språkliga och retoriska medel söker avsändaren skapa påverkan i reportagen 
från Schwedt? Vilket budskap förmedlas och hur kan man förstå budskapet i 
relation till den retoriska situationen för DDR vid 1960-talets början? 

Den retoriska situationen för DDR:s utlandspropaganda 
Den retoriska analysen av budskap och retoriska medel i persuasiva prak-
tiker ställs typiskt i relief mot kontext och retorisk situation (Mral, Gelang & 
Bröms 2016:13–14). Under de år som DDR existerade (1949–1990) bedrev 
den östtyska staten påverkanskommunikation riktad både till den egna be-
folkningen och till utlandet. Utlandspropagandan var i huvudsak adresserad 
till länder i väst. Den tidiga utlandspropagandan, från vilken den här under-
sökningens material är hämtad, syftade framför allt till att visa det östtyska 
socialistiska systemets fördelar och landets framgångar. Avsikten var att få 
ett diplomatiskt erkännande som självständig stat. Tack vare det avtal som 
träffades om två tyska stater 1972 (Grundlagenvertrag) vann DDR mycket 
riktigt också politisk legitimitet och fick därmed officiell status. Detta förde 
med sig att DDR erkändes som stat av en rad länder för att sedan bli med-
lem av FN 1973 (Seiler Brylla 2011:85–87). 

                                                 
2 För en längre genomgång av retorisk kritik se Jon Viklunds artikel ”Retorisk kritik – en 
introduktion” i Fischer, Mehrens & Viklund (2014). 
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Historikern Andreas Linderoth (2002) lyfter i sin avhandling fram hur 
speciell den retoriska situationen för utlandspropagandan var. Han säger att 
propagandan var förknippad med ett totalitärt politiskt system och dess 
ideologi, samtidigt som den sökte en diplomatisk hållning gentemot västlän-
derna. Utmaningen låg i att ha diplomatiska strategier och samtidigt argu-
mentera för ett socialistiskt totalitärt system, ett system som var olikt 
målgruppens. Man kan heller inte bortse från det försvårande i att utlands-
propagandan fördes i en tid i nära anslutning till andra totalitära systems 
propaganda så som Nazityskland och Sovjetunionen och därför hade starkt 
negativa associationer (Linderoth 2005:238–239, Seiler Brylla 2011:90–91). 

Det ska dock påpekas att DDR-Revyn, som var en central del av Liga für 
Völkerfreundschafts utlandspropaganda, primärt nådde dem som redan var 
sympatisörer.3 

Reportaget som genre 
Hur kan reportage förstås som en resurs i persuasiva praktiker? Frågan 
om varför Liga für Völkerfreundschaft valde ett månadsmagasin med 
featurereportage för sin utlandspropaganda framstår som central. Svaret kan 
sökas i den komplicerade retoriska situationen där ett featurereportage möj-
liggjorde positiva presentationer av den egna staten utan att ha alltför 
påträngande propagandistiska och hyllande drag. Reportaget beskrivs som 
en litterär journalistisk genre med narrativ form och sceniska inslag. Det 
journalistiska syftet för med sig textpassager med sakframställan och infor-
mation samtidigt som reportern förmedlar ”verkligheten på plats” som 
ögonvittne. Ögonvittnesskildringen innebär ett slags inlevelse och närvaro i 
texten. Detaljer i miljön, dialoger och berättarröst som fungerar som en för-
medlande instans är karakteristiska drag för genren (Aare 2014:10, 34–35). 

Reportageserien från Schwedt 
Analysen av språkliga och retoriska medel inriktas på sex industrireportage 
från staden Schwedt i den svenska utgåvan av DDR-Revyn från 1962. I 
                                                 
3 Den svenska läsekretsen bestod framför allt av Föreningen Sverige–DDR:s medlemmar. 
1977 hade man cirka 1700 prenumeranter (Abraham 2005:320). Den tänkta adressaten 
för DDR-Revyn var de målgrupper som vanligtvis stod i centrum i utlandsinformationen: 
sympatisörer (till exempel Vänskapsförbundet Sverige–DDR), arbetarklassen (till 
exempel medlemmar och sympatisörer i APK, VPK, SAP och LO), multiplikatorer (till 
exempel lärare, journalister och skolungdomar) och övrig offentlighet (Abraham 
2007:443–444). 
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analysen utgår jag från de genretypiska dragen för reportage så som inlevelse 
och närvaro genom ett ögonvittnes förmedling av ”verkligheten på plats”. 
Valet av material motiveras av månadsmagasinets uttalade persuasiva syfte 
och att tidigare historisk forskning (Abraham 2005, 2007, Linderoth 2002, 
2005) gör det möjlig att förstå den retoriska situationen. Den retoriska 
situationen är komplex genom att påverkansförsöken riktas till andra länder 
med andra ideologiskt grundade system än avsändarens, i en tid belastad av 
totalitära staters påträngande propaganda. Schwedtreportagen är represen-
tativa för DDR-Revyn från den här tiden. I stort sett alla nummer av DDR-
revyn under 50- och 60-talen hade reportage om industri (Abraham 2005, 
Almström, Dahlin & Ström 2015, Linderoth 2005). 

De sex texterna som undersöks är reportage från följande arbetsplatser i 
Schwedt: en kartongfabrik (nr 7, s. 33–35), en byggarbetsplats (nr 8, s. 46–
48), ett tanklager (nr 9, s. 42–44), ett oljekraftverk (nr 10, s. 49–51), en pap-
persfabrik (nr 11, s. 26–28) och slutligen samma oljekraftverk som i nr 10 
(nr 12, s. 8–12). 

Det gamla Tyskland och det nya Tyskland 
Berättarjaget i samtliga analyserade reportage befinner sig i staden Schwedt 
som gränsar till Polen där det efter andra världskriget drogs en oljepipeline 
från Sovjetunionen. Pipelinen kom att stå för en stor del av energiförsörj-
ningen i DDR:s uppbyggnad och utveckling. Staden kunde därmed an-
vändas för att illustrera tankefigurerna ’nu och då’ samt ’bra och dåligt’ och 
åskådliggör uppgörelsen med ”det gamla” Tyskland samt exempel på ”det 
nya Tyskland”. Exemplet (1) belyser de två tankefigurerna genom att det 
”gamla Tyskland” framställs i detaljerade beskrivningar med attribut så som: 
”dragiga tobakslador”, ”korsvirkeshus” och ”krokiga gränder” samt genom 
de sår efter andra världskriget som det ”gamla Tyskland” orsakat: ”många 
ruiner som kriget lämnat efter sig”. Det ”gamla Tyskland” associeras med 
slott, det vill säga ett helt annat politiskt system än det socialistiska. I det 
”nya Tyskland” däremot arbetar man effektivt för att bygga upp något nytt 
och i det ingår att bygga nya bostäder. Över hela reportaget vilar metaforen 
”att bygga”, något som skapar en tankelinje från då till nu och från dåligt till 
bra som ett led i att visa det östtyska systemets version av socialism. 

(1) För flera månader sedan stod jag med Schwedts borgmästare uppe i ett 
kyrktorn och tittade ut över den 700-åriga staden. Då såg jag stora 
dragiga tobakslador, korsvirkeshus, krokiga gränder och många ruiner 
som kriget lämnat efter sig. På en stor plats framför det gamla slottet 
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jagade vildkaninerna varandra i det frodiga gräset. Ett par husgrunder 
höll då på att grävas ut. 

 I dag ser det annorlunda ut. Jag räknar till 28 hus. Till största delen redan 
bebodda, andra snart färdiga för inflyttning. Och så finns det också ett 
halvt dussin byggnader som man ännu inte hunnit längre på än till första 
eller andra våningen. (1962 nr 8) 

Dialog och anföring som närvaro eller distans 
Utmärkande för Schwedtreportagen är de många och ofta långa dialogerna. 
Enligt Aare (2014) är direkt anföring och dialog ett genretypiskt drag som 
bidrar till textens närvaro. Emellertid kan dialog, i stället för att skapa 
närvaro, i vissa fall faktiskt motarbeta känslan av närvaro (Aare 2014:62–65). 
Precis som de flesta skrivna (litterära) dialoger avviker Schwedtreportagens 
dialoger från naturliga samtalsmönster. I en jämförelse av dramadialog och 
samtal har Marie Sörlin (2008) visat hur ickeflyt förekommer i dramadialog, 
något som hon förklarar som en informationsekonomisk strategi. I stället 
för att utnyttja dialog för närvaro använder författare dialoger för infor-
mationsförmedling och gestaltning av dramats karaktärer, ofta genom 
onaturligt långa och utförliga talturer (Sörlin 2008:33). Även Schwedtrepor-
tagen uppvisar ickeflyt och många onaturligt utförliga talturer. Exempel (2) 
åskådliggör en sådan lång och informationstät taltur när verkmästare Heinz 
Brandt på kartongfabriken för talan. 

(2) ”Nu tar pappersfabriken två megawatt ström från det reguljära nätet. 
Men snart kommer vårt verk i Schwedt att kunna leverera elkraft till 
detta nät. Varje kilowatt är viktig för vår ekonomi. Det växer upp över 
hundra nya företag i republiken och alla är enorma strömförbrukare. 
Därför ligger vi turbinbyggare i för att varje nytt aggregat ska börja 
leverera ström så fort som möjligt.” (1962 nr 7) 

Det är svårt att föreställa sig att repliken verkligen var så här lång och for-
mulerad på det sätt som återges i texten. Talturen i exempel (2) är sannolikt 
en sammanfattning av ett längre samtal och en blandning av berättarjagets 
frågor och Heinz Brandts svar. Sörlins tanke om informationsekonomi 
ligger nära till hands som en förklaring. Den här typen av dialog med långa 
talturer som fjärmar sig från samtalsmönster, riskerar att skapa distans sna-
rare än närvaro. 

Ytterligare ett hinder för textens närvaro är, enligt Aare, så kallade ute-
slutna talturer (2014:64–65). En utesluten taltur innebär att en person i be-
rättelsen svarar på en fråga eller följer upp ett tidigare påstående som så att 
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säga har retuscherats bort. Uteslutna talturer är relativt vanliga i Schwedt-
reportagen. I exempel (3) förefaller några talturer har uteslutits. Texten bör-
jar med att berättarjaget öppnar samtalet med ”Egentligen kommer jag med 
anledning av pappersmaskinen” följt av informationen att verkmästaren ”tyd-
ligen” inte vet så mycket om papperstillverkning. Adverbet ”tydligen” antyder 
bortretuschering av tidigare taltur(er). I NEO:s artikel för ”tydligen” står: ”efter 
vad man kan förstå av (det tidigare) sammanhanget i satser som uttrycker 
någon form av slutsats”, vilket kan var en rimlig tolkning av exempel (3). 

(3) Verkmästaren hittar jag i den stor och ljus hall [sic] bredvid pannhuset. 
Han leder montering av en åttamegawatts ångturbin. Som en grön padda 
ligger den och trycker i hallen och tittar på mig med sina blixtrande 
armaturögon. Fyra veckor tidigare hade jag stått på samma ställe och 
pratat med betongarbetarna som då gör golvet. 

”Egentligen kommer jag med anledning av pappersmaskinen…” säger 
jag till Heinz Brandt som tydligen inte vet så mycket om papperstill-
verkning. (1962 nr 7) 

Vidare diskuterar Wallander (2002) citat i tidningsprosa och menar att 
direkta anföringar förvisso kopierar ord men utan krav att ordagrant imitera 
någons yttrande. Tidningstextens direkta citat (till skillnad från fiktions-
prosan) innehåller i allmänhet uteslutning och förtätningar utan att detta 
ställer till problem för hur läsaren uppfattar överensstämmelsen med verk-
ligheten. Man kan se det som att reportern sluter ett journalistiskt kontrakt 
med läsaren som innebär att läsaren förstår innehållet som hemmahörande i 
det verkliga samtalet (Wallander 2002:24). 

En följd av Wallanders resonemang skulle vara att inklippta repliker och 
uteslutna talturer inte utgör ett problem för läsarens inlevelse. Jag tror likväl 
att det gör det. Ett sätt att förstå betydelse för inlevelse vad gäller direkt 
anföring går via textens tidsperspektiv. Inom den narratologiska teorin 
skiljer man mellan å ena sidan den upplevande berättaren och å andra sidan 
den återgivande berättaren. Mycket kortfattat kan det förklaras som att den 
upplevande berättaren är placerad i scenens här och nu, medan den åter-
givande berättaren i stället har ett efterhandsperspektiv, ett där och då (Ge-
nette 1980:245). Jag menar att inklippta repliker i form av direkt anföring 
med uteslutningar och förtätningar – trots det journalistiska kontraktet – 
skapar ett efterhandsperspektiv, vilket medför ett brott mot textnärvaro. 

Jag ser ett efterhandsperspektiv även i, de i Schwedtreportagen så frek-
venta, beskrivande anföringsverben och anföringssatserna. Avsikten med 
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anföringsverben och anföringssatserna förstår jag som ett sätt att karak-
terisera personer och föra in berättarjagets iakttagelser. Samtidigt riskerar 
bruket av karakteristikan att ge känsla av tillägg i efterhand. I reportaget från 
kraftverket (nr 10) beskrivs en av arbetarna genom ett antal beskrivande 
anföringsverb ”fräste Alex”, ”skrek Alex”, ”dånade Alex”, ”brummade Alex” 
etc, se exempel (4). 

(4) ”Om ni ska börja spela förmyndare då struntar jag i brigaden” skrek 
Jochen, och rusade ilsket ut ur boden och smällde igen dörrarna efter sig. 
[…] ”En sån gröngöling”, brummade Alex. (1962 nr 10) 

Som jag ser det skymmer de beskrivande anföringsverben inlevelse i dia-
logen till förmån för skribentens iver att ge karaktär åt textens personer. Det 
skapar åtminstone drag av efterhandsperspektiv, kanske för att de är så 
många. 

I ett annat reportage, den här gången från byggarbetsplatsen, samtalar 
berättaren med en kranförare på följande vis: 

(5) ”900 lägenheter har vi byggt hittills”, berättar Erna för mig. ”Det är bara 
början. När det blir 6 000, packar vi in våra verktyg i rygg-säckarna.” 

”Tillsammans med kranen”, skämtar jag. 

”Nä”, ger Erna tillbaka. ”Den drar vi i ett snöre efter oss” (1962 nr 8) 

Anföringssatserna i exempel (5) ”skämtar jag” och ”ger Erna tillbaka” visar i 
detta fall relationen mellan berättarjaget och kranföraren. Också här blir 
min läsning att detta återberättas och att utseendet på relationen är kon-
struerad i efterhand, men som påverkande strategi är det här exemplet dock 
särskilt intressant. Till skillnad från exempel (4) där textens karaktär Alex 
gestaltas genom skribentens val av anföringsverb, så gestaltas relationen 
mellan textjaget och kranföraren i anföringssatserna i exempel (5). Gestalt-
ningen implicerar ett ”vi”. Relationen mellan berättaren och kranföraren 
framstår som vänlig, orädd och jämbördig, något som går tillbaka till pro-
pagandastrategin att visa en god bild av DDR. I just det här exemplet är den 
jämbördiga kranföraren dessutom kvinna. 

Analysen ger vid handen att sambandet mellan dialog och närvaro inte 
med nödvändighet är direkt. I Schwedtreportagen förekommer överlånga 
och uteslutna talturer, inklippta repliker, beskrivande anföringsverb och an-
föringssatser, vilka alla mer eller mindre ger ett efterhandsperspektiv. Anfö-
ringssatser som gestaltar relation mellan textens karaktärer får dock en reto-
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risk verkan i gestaltningen av relationer mellan människor i de scener som 
återges. 

Berättaren som förmedlande instans 
Det typiska reportaget har en förmedlande instans som är både berättare och 
ögonvittne. Ögonvittnesfunktionen bidrar till känsla av närvaro och in-
levelse i textens berättelse och dess scener. De sex Schwedtreportagen är 
uppbyggda kring ett berättarjag, Edwin Stieber, som besöker Schwedts 
arbetsplatser. Reportagen börjar genomgående med att berättarjaget anlän-
der till platsen, följt av att han samtalar med personer och reflekterar över 
det han ser och hör. Det tidigare exempel (1) visade berättarjagets betrak-
telser vid ankomsten till en byggarbetsplats och de reflektioner av det ”nya 
Tyskland” hans intryck gav upphov till. 

Inom det narratologiska fältet har man diskuterat den förmedlande instan-
sen allt sedan Gérard Genette (1980) beskrev den upplevande berättare som 
svaret på den enkla frågan Vem är det som ser? Senare förtydligade och 
utvecklade Genette (1988) ”se” till att gälla all perception och frågan ändrades 
till Vem är det som percipierar? Förståelsen av den upplevande berättaren 
preciserades med andra ord till att vara textens percipierande instans. 

Schwedtreportagens förmedlande instans är närvarande i samtliga repor-
tage från inledning till avslutning. I de följande exemplen – (6), (7) och (8) – 
visas tre textutsnitt som får åskådliggöra de många återgivna percipierade 
intryck i reportagen. Läsaren följer berättarjagets blick och hörsel i olika 
Schwedtmiljöer. I exempel (6) ser berättaren ”jättestora oljeeldade ång-
pannor”, ”Två kyltorn”, ”montage-portalkranen” och en ”farbar lastbrygga”. 
I exempel (7) ser berättaren ”konturerna av en ångpanna” och fragment av 
en blivande turbinbyggnad. Exempel (8), slutligen, illustrerar att berättaren 
hör hur en motor börjar knacka för att sedan stanna helt. 

(6) I dag kan jag se byggnaderna för jättestora oljeeldade ångpannor och 
andra typiska installationer. Två kyltorn reser sig 40 och 60 meter i 
höjden. Den breda montage-portalkranen har fått en liten tjock bror – 
en farbar lastbrygga. (1962 nr 12) 

(7) Ännu behöver jag en hel del fantasi för att kunna se konturerna av en 
ångpanna i några monterade stålplåtar. Den blivande turbinbyggnaden 
reser sig ännu bara som ett rostrött fragment, en tredjedel av stålskelettet 
är kanske monterat. (1962 nr 10) 
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(8) Motorns monotona brummande avbryts av knackningar och ett ojämnt 
dunk. Nu tystnar ljudet – motorn har stannat. 

Gereck skyndar med långa, snabba steg genom den lösa sanden, som 
breder ut sig här som överallt i Schwedt. Tre arbetare står vid motorn. 
(1962 nr 9) 

Texterna i (6), (7) och (8) är exempel hur perceptionsverb används som 
språkliga resurser för ögonvittnesfunktionen. Ett percipierande berättarjag 
kan fylla tre funktioner. Alla tre funktioner urskiljs hos Aare (2014), men 
medan hennes syfte är att beskriva reportagegenren så är mitt att förstå 
textens språkliga resurser som persuasiva medel. Den första funktionen är 
kopplad till berättarens placering i den beskrivna scenen vilket förflyttar 
läsaren till textens här och nu. Enligt Aare (2014:32) för reportagets 
tradition av reporterns berättelse om ”verkligheten” med sig att texten ska 
berätta något om verkligheten och inbjuda till läsarten att föreställa sig 
denna verklighet. Som redan nämnt så skapar det ett ”ögonvittne” med 
vilket läsaren medupplever samtidigt som läsaren får en bild av det be-
skrivna på så sätt att det framstår som sant. Den andra funktionen rör de 
detaljerade beskrivningarna i form av nominalfraser med adjektiviska be-
stämningar eller som Aare (2014:37) uttrycker det ”med berättarens bild-
språk”: ”dragiga tobakslador” (exempel 1), ”jättestora oljeeldade ångpannor” 
(6), ”motorns monotona brummande” (8). Sådana beskrivningar kan betrak-
tas som engagerande och känsloappellerande. Den tredje funktionen ligger i 
det urval av vad som percipieras från berättelsens scen. Detta beskriver Aare 
(2014:52–58) som att berättaren blir ett filter för värderingar. Vad som 
percipieras är viktigt: ”dragiga tobakslador” (1), ”oljeeldade ångpannor” (6), 
”turbinbyggnader” (7), ”tre arbetare [som] står vid motorn” (8). 

För att sammanfatta resonemanget ovan så förefaller de tre funktionerna 
för den percipierande instansen att skapa ett engagemang, genom att bjuda 
in läsaren till att meduppleva det återberättade i ett här och ett nu. Att skapa 
engagemang är generellt sett en retorisk strategi. Som retoriskt medel är 
emellertid urvalet av vad som percipieras än mer intressant. Urvalet som 
sådant medför en begränsning av berättelsens och scenernas information, 
vilket i sig betyder att urval alltid har ett inbyggt perspektiv. En förståelse för 
perspektiv i text rör just informationsurval som begränsning i vad och hur 
en förmedlande instans i mer eller mindre överförd betydelse ”ser” (Alm-
ström Persson 2009:31–39). Jag menar att den förmedlande instansens urval 
utgör argumenten i texterna. I Schwedtreportagen framstår berättarens 
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urval, genom dennes perception, som exempel på ”det nya” Tyskland och 
dess industriella utveckling. 

Textens närvaro och den retoriska funktionen evidentia 
Analysen av materialets anföringar och texternas förmedlande instans leder 
fram till en diskussion om textens närvaro. Just detta, avsändarens förmåga 
att skapa känsla av närvaro, har framhållits som ett starkt påverkansmedel. 
När Perelman och Olbrechts-Tyteca 1971 [1958] presenterar vad de kallar 
den nya retoriken lyfter de fram närvaro som ett av de mest kraftfulla 
medlen för påverkan (1971:119, 116–117). Att retoriken kallas ny kopplas 
till att Perelman och Olbrechts-Tyteca vill omforma den klassiska retoriken 
till en retorik för vår tid. Det gör de genom att diskutera nya villkor för 
talaren, talet och publiken. De pekar på att den antika retorikteorin utgår 
från relativt förutsägbara situationer där en talare lägger fram sina argument 
inför en närvarande publik. I sin moderna retorik vill Perelman och Olb-
rechts-Tyteca utvidga ”talet” till alla kommunikationsformer vars syfte är att 
påverka och de framhäver särskilt massmedia och moderna mediala villkor 
där publiken/mottagaren är något som talaren/avsändaren måste föreställa 
sig. Till det ”nya” hör även att syftet med det retoriska talet/texten inte 
nödvändigtvis är att övertala, utan avsikten kan vara att övertyga.4 Det se-
nare öppnar för att en text inte måste följa en argumenterande struktur där 
argument för och emot en tes uttryckligen träder fram. Förståelsen för reto-
riska yttranden utvidgas därmed till att gälla all påverkanskommunikation, 
inte bara den som följer klassiskt argumenterande struktur (Perelman & 
Olbrechts-Tyteca 1971:4–9). 

Eftersom avsändaren inte ser eller kan vara helt förvissad om vilka som 
kommer att läsa texten, måste avsändaren framställa sin övertygande text på 
ett sådant sätt som avsändaren själv tror kan övertyga. Enligt Perelman och 
Olbrechts-Tyteca bör avsändaren därför gå tillbaka till sig själv och söka i 
sitt eget förnuft eller sina egna värdeomdömen för att hitta vad som kan vara 
persuasivt (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971:23–31). Riktigt konkreta blir 
Perelman och Olbrechts-Tyteca inte när de skriver om hur det egna för-
nuftet och det egna värdeomdömet kan få språkliga uttryck, men det är i det 
här sammanhanget som de lyfter fram närvaro som påverkansmedel för text 

                                                 
4 En förenklad förklaring av skillnaden mellan de båda begreppen är att övertala ses som 
effekten av saklig och ofta explicit argumentation, medan övertyga därutöver framhåller 
effekt på mottagaren känsla och vilja, något som kan ske med såväl explicit som implicita 
medel. 
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i allmänhet och massmediatexter i synnerhet. De menar att text eller text-
passager med språkligt markerad närvaro vägleder mottagaren till de värden 
och argument som avsändaren vill förmedla (1971:116–117). Det retoriska 
begreppet, eller den retoriska funktionen, för detta är evidentia. 

Schwedtreportagen som evidentia 
En förmedlande instans som interagerar och percipierar i en berättelses scen, 
medför i typfallet den retoriska funktionen evidentia. I Lausbergs Handbook of 
literary rhetoric definieras evidentia med referenser till i stort sett samtliga 
klassiska retorikverk på grekiska och latin. I egenskap av handbok erbjuder 
Lausberg inga omfattande resonemang, utan evidentia förklaras kortfattat som 
att mottagaren upplever sig bevittna det som beskrivs genom att avsändaren 
uttrycker sig på ett sådant sätt att mottagaren tycker sig se handlingen utspelas 
framför sina egna ögon (Lausberg 1998, §812). Definitionen har med andra 
ord uppenbara likheter med ögonvittnesbegreppet. 

Kanske är den viktigaste delen av Lausbergs definition den som rör för-
ståelsen av att evidentia är tudelat. Dels medför evidentiafunktionen klarhet 
och tydlighet för mottagaren, genom att så verkligt som möjligt visa att 
något har hänt eller sannolikt skulle kunna ha skett: en evidens. Dels fram-
manar evidentia bilder och associationer, något som kan väcka mottagarens 
känslor och engagemang. Det sista leder till det önskvärda att mottagaren 
känner sig delaktig i presentationer av händelser, personer och objekt (Laus-
berg 1998, §812). 

Den här artikelns analys pekar mot att den retoriska strategin i Schwedt-
materialet är att försöka skapa evidentiafunktion. Reportagen är, som jag har 
visat, livfulla och detaljerade berättelser, med en tydlig berättare som tar 
med läsaren på besök på olika industrier och andra arbetsplatser för att 
skapa evidens. Upplevelsen av industrin förmedlas på ett entusiastiskt sätt 
genom berättarens metaforik och genom att han interagerar med personer 
som arbetar i den verksamhet som beskrivs. Läsaren får på så vis också 
personliga och känsloladdade intryck av de besökta arbetsplatserna. 

Evidentia leder oss dessutom vidare till frågan om vilket budskap som 
finns i Schwedtreportagen. I den samtida retorikforskningen konstaterar 
bland andra Kjeldsen (2002, 2012) att evidentia kan användas för att peka ut 
argument, något som kan jämföras med Perelman och Olbrechts-Tytecas 
tanke om att språkligt markerad närvaro i text vägleder mottagaren till de 
värden och argument som avsändaren vill förmedla (1971:116–117). Än en 
gång vill jag därför ta upp urvalet i vad ögonvittnet ser och koppla det till 
analysen av argumenten i Schwedtreportagen. Genom att följa berättarens 
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perception görs ett urval av vad som ska berättas. Därtill värderas den valda 
informationen genom berättarens explicita intryck. Textens percipierande 
instans är i sig ett ”bevis” för hur det ser ut i Schwedt och därmed i DDR, ett 
vittne med ett vittnesmål, samtidigt som själva urvalet av bevis i sig medför 
ett perspektiv på det bevittnade. Jag menar att reportagen låter mottagaren 
se det ”nya Tyskland” och att detta kontrasteras mot det ”gamla Tyskland”. 
Dessutom tolkas och värderas urvalet av det ”nya Tyskland” respektive det 
”gamla Tyskland” genom de upplevelser, den interaktion och de intryck som 
ögonvittnet förmedlar. 

Myten om framsteget 
Det slutliga steget i den retorisk kritiska analysen innebär att sätta textens 
kunskap och idégods i ett större samhälleligt perspektiv (Mral, Gelang & 
Bröms 2016:13–14). De argument som reportagens evidentiafunktion pekat 
ut rörande den östtyska utvecklingen av industri, byggande och jämlikhet 
ser jag som explicita budskap. Men här finns också en större och mer 
implicit argumentation som jag vill koppla till den komplexa retoriska 
situationen för DDR:s tidiga utlandspropaganda. Jag åsyftar den utmaning 
som Liga für Völkerfreundschaft stod inför vad gällde att balansera det 
socialistiska totalitära politiska systemet mot en diplomatisk hållning gente-
mot andra politiska system. I enlighet med Perelman och Olbrechts-Tytecas 
tankar om massmediers retoriska villkor måste avsändaren framställa sin 
text på ett sådant sätt som avsändaren själv tror kan övertyga. De menar att 
avsändaren i ett slags självreflektion ska söka sina egna värderingar för att 
hitta vad som kan vara gemensamt med fler (Perelman & Olbrechts-Tyteca 
1971:23–31). I den här undersökningens material är en möjlig förståelse för 
hur avsändaren går tillbaka till sig själv, förbunden med utnyttjandet av ett 
politiskt ideologiskt mer eller mindre ofärgat idégods. Dessa idéer eller 
värderingar rör i Schwedtreportagen industrins framsteg vilka idémässigt 
kopplas samman med samhällets utveckling. Man skulle kunna tala om på-
verkan genom utnyttjandet av en myt som möjlig gemensam bas för av-
sändaren och hur denne föreställer sig mottagaren. I Chiara Botticis (2007) 
forskning om politiska myter framhålls kollektiva föreställningar kring 
gemensamma värden. Bottici menar att myter som utnyttjas i politisk dis-
kurs utgör svar på behov av gemensam förståelse och mening för en grupp 
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människor, men de kan också utnyttjas när ett sådant behov finns mellan 
olika samhällen (Bottici 2007:177–191).5 

Medie- och propagandaforskning har tidigare belyst hur reportage för en 
internationell publik använder myter. Ett exempel är Kari Andén Papado-
poulos (2005) inledningsvis nämnda studie om USA:s politiska kommuni-
kation under Irakkriget. Hennes analys åskådliggör hur myter används i 
reportage med internationell spridning. Hon visar hur regeringen Bush 
använde myten om ”det godas kamp mot det onda” i retoriken om USA som 
frihetens och demokratins försvarare i Irak. Det senare beskriver hon som 
myten om amerikaner som frälsare och befriare (Andén Papadopoulos 
2005:9, 89). 

Den myt som jag ser utnyttjad i Schwedtreportagen rör alltså tanken om 
framsteget. Framstegsmyten i den europeiska traditionen är väl beskriven 
från idéhistoriskt perspektiv framför allt av Bernt Skovdahl (1996, 2010). 
Han menar att myten om framsteget kan förstås som en föreställning om att 
människolivet i väsentligt avseende kan förbättras genom vetenskapliga och 
framför allt tekniska framsteg. Skovdahl beskriver hur framstegstanken 
under 1900-talet mer ensidigt än tidigare faller tillbaka på en vetenskapstro 
och en tekniktro. Han menar därför att framstegstron kan ses som den 
moderna industrikulturens centralmyt och som en modern västerländsk 
politisk överideologi, som en självklar ram inom vilken underordnade ideo-
logier såsom socialism, liberalism, kommunism och nationalism presenterar 
alternativa uttolkningar av framstegets innebörd och krav (2010:75). Mot 
fonden av den komplexa retoriska situationen för DDR:s utlandspropaganda 
under det tidiga 1960-talet, menar jag att den östtyska utlandspropagandan 
drog nytta av den för tiden västerländska tron på industrins utveckling. På 
så vis kunde man appellera till gemensamma värden som överflyglade 
politiskt ideologiskt tankegods. 

Reportage som påverkansmedel 
Den här artikeln har som övergripande syfte att förstå reportage som 
persuasivt medel. För detta har en retorisk kritisk analys av påverkans-
strategier i DDR-Revyns Schwedtreportage från tidigt 1960-tal genomförts. I 
undersökningen har jag resonerat om närvaro och inlevelse kopplat till 
reportagets ögonvittnesfunktion. På en språklig nivå har undersökningen 
visat att materialet har en tydlig berättarröst som ser, hör och upplever 

                                                 
5 För en genomgång av olika teorier om politisk myt se Bottici (2007). 
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detaljer i det som återges. Texterna karakteriseras av ett berättande subjekt, 
ett ”jag”, som kopplas till perceptionsverb och nominalfraser med bestäm-
ningar, vilka uttrycker berättarens intryck i textens här och nu samt 
tankefigurerna ’nu och då’ och ’bra och dåligt’. 

Jag har också diskuterat direkt anföring och dialoger som ett medel för 
textnärvaro. Emellertid menar jag att texternas informationstäta talturer, ute-
slutna repliker och beskrivande anföringsverb och anföringssatser bidrar till 
ett efterhandsperspektiv, något som kan skapa distans snarare än närvaro. De 
överlånga talturerna fungerar i första hand som förmedlare av information 
och sakinnehåll; information som i första hand bidrar till att bygga upp 
scenerna och narrationen. Den argumenterande informationen framkommer 
i stället i urvalet av det som berättaren percipierar. I Schwedtreportagen finns 
emellertid exempel på dialoger som trots efterhandsperspektivet kan ha en 
persuasiv verkan. Iakttagelsen rör själva anföringssatserna. De kan verka på 
två nivåer: en direkt och en indirekt. På den direkta nivån signaleras efter-
handsperspektiv. På den indirekta nivån, däremot, kan anföringsfraserna 
representera aspekter som utgör en del av målen för propagandan: en 
representation av DDR som en stat för mänsklighet och vänskap. 

Retoriskt strategiskt ser jag evidentia i textens ögonvittne. Läsaren av 
DDR-Revyns reportage får meduppleva den entusiastiska berättarens skild-
ringar. Den läsare som går med på kontraktet att närvara i texten till-
sammans med berättarrösten kan därmed dela berättarens känslor inför de 
återgivna betraktelserna. Evidentia innebär därtill att det som hamnar i 
berättarens perceptionsfält framstår som evidens för verkligheten, på samma 
gång som det medför ett perspektiverat urval av möjliga saker att betrakta. 
Genom evidentia lyfts argument fram på ett sätt som inte är påträngande på 
det sätt som kan associeras med totalitära staters propaganda (Andén 
Papadopoulos 2005:17).  

Jag har tolkat Schwedtreportagens budskap som att det rör ett bättre 
”nytt Tyskland” genom utveckling av industri, byggande och jämställdhet. 
Linderoths studier (2002, 2005) visar att DDR ville ha en diplomatisk håll-
ning i sin tidiga utlandspropaganda. Därför menar jag att man sökte ett 
mildare uttryck i sina påverkansförsök som inte andades totalitär propa-
ganda. Man kunde tack vare reportageformen visa fördelarna med det egna 
ideologiska systemet utan risk att stöta bort västländerna. 

DDR:s påverkansförsök utnyttjade värden som kunde betraktas som 
gemensamma med mottagarna: tanken om framsteget. Framstegstanken kan 
ses som en politisk myt av vad Skovdahl (1996, 2010) kallar överideologisk 
karaktär. När Perelman och Olbrechts-Tyteca (1971) skriver att avsändaren 
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av retorik i massmedier bör söka bland sina egna värderingar för att hitta 
vad som kan vara persuasivt, så tror jag att myter utan politiskt ideologiska 
förtecken är just en sådan strategi. Reportage i nyheter och featureformat är 
en genre som har evidentiafunktion och kan utnyttjas i politisk kommunika-
tion. Särskilt effektiv verkar genren vara i internationella påverkansförsök 
där mottagarna är, som Perelman och Olbrechts-Tyteca uttrycker det i sin 
nya retorik, någon som avsändaren endast kan föreställa sig. 
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Banken, kunden och pengarna  

En diskussion av kritikens roll i en historisk undersökning  
av marknadsföringstexter och -diskurser 

Claes Ohlsson 

Abstract 
This article presents a critical study of advertisements mainly from banks 
in Swedish daily newspapers over a period from 1870 to the 1970s. The 
advertisements aim for the general public and promote savings and loans 
services and products. The questions of the study include what is pro-
moted to whom and how in the advertisements? Also, how is individual 
money management framed and presented over time in these marketing 
texts? Besides a presentation of the main results from the study, its crit-
ical aim is continuously discussed from three different perspectives of 
analysis: the textual, practice-oriented and institutional levels. The an-
alysis shows a development from non-addressing of an advertisement 
reader in the period from 1870 to the 1920s to direct addressing of the 
reader and also increased mentioning of specific reader groups in the 
later 20th century period. The advertisements also show a change from 
simply stating the banks' services and products to actively arguing and 
invoking direct strategies of persuasion by the use of both verbal and 
graphic text elements. The critical discussion of the article states the rele-
vance of focusing on the intermingled relations between the textual, 
practice-oriented and institutional levels in order to relate the results to 
the socio-economic contexts of the advertisements in their time periods. 

Nyckelord: bankreklam, annonser, dagstidningar, kritisk diskursanalys, 
textanalys 

 
Den här artikeln handlar om text- och diskursanalys av historiska mark-
nadsföringstexter och hur en sådan undersökning kan vara kritisk ur vad 
som kan kallas ett socioekonomiskt perspektiv. Materialet som ligger till 
grund för artikelns resonemang är bankers och liknande företags annonser i 
svensk dagspress under drygt 100 år (1870–1970-tal) och som vänder sig till 
en allmän publik. Annonsmaterialet är en del av ett större projekt som också 
omfattar andra typer av marknadsföringsmaterial. Under undersöknings-
perioden sker en mängd samhällsförändringar; det moderna Sverige växer 
fram och det som idag kallas privatekonomi blir en realitet för de allra flesta 
medborgare. Annonsmaterialet ger därmed möjlighet att undersöka språk-
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bruk i reklam över tid och för en viss bransch. En sådan deskriptiv analys 
öppnar även för en kritisk diskussion om bankväsendets utveckling och om 
annonsering i dagspress under perioden. Den större undersökning som 
ligger till grund för artikeln är därför också en redogörelse för vad en kritisk 
analys av ett historiskt textmaterial som bankernas annonser kan omfatta 
och betyda, och vilka kritiska frågor som kan ställas och rimligtvis också 
besvaras. Ambitionen i det större projektet har redan från början varit att 
undersöka både text och kontext och projektet omfattar frågor av olika typ 
som spänner från det deskriptiva till det kritiska och där dessa utgångs-
punkter blandas med varandra i frågor och mål. Materialet och projektets 
frågeställningar bidrar också till artikelns diskussion om vad kritik i betydel-
sen kritisk text- och diskursanalys kan betyda. 

I det följande presenteras först en orientering om text- och kontextanalys 
följt av en kortfattad presentation av det aktuella forskningsprojektet till-
sammans med en övergripande redogörelse för resultat från projektets del-
undersökning av annonser i tre dagstidningar. Resultaten diskuteras sedan 
mer ingående utifrån tre analyssammanhang med olika utgångspunkter, 
men som alla har relevans för undersökningar av text och kontext inom 
området diskursstudier. Dessa tre avsnitt utgör också artikelns huvuddel. 
För det första görs en läsning av annonserna som texter med fokus på deras 
form- och språkdrag. För det andra görs en problematisering av annons-
materialets verksamheter. Den tredje analysdiskussionen tar upp möjlig-
heten att undersöka annonserna ur ett institutionellt perspektiv. De tre av-
snitten är avsedda att fungera som en samlad relief för en avslutande diskus-
sion av artikelns undersökning och då med särskilt fokus på den kritiska 
analysens roll. 

Att undersöka text och kontext 
I de studier av språk i kontext som oftast benämns diskursanalys ligger ett 
kritiskt förhållningssätt i betydelsen social kritik (Krzyżanowski 2009) nära 
till hands och då med ett uttalat syfte att genom analys av språkbruk och 
texter synliggöra maktstrukturer och normer inom många olika samman-
hang. Den uttalat kritiska diskursanalysen har redan från starten utgått från 
analyser av hur makt manifesteras rent språkligt (Fairclough 1992, Wodak & 
Meyer 2009). Undersökningar av strukturell diskriminering handlar natur-
ligt om maktförhållanden (t.ex. Reisigl & Wodak 2005) och ett annat exem-
pel är i undersökningar av ekonomisk makt, till exempel genom kommer-
sialisering av högre utbildning (Fairclough 1993). Sådana uttalade kritiska 
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perspektiv i diskursanalytiska språk- och textundersökningar öppnar för 
tillämpning av till exempel feministiska eller postkoloniala teorier med 
forskare som öppet medverkar för social förändring genom analys och 
diskussion. I artikelns undersökning finns till exempel ett intresse att redo-
göra för hur banker skapar relationer med individer genom marknads-
föringskommunikation och hur bilden av kunden och kundens pengar for-
mas över tid på bankens eller företagets villkor. Den kritiska diskursanalysen 
har utifrån ett sådant socialt förändringsperspektiv också kritiserats för 
brister i vetenskaplighet med argument om det teoretiska och metodologiska 
ramverkets tillämpbarhet (t.ex. av Billig 2008). Det finns alltså en risk att 
kritisk diskursanalys blir mer av ett politiskt tillhygge än en väg för att under-
söka språk i kontext. I det aktuella exemplet handlar det bland annat om att 
förstå och frilägga bankens motiv för att annonsera till privatpersoner under 
lång tid snarare än att svartmåla den institutionaliserade verksamhet som 
marknadsföring utgör eller varför kommersiella banker existerar. 

Men kritisk diskursanalys kan också handla om att mer allmänt studera 
det sociokulturella genom texter och på så sätt visa variation eller föränd-
ring. I detta kanske vanligare förhållningssätt kan man tala om att ett social-
kritiskt förhållningssätt blandas med kritik av texten enligt en litteratur-
vetenskaplig tradition, till exempel i sakprosaprojekten med deras anknyt-
ning till genreforskning (jfr Berge & Ledin 2001) eller i synen på sakprosa 
som litteratur (t.ex. Grepstad 1997). I sådana undersökningar är en social 
agenda för förändring inte lika självklar men kan finnas som ett under-
liggande tema. Det finns flera exempel på språk- och textvetenskapliga arbe-
ten som tar upp marknadsföring men inte nödvändigtvis ur ett i första hand 
kritiskt perspektiv. Dit hör Helgessons (2011) avhandling om platsannonsen 
som text över tid eller Rehnbergs (2014) avhandling om det berättande före-
tagandet och hur storytelling tar plats som marknadsföringsstrategi. På 
senare tid byter kritisk diskursanalys (CDA) ofta benämning till kritiska dis-
kursstudier (CDS) som svar på ökad teoretisk och metodologisk hetero-
genitet inom forskningsfältet (Krzyz ̇anowski & Forchtner 2016). Det hänger 
samman med större analytisk medvetenhet om dagens snabbt växlande 
diskursiva klimat med bland annat hänsyn till digitalisering, globalisering 
och förändringar av institutionella grundstrukturer (ibid.:256). Även om 
makt fortfarande är ett huvudsakligt studieobjekt inom CDA/CDS spelar 
fragmentering, överlappning och ifrågasättande av rådande strukturer allt 
större roll inom fältet. 

Det gemensamma analytiska perspektivet inom diskursanalytiska studier 
är att språk och kontext samverkar och påverkar varandra, och att sådant 
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samspel gör det möjligt att studera och problematisera relationer, legitimitet 
och identiteter som till exempel hur svenska banker förhåller sig till kunder, 
konkurrenter och samhälleliga institutioner under en längre tid. Karlsson 
och Strand (2012:111f) diskuterar språk- och textstudieinriktningar med 
olika grad av kontextmedvetenhet och resonerar om att språkvetenskapen i 
sig inte alltid erbjuder möjlighet att hantera kontext även om medvetenhet 
om en aktuell kontext ändå kan vara stor eller central i en studie. Många 
gånger tenderar klivet mellan språklig eller textuell praktik och ett socio-
kulturellt överbygge att bli onödigt stort. Karlsson och Strand (2012) föreslår 
med inspiration från samtalsforskningen verksamhet som en undersök-
ningsnivå mellan den språkliga, lokala situationen och överliggande nivåer. 
Deras konklusion är att det finns fördelar i att använda just texter som 
ingång för studier av textburna verksamheter som ju reklam och marknads-
föring kan sägas vara. Vidare framhåller författarna att genre är ett hållbart 
begrepp för studier av texters verksamhetskontext, i första hand genom 
fokus på kommunikativa mål och diskursgemenskaper. De tar även upp det 
faktum att det många gånger går att knyta språkdrag till vissa praktiska 
verksamheter eller kontextdrag (ibid.:119). Verksamhet kan också ses som 
synonymt till begreppet praktik som används mer frekvent inom företags-
ekonomi när det gäller studier av marknadsföring i betydelsen etablerade 
handlingsmönster för en organisation som ett företag. 

Den sammanfattande analytiska utgångspunkt som Karlsson och Strand 
(2012) presenterar för studier av text och kontext verkar vara användbar för 
undersökningar av reklamtexter och deras kontexter och även ur ett per-
spektiv över tid. Inte minst eftersom reklamgenrers former många gånger 
varit etablerade och stabila, till exempel annonsen i press eller broschyren 
som delas ut till kunden. Däremot kan det vara mer komplicerat att använda 
reklamens innehåll för en språkligt grundad kategorisering eftersom rekla-
men så uppenbart kan låna från i princip alla andra genrer och olika 
diskurser för att förmedla sitt budskap – Cook (2001:38f) talar till exempel 
om reklamens parasitiska drag. Ytterligare ett komplicerande drag är att 
reklam kan sägas vara institution, verksamhet, praktik eller genre beroende 
på perspektiv eller forskningsansats. Att enbart undersöka den lokala verk-
samheten räcker troligen inte utan behöver kompletteras med medvetenhet 
om det ännu större sammanhanget. Ur ett avsändarperspektiv framstår det 
därför som vettigt att tala om gemensamma kommunikativa mål eller om 
diskursiv gemenskap som stabiliseras av reklam som övergripande institu-
tion och lokal verksamhet. Reklamproduktion och marknadsföring är och 
har varit professionella verksamheter (se Jonsson 1982) som formar insti-
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tutioner, det vill säga stabila strukturer som i sin tur fungerar som stöd över 
tid inom en organisationsgemenskap med hjälp av yrkesroller, lagstiftning, 
utbildning och gemensamma förhållningssätt. Ett exempel på hur en rek-
laminstitution skapats är framväxten av svenska annonsbyråer under 1800-
talets slut (se Hermansson 2002). Det är dock svårare att fånga mottagar- 
eller målgruppsuppfattningar för reklamtexter, inte minst när det gäller ett 
historiskt material. I en undersökning som enbart utgår från reklamtexter 
ger materialet bara utrymme för en analys av avsändarens uppfattning om 
den tänkta eller önskade läsaren av en text vilket ger risk för både under- 
och övertolkning av resultat. 

Även om text- och kontextstudier i grunden öppnar för medvetenhet om 
betydelsen av analys på flera nivåer behövs också ett resonemang om det 
kritiska perspektivets plats där det går att se en risk för obalans mellan det 
språkliga, det kontextuella och även det ideologiska i en diskursanalys med 
fokus på text, verksamhet och institution. Hamnar den kritiska analysens 
fokus i första hand på den ideologiska kontextuella nivån eller på språklig 
detaljnivå? Går det till exempel att kombinera deskriptiva analyser av språk-
drag i en annons med en normkritisk tolkning av hur de använts av sin 
avsändare eller uppfattats av den som är kund i banken? Hur kan ett kritiskt 
förhållningssätt användas för att säga något om materialet i studier över tid, 
särskilt historiska studier där forskaren måste utgå från ett material som är 
frånkopplat sitt tidigare rumsliga och temporala sammanhang och där sam-
hällsekonomiska förhållanden skiftat stort? I mitt fall är jag tidsmässigt 
distanserad som forskare från annonsmaterialet även om annonsgenren som 
sådan är välbekant för mig genom annan forskning inom språk- och his-
torievetenskaperna. Dessutom har jag tillgång till kunskap om hur banker 
har utvecklats till de institutioner de är idag genom andra studier inom till 
exempel de ekonomiska vetenskaperna. På ett sätt finns alltså facit i hand 
eftersom jag (och vi) vet en hel del om hur dagens banker agerar i för-
hållande till kunder och andra intressenter. Men det finns också en risk att 
ett kritiskt förhållningssätt främst utgår från dagens perspektiv. En viktig 
fråga är därför att så noggrant som möjligt reflektera över den kritiska 
ansatsens betydelse steg för steg – från det deskriptiva på detaljnivå till det 
övergripande på idé- eller ideologinivå. 
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Projektet Från sparpropaganda till säljtips på börsen och 
resultat från en delundersökning 
Projektet Från sparpropaganda till säljtips på börsen1 som ligger till grund 
för undersökningen som presenteras i denna artikel har reklam för sparande 
och lånande i ett historiskt perspektiv som undersökningsområde. Det moti-
veras med att allmänhetens möjligheter att spara och låna pengar hos i första 
hand banker men även hos andra liknande företag hör till de mest självklara 
av det svenska samhällets moderna fundament och att bankväsendet i hög 
grad är en institution. Även reklam och marknadsföring är en institutionali-
serad process för företag och organisationer med betydelse för allmänheten 
som målgrupp för produkter och tjänster. Bankers marknadsföring är 
dessutom intressant både som institutionellt och diskursivt fenomen efter-
som tillgång till pengar för privat bruk i så hög grad avgör både individers 
och institutioners handlingsutrymme och även påverkar hushålls socioeko-
nomiska möjligheter och begränsningar. Reklam för privatekonomiska pro-
dukter och tjänster ger även signaler om agerande företags samtida sam-
hällsroller och vilka värderingar de förmedlar. Projektet omfattar alltså både 
marknadsförings- och kommunikationshistoria där förhållanden mellan re-
klamtexter, deras utformning och språkbruk samt privatekonomi och sam-
hällsidéer problematiseras. Ett övergripande syfte är att kartlägga, undersöka 
och diskutera svensk reklam för sparande och lånande under perioden 1820 
till 1990-talets mitt. 

En delundersökning med insamlat material fungerar som underlag för de 
tre kommande avsnitten om möjliga analysingångar i denna artikel. Del-
undersökningen är representativ för hela projektet eftersom den täcker 
projektets större frågor och omfattar ett specifikt textmaterial – annonser i 
dagspress – från en längre period. Annonsmaterialet går att beskriva utifrån 
några generella tendenser och mönster som sammanfattas nedan och med 
syftet att i första hand fungera som bakgrund för de följande avsnitten samt 
för att undvika upprepningar. 

Materialet i delundersökningen omfattar främst bankers och liknande 
företags radannonser i dagspress under perioden 1870-tal till 1970-tal där 
annonsurvalet hämtas från två utgivningsveckor per decennium i tre dags-
tidningar: Aftonbladet, Arbetet och Stockholms Dagblad. En grundfråga för 
projektet i sin helhet är att undersöka olika institutionella aktörers uppfatt-
ningar om privatekonomi under perioden vilket motiverar insamling av 
                                                 
1 Projektet finansieras av Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning (2015 och 
2017) samt med stöd från Åke Wibergs stiftelse. 
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material som riktas till flera olika tänkbara annonsmålgrupper. De tre tid-
ningarna representerar därför tre olika dagspresstyper och har även haft 
olika politiska inriktningar: Arbetet var en renodlat socialdemokratisk dags-
tidning, Stockholms Dagblad hade konservativ prägel och Aftonbladet varie-
rade mellan socialdemokratisk och konservativ inriktning under perioden. 
Urvalet ger möjlighet att fånga olika annonsörer som eventuellt också riktar 
sig till olika målgrupper som till exempel lönearbetare, olika åldersgrupper 
eller kapitalinnehavare med behov av placeringstjänster bland flera andra. 
Inom ramen för den undersökning som presenteras i den här artikeln har 
sammanlagt 56 annonsveckor undersökts vilket har resulterat i ungefär 260 
insamlade annonser. En tydlig tendens är att antalet annonser ökar i alla tre 
tidningarna fram till 1930-talet för att sedan minska över tid. Mot slutet av 
perioden (1960- och 70-talen) återfinns enbart ett fåtal annonser. En annan 
tendens är att affärsbanker och bankirfirmor dominerar som annonserande 
företagstyp under samma period för att sedan minska då sparbanker, 
Postsparbanken samt intresseorganisationer som till exempel Sparfrämjan-
det märks alltmer som annonsörer.  

Vad erbjuder då de annonserande aktörerna och vilka grupper framstår 
som önskade mottagare för deras annonser under de 100 undersökta åren? 
En majoritet av annonserna har sparande som huvudsakligt innehåll vilket 
också kan ses som ett förväntat resultat med bakgrund mot vilka de annon-
serande aktörerna faktiskt är. En tydlig tendens och ett centralt resultat är att 
enskilda annonser under den tidigare delen av perioden (1870–1920-tal) 
samtidigt erbjuder flera olika typer av produkter och tjänster som till 
exempel sparande, utlåning och allmän service. Möjlighet till personlig ser-
vice och erbjudanden om tillgänglighet framträder som ett mönster i hela 
annonsmaterialet vid sidan av mer förväntade traditionella privatekono-
miska tjänster. Den innehållsligt breda annonsen är alltså typisk för den 
tidiga delen av den undersökta perioden och avsändaren är i huvudsak en 
affärsbank eller en bankirfirma. 

Från 1920-talet och framåt sker en renodling av annonserna på flera sätt. 
Under den tidigare delen är annonsernas retoriska eller övertygande funk-
tion oftast implicit och underordnad presentationen av tjänster och pro-
dukter och direkta säljargument används sällan eller aldrig. Denna tendens 
förändras från och med 1920-talet då mer direktargumenterande annonser 
tar plats. Förändringen berör även annonsernas layoutmässiga utformning 
som går från textdominerade enspaltsannonser till större annonser med mer 
utrymme för grafiskt innehåll. En viktig förändring gäller innehållet som 
ändras från den breda presentationen av produkter och tjänster till att mer 
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enhetligt handla om ett avgränsat tema, till exempel sparande på ett visst sätt 
eller för ett visst ändamål. 

Annonsens form och språk som utgångspunkt för en kritisk 
analys 
Många undersökningar inom text- och diskursforskning utgår från enskilda 
texter inom en viss texttyp eller genre (exempelvis Helgesson 2011 eller 
Skoglund 2014). Genom att samla texter av samma slag i en korpus går det 
att studera hur språkdrag förekommer och förändras och en sådan text-
massa kan fungera som underlag för både en deskriptiv redogörelse av 
enskilda drag och för en beskrivning av texterna som helhet (se t.ex. Korpus 
2008 och Helgesson 2011 om just annonstexter). Genom att se det samlade 
dagspressannonsmaterialet som en helhet framgår att mängden annonser i 
de tre tidningarna minskar över tid under perioden från 1870 till 1970-talet. 
Minskningen är tydligast för åren efter 1930 men varierar något från år till 
år och även i förhållande till respektive tidning och typ av annonsör. Det är 
alltså inte helt lätt att säga något entydigt om annonsernas förhållande till 
sin kontext enbart utifrån materialets variation i mängd och definitivt inte 
utan stödjande kunskap om dåtidens medieklimat, tidningarnas ekonomi 
och generella kontextuella förhållanden som till exempel minskad annons-
marknad som konsekvens av pappersbristen under krigsåren. Däremot ges 
utrymme för en fördjupad analys av dagspressannonsen som textgenre som 
också kan ligga till grund för en mer kritisk analys, till exempel hur den har 
förändrats innehållsmässigt och i förhållande till den tänkta mottagaren. Det 
i sin tur kräver dock analys av det som gör annonsen urskiljbar och distinkt 
just som annons. En självklar sådan aspekt är annonsernas verbala bestånds-
delar i samverkan med multimodala resurser som formmässig inramning, 
bilder och andra grafiska element.  

Ett generellt resultat är att det aktuella annonsmaterialet går från att 
presentera ett brett produkt- och tjänsteinnehåll till att argumentera för en 
avgränsad aspekt över tid. En sådan utveckling betyder också att det språk-
liga uttrycket i annonserna varierar över tid. Exempelannonsen i exempel 1 
visar en typisk annons från den tidigare delen av den undersökta perioden. 
Texten vänder sig inte direkt till läsaren utan erbjuder olika typer av tjänster 
med tillhörande villkor. Fokus är på bankens möjliga handlingar i för-
hållande till den tänka men i annonsen osynliga mottagaren – banken/före-
taget emottager penningar, beviljar lån eller ombesörjer inkasseringar. Beto-
ningen ligger på en praktisk handling som inte röjer mycket om relationen 
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mellan banken och kunden eller dennes pengar och mönstret återfinns i 
annonser i alla de tre tidningarna under perioden 1870 till 1910-talets mitt. 
En kritisk läsning med stöd av annan forskning om annonser under perio-
den visar att det presenterande och icke-argumenterande möjligen är ett 
gemensamt drag (Jonsson 2009, Ledin 2000) men där exempelvis annonser 
för livsmedel också oftast inkluderar positiva värdeomdömen om varor och 
produkter. Budskapet i bankannonserna verkar vara att utan direkt argu-
mentation förmedla bankens duglighet och kompetens för att hantera 
privatpersoners pengar mer än att lyfta fram fördelar med produkter och 
tjänster utöver den rena tillgängligheten. Positiva värdeomdömen förekom-
mer, men i klart mindre utsträckning än för andra annonserade produkter 
och tjänster (som livsmedel hos Jonsson 2009). Exempel 2 uppvisar ett 
sådant värderande omdöme när Mälare-Provinsernas Enskilda Bank med-
delar att den utfärdar resekreditiv betalbara på jordens förnämsta bank-
platser och badorter i en annons från 1875. Kommentaren om ”förnämsta 
bankplatser och badorter” ger en indikation om en tänkt målgrupp för en 
annons av det här slaget och som i förlängningen också kan förstås kritiskt-
ekonomiskt; banken vänder sig till välbärgade personer som har råd att åka 
till badorter och de förväntas utnyttja de bästa (förnämsta) bankerna. Det är 
troligen en annan privatekonomi än den vanliga arbetarens som åsyftas i 
exemplet. 

 

 

Exempel 1. Exempel på innehållsligt bred annons från Mälare–Provinsernas Enskilda 
Bank i Aftonbladet 1/7 1875. 
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Exempel 2. Exempel på annons för resekreditiv från Stockholms Enskilda Bank i 
Stockholms Dagblad 2/7 1890. 

Annonserna från cirka 1920 och framåt är alltså mer öppet argumenterande 
och avgränsade i innehåll än de vad tidigare annonserna är. Den tydligaste 
indikationen för en sådan slutsats är naturligtvis annonsernas verbala språk-
element som generellt är längre och mer sammanhängande än de tidigare 
annonsernas korta eller ibland rentav lösryckta fraser. De längre texterna 
har några gemensamma mönster: de tilltalar eller omtalar oftare en läsare 
direkt, antingen som individ eller medlem i en grupp samt att de framhåller 
fördelar med att agera på ett visst sätt, till exempel när det gäller sparande. 
Exempel 3 sammanfattar dessa mönster där Malmö Sparbank i en annons 
från 1927 vänder sig direkt till en läsare med uppmaningen att skaffa Er ett 
tillskott till Edra löneinkomster genom räntan på en sparbanksbok! Att påvisa 
den rationella nyttan med att spara eller att låta banken ta hand om inkom-
sten är ett återkommande mönster i de senare annonsernas argumentation 
och det visas huvudsakligen genom annonsernas verbala språkelement men 
också genom bruk av bilder och grafiskt material som i exempel 4 nedan. 

En genomgående undersökningsfaktor är det utrymme en annons kan få 
på tidningssidan och det är den enspaltiga annonsen som dominerar även 
om större och mindre annonser också förekommer. Den mindre annonsen 
som oftast bara rymmer ett påstående eller en uppmaning (anlita Malmö 
sparbank!) återfinns genom hela den undersökta perioden men är vanligast 
under den tidigare delen. Större annonser som upptar mer än en spalt och 
som även är längre är vanligare mot den senare delen av perioden. Det är 
också under den senare delen, från 1920-talet och framåt, som bilder och 
grafik på allvar tar plats som element i annonserna. I det tidigare materialet 
bidrar de visuella elementen främst till att accentuera ett centralt budskap 
genom större storlek på till exempel bankens namn eller med fetstilning av 
tjänster och produkter (se exempel 1 och 2). Det är också ett drag som före-
kommer i de senare annonserna, till exempel genom understrykning av bud-
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skapet om bankens öppettider eller genom understrykning av att den till-
handahåller hemsparbössor som i exempel 3. 

 

 

Exempel 3. Exempel på annons från Malmö Sparbank i Arbetet 2/7 1927. 

Men bilden som ett renodlat förstärkande eller exemplifierande annons-
element dyker inte upp förrän i den senare delen av perioden. Annonsen 
från Sparfrämjandet, 1947, i exempel 4, är typisk i sin kombination av läng-
re, argumenterande verbaltext som riktas direkt till målgruppen och flera 
olika grafiska element. Det centrala verbala budskapet 8 milj. kr. årlig ränta 
till invånarna i Malmö stad och bygd förstärks kraftigt med hjälp av typ-
snittets storlek, placering och stil. Detsamma gäller för namnen på de del-
tagande skånska sparbankerna längst ner i annonsen som också ackompan-
jeras av Sparbankseken. Vid tiden är eken, som skapades 1928, en etablerad 
symbol för sparbanksrörelsen (Swedbank 2017) och bör utgöra en strategi 
för omedelbar igenkänning hos annonsmottagaren. Eklogotypen gör att 
annonsen sticker ut på tidningssidan för den som känner igen den. Vidare 
finns överst till vänster textdelen Aktuellt från Sparbankerna som visas på 



 
 
C L A E S  O H L S S O N  

 190 

snedden och med en stil som liknar handstil. Bilden på den tecknade gubben 
som öppnar en sparbanksbok med hög myntstapel kompletteras av ett utdrag 
från en ränteuträkningstabell som visar hur insatta medel ökar under 10 år. 

 

 

Exempel 4. Exempel på annons från Sparfrämjandet i Arbetet 3/11 1947. 
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Sammantaget uppvisar annonsen flera typiska drag för den moderna 
reklamen: den vill skapa uppmärksamhet och locka en läsare, den har en viss 
målgrupp i sikte och vänder sig direkt till mottagaren samt använder flera 
olika multimodala drag för att övertyga om budskapet (Ledin 2000, Dahlén 
& Lange 2009). Analysen bygger naturligtvis på beskrivning och tolkning av 
de olika dragen i samspel som tillsammans öppnar för en bredare kritisk 
diskussion där en aspekt är bankens behov av att peka på sparandet som 
personlig dygd och att den som sparar kan förränta sina begränsade medel 
genom att uppvisa tålamod. Men det räcker inte att enbart utgå från annon-
sers eller reklams språkliga och visuella drag för att kunna sätta in ett sådant 
material i en större samhällskontext. Det räcker kanske inte heller för att 
egentligen säga mer om annonserna ens som textmaterial eftersom det så 
tydligt framgår att reklamen är beroende av sin verksamhet för att kunna 
fungera. Det krävs kontextkunskap för att forskaren ska kunna problema-
tisera de språk- och genredrag som kan beskrivas i ett material av det slag 
som dagspressannonserna representerar. Det leder vidare till att utforska 
reklamen som verksamhet vilket är tema för presentationen av möjliga ana-
lytiska ingångar i nästa avsnitt. 

Annonsens verksamhet som utgångspunkt för en  
kritisk analys 
För reklam och annonser är marknadsföring den självklara verksamheten 
och reklamens marknadsförande grundfunktion är tydlig. Det handlar om 
att väcka reklammottagarens uppmärksamhet och om att övertyga, även om 
övertygandemålen kan variera från att helt enkelt öppet uppmana till att 
köpa en produkt eller också att få en mottagare att identifiera sig med de 
värderingar som ett företag eller ett varumärke vill stå för (Dahlén & Lange 
2009). I förlängningen kan reklamens grundfunktioner och verksamhet 
också finnas i andra samhällsinstitutioner som rör opinionsbildning och 
idag råder till exempel en otydlig gränsdragning mellan vad som är kommu-
nikationsmönster från näringslivets organisationer och vad som är samhälls-
information i traditionell mening (se till exempel Fredriksson & Pallas 2016, 
Wæraas 2008). Redan här finns alltså en öppning för en kritisk diskussion 
om hur reklamverksamheten för annonserna i den aktuella delunder-
sökningen utvecklats över tid. Inte minst eftersom flera olika typer av 
annonserande aktörer faktiskt finns i materialet. Förutom affärsbanker och 
bankirfirmor annonserar sparbanksrörelsen, den statliga Postsparbanken 
samt andra intresseorganisationer i de tre tidningarna och alla kan sägas 
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drivas av olika incitament. Sparbanksrörelsen utmanade till exempel vid 
tiden för sekelskiftet 1900 etablerade bankverksamheter och konkurrens 
fanns även mellan olika affärsbanker under 1800-talets andra hälft. En kri-
tisk analys av maktförhållanden mellan aktörer och deras bakomliggande 
motiv eller incitament är alltså möjlig, som till exempel för att förstå när och 
hur sparbanksrörelsen börjar annonsera i förhållande till affärsbankerna, 
vilket sker på allvar under 1870-talet trots att sparbankerna som fenomen 
funnits sedan början av 1820-talet. Vidare är den tänkta mottagaren och 
uppfattningar om denne en tänkbar ingång för en kritisk analys där 
exempelvis kvinnor är närmast helt frånvarande som förväntade explicita 
läsare av det undersökta annonsmaterialet. 

En sammanhållande faktor för analys av reklamverksamhet är vad som 
kan kallas reklamens röst (Cook 2001:219, Korpus & Ohlsson 2006); det vill 
säga hur och med vilket tilltal som reklamavsändaren försöker möta sin 
mottagare i syftet att övertyga. För att övertyga kan reklamen hämta strate-
gier och drag från i princip alla tänkbara sammanhang och är på så sätt svår 
att definiera som genre utifrån enbart språkdrag. Verksamhetsnivån kan då 
bli en gångbar väg för att beskriva och problematisera reklamtexters funk-
tioner i verksamhet. De aktuella annonserna hålls samman som genre på ett 
sätt genom att just vara annonser i dagspress. De ingår i den övergripande 
textgenren "reklam" med ungefär samma förutsättningar som visserligen 
förändras över tid men som förenas av funktionen att nå och övertyga 
målgrupper. En nyckelfunktion är då behovet att övertyga där åtminstone 
två analysaspekter kan lyftas ut och också ses som underlag för en följande 
kritisk diskussion. Det handlar dels om det tänkta förhållandet mellan 
reklamens avsändare och den tänkta mottagaren, dels om hur avsändaren 
legitimerar sig själv som aktör och även sitt budskap. 

En tydlig tendens i delundersökningens annonser är hur budskapet i 
början av perioden är att presentera tillgängliga tjänster och produkter utan 
att redovisa dessas eventuella positiva egenskaper och utan direkt tilltal till 
läsaren. Över tid förändras detta till den direkt argumenterande annonsen 
där en tjänst eller produkt (vanligtvis sparande) presenteras som en positiv 
sak för en mer tydligt utmejslad mottagare som också till- eller omtalas 
direkt. Det går alltså att visa en utveckling från att annonserna vänder sig till 
en ganska osynlig tänkt mottagargrupp (som i exempel 1 och 2) till att mot-
tagare blir synliga i materialet (som i exempel 4 med påståendet En spar-
banksbok åt varje familjemedlem är en god idé). Genom att kartlägga den 
utvecklingen finns utrymme och underlag för en kritisk analys om vilka des-
sa grupper kan vara och om deras relationer till sin privatekonomi – både 
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för osynliga mottagare som 1800-talets presumtiva badortsbesökare och 
synliga mottagare som den aktivt sparande familjen. 

I förlängningen ger detta också möjlighet till en diskussion om till exem-
pel ekonomisk förmåga hos enskilda grupper eller om förhållandet mellan 
män och kvinnor i privatekonomisk diskurs. Det kräver dock en del kon-
textuell kunskap för att kunna bli en mer hållbar analys om hur den aktuella 
reklamen fungerar i sin verksamhet. Dessutom behövs en tydlig och noggrann 
koppling till annonsernas språkliga och multimodala innehåll. I exempel 4 
förekommer till exempel ett direkt omtal av sparbankskunderna i Malmö stad 
och bygd som sedan följs av ett direkt läsartilltal: Utnyttjar Ni denna möjlig-
het?. Likaså bidrar annonsens bildelement till att förstärka budskapet om att 
spara mot ränta och på så sätt få del av de 8 miljoner kronor som delas ut 
årligen. Gubben med bankbok ser sin myntstapel växa och räntetabellen fast-
ställer den positiva utvecklingen i reda tal samtidigt som den kan ses som ett 
sätt att skapa stabilitet och förtroende (jfr Ledin 2015 om listans semiotik). I 
förlängningen har annonsens drag för att övertyga sina mottagare också 
potential att vara analysunderlag för hur sparfrämjandet och de medver-
kande bankerna i annonsen i exempel 4 är trovärdiga som avsändare och 
hur deras verksamheter legitimeras – under den aktuella perioden 1940-tal 
men även i jämförelse med tidigare eller senare marknadsföring. 

I det sammanhanget kan analys av legitimeringsdrag vara ett tänkbart 
kritiskt verktyg (se till exempel van Leeuwen 2007). Att appellera till det 
rationella och nyttiga framstår som ett centralt legitimeringsdrag i både de 
tidigare och senare annonserna. Men det verkar också finnas nivåskillnader i 
vad som faktiskt ska legitimeras. I de tidigare annonserna framhålls pro-
dukter och tjänster utifrån tillgänglighet och faktiska egenskaper, till exem-
pel vilka räntesatser eller bindningsperioder som erbjuds vilket visas i 
exempel 1 ovan. Det appellerar till att den tänkta mottagaren har kunskap 
om vad som är rationellt inom den rådande, lokala ekonomiska kontexten. I 
de senare annonserna framhålls snarare nyttan för den enskilde som del i en 
grupp, till exempel att räntesparande hos en enskild bank kan ge tillskott till 
löneinkomsten och genom att delta i sparbankens initiativ till exempel också 
skapar mervärde för den kollektiva gruppen lönearbetare i Malmö som i 
exempel 4 ovan. Legitimering av annonsbudskapet handlar om anpassning 
till mottagarens behov och kunskap men verkar kunna variera mellan att 
legitimera enskilda produkter och tjänster som nyttiga och intressanta till att 
legitimera banken som trovärdig och kapabel aktör och vidare till att skapa 
underlag för mera långsiktiga önskade beteenden hos mottagargrupper som 
att sparande är en dygd. I det här skedet kan vi säga en del kritiskt om 
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reklamens verksamhet som till exempel övergången till direktargumen-
terande annonser med explicita mottagare från 1920-talet och framåt men 
det är också tydligt att vi är på väg mot en diskussion som inkluderar en 
institutionell analys. 

Annonsens institutionella kontext som utgångspunkt för  
en kritisk analys 
En generell definition av begreppet "institution" inom samhällsvetenskapen 
(t.ex. i Searle 2005) tar fasta på institutioners understödjande funktion för 
lokala verksamheter och att en institution som bankväsendet skapar och 
stabiliserar strukturer för flera olika verksamheter som till exempel spa-
rande, lånande eller förväntningar om service över tid. Det är också ofta 
signifikant för en institution att den kan benämnas och omtalas som till 
exempel "lagen" eller "sjukvården". Men med en analys som mer och mer tar 
fasta på texternas institutionella kontext är språk(- och text)vetaren even-
tuellt inte längre på hemmaplan och andra verktyg och teoriansatser börjar 
få ökad betydelse. Det kan till exempel handla om traditionell, institutionell 
teori med intresse för organisationers strukturer och interna dynamik, men 
också det bredare fältet organisationsteori som bland annat fokuserar 
organisationers förhållande till sin omvärld, vilket är av intresse även inom 
kritiska diskursstudier (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2012). I 
diskursstudier av maktförhållanden blir det institutionella analyssamman-
hanget naturligtvis särskilt viktigt och det kräver också varsamhet och tyd-
lighet från forskarens sida. I den här artikeln handlar det främst om att 
påpeka relationen mellan annonsen som text, reklamen som verksamhet och 
de större sammanhang över tid som texter och verksamheter verkar i. Tre 
institutionella sammanhang med tänkbar relevans för en kritisk analys av 
det aktuella materialet kan vara annonsmarknadsföring genom dagspress, 
banken som marknadsförande aktör samt sparande som historiskt fenomen. 

I det aktuella materialet är dagstidningen annonsens medium och som 
institution uppvisar tidningsutgivning och dess beroende av annonsering 
som inkomst ett samspel mellan ekonomiska och även sociala relationer (se 
Jonsson 1982, Broberg, Gianneschi & Jonsson 2016). En tidningsutgivare är 
beroende av annonsering för att överleva och tidningsutgivning och mark-
nadsföring har följaktligen utvecklats tillsammans som viktiga institutioner i 
Sverige (och internationellt) under 1800- och 1900-talen (Gustafsson & 
Rydén 2010, Hermansson 2002). Tidningens läsekrets har också betydelse 
för annonserande aktörer och i det aktuella materialet är det tydligt att 
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affärsbanker och bankirfirmor överväger som annonsörer under delunder-
sökningens tidiga period. Det är också i Stockholmstidningarna Aftonbladet 
och Stockholms Dagblad de främst förekommer. Den Malmöbaserade 
Arbetet med socialdemokratisk inriktning lockar färre annonsörer i början, 
men de ökar över tid och inkluderar då även sparbanksrörelsen i högre grad 
än i de andra två tidningarna. I viss mån omfattar det också försäkringsbolag 
med privatekonomiska tjänster som omfattar den vanliga löntagarens familj, 
till exempel en livförsäkring. Att annonsmängden sedan minskar ganska 
tydligt från 1950-talet och framåt i alla de tre tidningarna med olika politisk 
hemvist och läsekretsar skulle kunna indikera att något händer med 
annonsering i dagspress som institution. Samma utvecklingstendens tas upp 
av Jonsson (2009) när det gäller annonsering för livsmedel. 

Nya medier etableras på allvar under perioden, till exempel radio och 
television, och en tolkning är att andra kanaler än dagspress eventuellt fram-
står som bättre ur marknadsföringssynpunkt för annonsörerna. Utifrån 
materialet kan vi konstatera att annonser om privatekonomiska produkter 
och tjänster i dagspress minskar och det kan leda forskaren till andra 
institutionella kontexter för marknadsföring. Veckopress spelar roll under 
hela perioden men har stort genomslag under 1950- och 60-talen (se till 
exempel Ledin 2000). En annan ledtråd är att bankernas roll ändras på 
institutionell nivå. Under tiden efter andra världskriget har de svenska 
bankerna på allvar etablerats som betydelsefulla aktörer både för näringsliv 
och för privatpersoner (Sandberg 1978). Många lönearbetande svenskar har 
nu ett bankkonto och även en kontinuerlig, vardaglig relation med en bank. 
Att i dagspress skapa uppmärksamhet och intresse för banken som fenomen 
och för dess produkter och tjänster framstår kanske inte som lika nöd-
vändigt på en mer mogen marknad utan andra metoder kan spela större roll 
i företags marknadsföring. Dit kan till exempel internt reklammaterial direkt 
till kund höra men också icke-textbaserade kanaler som ett rådgivningsmöte 
mellan en banktjänsteman och en kund. Annonserna i dagspress kan alltså 
inte säga mycket om detta men bankannonser i veckopress eller företags-
internt marknadsföringsmaterial från banker under perioden skulle kunna 
ge oss ytterligare stöd för en sådan analys. På denna nivå går det också att 
anlägga kritiska perspektiv om till exempel synen på sparande som en dygd 
och den framväxande konsumtionen i Sverige. Det börjar nu bli accepterat 
att spara till resor eller kapitalvaror vilket märks i de undersökta annonserna 
och som också kan sättas i förbindelse med dagens utveckling av privat-
finansiella produkter och tjänster (Jonsson 2002). Men en sådan analys 
kräver också fäste i relevanta diskursers textartefakter och dessas verksam-
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heter för att vara hållbar. Ett exempel i den aktuella undersökningens mate-
rial. är hur en tänkt annonsmottagare går från att vara språkligt osynlig och 
mellan annonsraderna sedd som ekonomiskt kunnig till att bli synlig, om-
talad och tilltalad men samtidigt också sedd som mindre kunnig om tjänster 
och produkter. En sådan detaljerad analys av drag på mikronivå skapar alltså 
underlag för förståelse av hur bankers institutionella mål varierar över tid. 

Avslutning 
Artikelns inledande frågor om kritikens roll i ett historiskt text- och diskurs-
analysprojekt har kunnat belysas och åtminstone delvis besvaras genom 
ovanstående tredelade beskrivning av och diskussion om dagspressannonser 
under 100 år. Den aktuella delundersökningen är en av flera i det större 
projektet men omfattar ändå beskrivning och analys av enskilda texter, deras 
verksamheter och i förlängningen den institutionella kontexten med en 
kritisk diskussion om privatekonomiska förhållanden som ambition. En 
central fråga för en kritisk ansats är kritikens roll i en analys av ett diskursivt 
sammanhang över tid och som konsekvens vad en sådan kritik bygger på. I 
den presenterade studien går det att se både stabila mönster och flera olika 
förändringstendenser i annonsmaterialets utveckling i de tre dagstidningar-
na. Ett sådant resultat bygger på friläggning och analys av enskilda språk- 
eller textdrag som till exempel direkt tilltal av en tänkt annonsläsare och 
även om det kanske inte räcker hela vägen som underlag för en renodlat 
kritisk analys behövs ändå ett närmande till språkets och textens detaljer för 
att kunna gå vidare till en analys av annonsernas verksamhet och relationen 
till ett institutionellt sammanhang. I ett sådant avgränsat material av texter 
blir mönster och tendenser den självklara basen för en fortsatt proble-
matisering och diskussion av exempelvis bankers relationsskapande mark-
nadsföringsstrategier eller förhållanden till sina kunders pengar. 

Tidningarnas och annonsmarknadsföringens verksamheter spelar alltså 
roll för hur drag och mönster i annonserna kan förstås och diskuteras vilket 
för med sig att förförståelse krävs hos forskaren för att kunna säga något om 
verksamheterna och deras diskurser. På nästa analytiska nivå gäller samma 
förutsättningar: kunskap krävs om de institutionella sammanhangen för att 
en kritisk diskussion ska bli relevant. Reisigl och Wodak (2009) tar upp 
dessa kritikens steg i ett diskurs-historiskt perspektiv och pekar på att med-
vetenhet om dessa steg krävs hos forskare tillsammans med tillräcklig kon-
textkunskap för att kunna nå hållbara resultat. De diskuterar vidare att en 
sådan analys i första hand kanske handlar om att göra förhållanden, mönster 
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och maktrelationer synliga snarare än att initialt kräva förändringar eller att 
beteckna aktörers diskursiva handlingar som goda eller dåliga. Det är viktiga 
synpunkter som också framstår som giltiga för den aktuella delunder-
sökningen. För forskaren gäller också att vara medveten om behovet av 
ytterligare kunskap om historiska förhållanden allteftersom en analys fort-
skrider. Det för också med sig frågan om medvetenhet om och samarbete 
med andra discipliner för att uppnå en helhetsbild i en kritisk undersökning 
av ett historiskt textmaterial som dagspressannonserna. 

Genom mitt material går det att identifiera flera kritiska infallsvinklar 
som dels har varit möjliga att formulera innan undersökningen satt igång, 
dels uppkommit under arbetet med analysen av dagspressannonserna. 
Synen på människors privatekonomi var ett bärande tema i det större pro-
jektet redan på planeringsstadiet och det kan operationaliseras genom att 
diskutera bankers roller som samhällsaktörer och deras relationer med 
kunden och kundens pengar. Hur en målgrupp ska övertygas att bli kund 
och på vilka sätt, går att avtäcka genom analys av annonser och annat 
material och det anknyter till det diskurs-historiska projektets strävan efter 
att göra maktförhållanden, iscensättningar och värderingar synliga. Bankers 
förtroendeskapande roll i samhället är ett välkänt tema i annan forskning, 
inte minst i företagsekonomi eller ekonomisk historia, men genom en nog-
grann analys av annonsmaterialet som multimodala texter i verksamhet ges 
möjlighet att mer i detalj beskriva hur de agerande bankföretagen vill skapa 
relationer med kundgrupper och legitimera sig själva som företag och 
samverkande institutioner över tid. Mönster för hur bankerna förhåller sig 
till varandra är snarast ett resultat av den faktiska analysen av texterna och 
på så sätt en kritisk analystillämpning; bankerna konkurrerar på olika sätt 
men är också genremässigt och intertextuellt mycket likartade i hur de 
utnyttjar annonsmarknadsföringen som verksamhet. Annonserna uppvisar 
stora likheter på både språkdrags- och genrenivå under hela perioden och 
eventuella skillnader manifesteras främst genom budskap och förhållningssätt 
till den tänkta mottagaren, antingen genom den tidiga periodens framhållande 
av villkor eller under den senare periodens direktargumenterande annonser. 
Att annonsmaterialet faktiskt minskar och närmast försvinner ger ytterligare 
en ledtråd till hur bankerna ser på sig själva som marknadsförande aktörer 
över tid. Är det så att personlig rådgivning och andra reklamkanaler spelar 
större roll för att skapa och bibehålla kundrelationer efter 1900-talets mitt? 
Andra material och frågor krävs för att kunna besvara en fråga av den typen 
men en sten har förhoppningsvis satts i rullning genom den här presen-
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terade delundersökningen och dess ambition att omfatta en kritisk analys av 
bankers privatekonomiska marknadsföring. 
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Critically crisscrossing language  
and contexts 

A transdisciplinary combination of Critical Discourse  
Analysis and cross-national history 

Otso Kortekangas 

Abstract 
This article explores the possibilities of combining methods from two 
research traditions: Critical Discourse Analysis and cross-national his-
tory. After outlining the characteristics of such a combination, the chap-
ter tests the methodology in three different cases drawn from the early 
twentieth-century educational history of the indigenous Sámi popu-
lation. The educational history of the cross-national Sámi population 
living in modern-day Norway, Sweden, Finland and Russia has mainly 
been studied within the different nation states, and rarely across the 
national borders. The focus in the test cases is on cross-national recon-
textualizations, that is, in what ways the same subject matter was talked 
about on different sides of, and across, national borders. What can be 
concluded after the cases is that the combination of the two metho-
dologies yields relevant results, and highlights the need for an awareness 
of both cross-national and national contexts, as well as an awareness of 
the potentially transient nature of these contexts. 

Keywords: Cross-national history, critical discourse analysis, Sámi his-
tory, educational history, methodological nationalism, methodological 
globalism 

 
This article makes two fundamental points. The first point aligns with 
Melani Schröter’s keynote speech at the Forum for Discourse Studies 11 at 
Södertörn University in Stockholm on June 13 2016. During her speech, 
Schröter pointed out the scarceness of systematic comparative perspectives 
in studies employing methodological concepts from the Critical Discourse 
Analysis tradition (CDA). This article answers Schröter’s call by showing 
how CDA concepts and a methodology called cross-national history can 
come together in fruitful ways to analyse past discourses, not only within, 
but also across, national boundaries. The second point indicates the impor-
tance of a temporal and spatial awareness of both language mobility and 
research contexts. 
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The empirical test cases involve three examples concerning the edu-
cational history of the indigenous Sámi population in the northern parts of 
Norway, Finland and Sweden. Whereas the population itself is cross-
national, inhabiting an area called Sápmi,1 which stretches from Norway 
over Sweden and Finland to northwestern Russia, most of the research on 
the minority is conducted within each nation-state. This especially occurs in 
the case of educational policies (see e.g. Sjögren 2008, Eriksen & Niemi 1981, 
Lehtola 2012). This instance of methodological nationalism is understan-
dable since early twentieth-century educational policies were planned and 
implemented in a national context. Nevertheless, the discourses on Sámi 
education in each country were not isolated phenomena; they included 
intertextual and interdiscursive links that did not respect the borders of the 
nation state.  

The following study investigates the possibilities provided by combining, 
on the one hand, methodological concepts from the Critical Discourse 
Analysis tradition and cross-national history studies on the other. Within 
the CDA and other discourse studies traditions, the article borrows ideas 
from the scholarship of e.g. Norman Fairclough, Anna Wierzbicka, Ruth 
Wodak and Michael Meyer, and Jan Blommaert. Regarding the cross-
national history tradition, the focus lies on texts by Deborah Cohen and 
Maura O’Connor, as well as those by Thomas Faist, Devrimsel Nergiz, and 
Angelika Epple. 

After a theoretical introduction, the article offers a short empirical dis-
cussion with three cases, where a combination of CDA and cross-national 
history methods is tested on discourses on the elementary education of the 
Sámi in early twentieth century Norway, Sweden and Finland. 

Previous combinations of CDA and comparative 
methodology 
Comparison as a method is certainly not a complete novelty in critical dis-
course analysis. Even scholars as prominent within the CDA tradition as 
Ruth Wodak and Norman Fairclough have applied comparative frame-
works, for example in studying the ways in which European Union standar-
dization processes, such as the Bologna process in higher education, have 
                                                 
1 A North Sámi term for the Sámi home region increasingly used even in the majority 
languages of the Nordic countries and in English. North Sámi is one of a number of Sámi 
language varieties. This article uses simply the term Sámi or Sámi language when refer-
ring to any of these varieties. 
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been implemented in different countries and thus in different national social 
and political contexts (Wodak & Fairclough 2010). Other examples of com-
bining discourse studies with methods of comparing and contrasting include 
the scholarship of Anna Wierzbicka, most notably her 1997 book Under-
standing Cultures through their Key Words but also later articles (e.g. 
Wierzbicka 2010), in addition to the study Contrastive Analysis of keywords 
in discourses: Intégration and integration in French and German discourses 
about migration by Melani Schröter and Marie Veniard (Schröter & Veniard 
2016). In her comparative studies on certain key words across languages, 
Wierzbicka shows how words that at first glance seem to be equivalents in 
different languages turn out to have quite substantial semantic differences. 
Also, Schröter and Veniard discuss the suitability of key words for com-
parative discourse studies. 

The research of Anna Wierzbicka, Melani Schröter and Marie Veniard 
combines text analysis with contextualization methods borrowed from e.g. 
the anthropologist Clifford Geertz and the conceptual history tradition. 
These studies point out the need for the careful cultural contextualization of 
the texts studied. Sociologist Craig J. Calhoun has argued that comparative 
analysis of language, words in different languages, and cultural contexts 
requires “an interpretation of a whole organization of activity, not just the 
matching of vocabulary.” (Calhoun 1995:59). In other words, something 
external to language is needed to interpret language. According to Jan Blom-
maert (2010:151–152), language and the mobility of language should be 
studied not only in space, but also in time. This article argues that a com-
bination of discourse analytical and cross-national history methods works 
well when studying language mobility in time and space. 

Transdisciplinarity: combining methodologies 
According to Ruth Wodak and Michael Meyer (Wodak & Meyer 2009:7) 
and Norman Fairclough (Fairclough 2003:5–6), an openness to transdiscip-
linary methodological combinations lies at the very core of critical discourse 
studies. In fact, according to Wodak and Meyer, the openness to investigate 
language with methods borrowed from social sciences is one of the com-
ponents that earn CDA its capital C; that is, the critical perspective on lan-
guage and society. According to Fairclough, given the fundamental assump-
tion in all CDA studies that language and other social practices stand in 
dialectical relationship to each other, textual analysis can be enhanced by 
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marrying it with methods from other disciplines in order to give the analysis 
a base in extra-linguistic features. 

Cross-national history, for its part, seeks to circumvent two methodo-
logical impasses at once. In avoiding the nation state as an axiomatic, a 
priori frame of research, it seeks to avoid the systemic shortcoming of his-
tory as a scholarly practice; that is, a failure to seek models of explanation 
outside of the framework of the nation state. On the other hand, by con-
centrating solely on the cross-border character of the objects of study, it is 
easy to miss the fact that nation states nevertheless play a substantial role as 
historiographical categories, even when explaining cross-border phenol-
mena (Cohen & O’Connor 2004). Cross-national history thus positions itself 
in the middle ground of what Ulrich Beck (2002) among many others has 
called methodological nationalism on the one hand and what could be called 
methodological globalism on the other. 

Jan Blommaert (2010), Kati Dlaske (2014), and Crispin Thurlow and 
Adam Jaworski (2010) have written about the sociolinguistic facet of glo-
balization. What these writers working with CDA and sociolinguistic con-
cepts share with cross-national history is the idea that globalization as a 
process needs to be called into question, just as nation-state needs to be 
questioned as a paradigmatic frame of research. 

A methodological combination of CDA and  
cross-national history 
What, then, are the characteristics of a combination of CDA and cross-
national history? To begin with, both CDA and cross-national history are 
deconstructive and reconstructive in the sense that rather than being clear-
cut and ready-to-use methods, they both offer methodological toolkits. The 
specific use of the method according to the CDA tradition, as defined by 
Wodak and Meyer (2009), is constructed while carrying out research by 
calibrating and adapting research concepts and categories following a careful 
and iterative reading of the sources. Similarly, cross-national history seeks to 
avoid any a priori frames of research, being open to explanations of objects 
of study that unfold on a local, regional, national, cross-national and 
international scale (Faist & Nergiz 2012). In terms of research process, then, 
these two methodologies fit together rather well. 

What can CDA and cross-national history give each other, and how can 
they enhance and enrich each other? What this article argues is that metho-
dological concepts from the CDA and cross-national history traditions offer 
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a useful toolkit for measuring linguistic phenomena not only within, but 
also across, national borders. These concepts of measurement include cross-
border articulations, assumptions and, especially, recontextualizations. Re-
contextualizations are processes where elements of sociocultural practices 
are decontextualized from the original context, and introduced and recon-
textualized in a new context (e.g. Fairclough 2003:222). At the same time, 
in buying into the general theoretical assumptions of CDA, such as the idea 
that the world is textually construed, but that this construing is limited by 
contextual factors (e.g. Fairclough 2003), a clear dialectical relationship is 
established between text and context even in cross-national history. Cross-
national history contributes an awareness regarding the research frames. 
When discourse studies look at language in relation to other social practices, 
or the socio-cultural context, it is important to be aware that, precisely as the 
language itself, this socio-cultural context is in constant process of change 
and reconfiguration. The openness of cross-national history towards re-
search contexts and concepts helps bring about this awareness. 

Whereas both Wierzbicka (1997, 2010) and Schröter and Veniard (2016) 
have focused on the interpretations of key words in different contexts, 
Wodak and Fairclough (2010) have studied the recontextualization of a 
standardization policy introduced from above. The concept of recontextua-
lization also stands in the center of the analysis in my own article. Wodak 
and Fairclough have defined recontextualization as follows: 

Spatial and temporal relationships between texts include relations of 
recontextualization whereby texts (and the discourses and genres which 
they deploy) move between spatially and temporally different contexts, 
and are subject to transformations whose nature depends upon relation-
ships and differences between such contexts. (Wodak & Fairclough 
2010:22) 

According to Norman Fairclough (2003:32–33, 51, 222), when studying re-
contextualizations we should study what discursive elements of the original 
context are included or omitted, and what the recontextualized element does 
in its new context. In this article, I investigate what functions cross-national 
recontextualizations have within the articulations studied. However, as I 
argued earlier, we should not only pay great attention to what the recon-
textualizations do in the new contexts. It is also crucial to study the context, 
being aware of its potentially transitive nature. 
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Testing CDA and cross-national history on source material 
In the following section, I will offer three empirical examples of how 
methodological concepts from the two research traditions introduced above 
can be combined in fruitful ways. First, however, I will provide a brief pre-
liminary context regarding the field of Sámi education in the Nordic 
countries in the early twentieth century. 

In Sweden, a special kind of school was established for the children of the 
nomadic reindeer-herding Sámi in 1913. This school, the nomad school, had 
Swedish as its principal language of instruction. It aimed to educate Sámi 
youngsters who were expected to maintain the livelihood of reindeer her-
ding, since Swedish educational authorities deemed this livelihood to be 
economically productive and culturally and biologically suitable for the 
Sámi. Sámi children from sedentary families were educated in standard 
Swedish elementary schools (Norlin & Sjögren 2016, Elenius 2006). In 
northern Norway, a strong assimilation policy was implemented around the 
turn of the twentieth century. This assimilation policy targeted the Finnish-
speaking minority of northern Norway in particular, since this population 
was considered a national threat due to the proximity of Finland in the 
north. The Sámi were also drawn in under these policies of language assi-
milation for nationalist, national security, and culturally and racially hierar-
chical motives (Eriksen & Niemi 1981, Minde 2005). In Finland, ecclesial 
ambulating elementary schools, in many cases providing tuition in Sámi, 
had the main responsibility for educating Sámi children until the 1920s. As 
the standard elementary schools took over more and more of this respon-
sibility, language assimilation took place in many schools with Sámi pupils 
(Nyyssönen 2014, Lehtola 2012). 

The first empirical example is an articulation by a Finnish elementary 
school inspector from the northernmost school district of Finland, where 
the vast majority of the Sámi in Finland lived in the early twentieth century. 
In this articulation, the inspector compares the situation of the Sámi in Fin-
land to that of the Sámi living in Norway. In the second example, a concrete 
crossing of a national border is recounted: The Swedish nomad school in-
spector (i.e. the person responsible for the nomad school system in Sweden) 
Erik Bergström writes about his visit to a boarding school with Sámi pupils 
in Norway. Bergström’s articulation is then contrasted with an articulation 
by Christen Brygfjeld, director of the elementary schools in the county of 
Finnmark in northern Norway. The third and final example is an instance of 
a joint production of a cross-national discourse, where two Nordic intel-
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lectuals, Ernst Manker from Sweden and Karl Nickul from Finland, engage 
in a reciprocal confirmation of each other’s ideas regarding which argu-
ments weigh most in establishing elementary schools specifically for Sámi 
pupils. In studying the recontextualizations in the first two instances, and a 
common cross-national discourse in the last instance, I study the mobility of 
language as well as the transient character of the sociocultural contexts in 
space and over time. 

Kerkkonen and the situation of the Sámi in Norway as a recontextualized 
counter-example 
The first test case for a combined methodology drawing on methods bor-
rowed from the cross-national history and CDA traditions is an articulation 
by Finnish elementary school inspector Kaarlo Kerkkonen from 1914. As 
elementary school inspector of Lapland, the northernmost school district in 
Finland, Kerkkonen was in charge of the governmentally administered 
elementary schools in the Sámi areas. In 1914, Kerkkonen published a book 
about his years as elementary school inspector (1906–1912). The fact that 
Kerkkonen published the book, based on reports that normally were only 
sent to the National Board of Education in Helsinki, suggests that he con-
sidered that the subject was of a wider interest in Finland. 

Apart from mere technicalities about school buildings and curricula, 
Kerkkonen’s reports also present a more reflective side. The book includes a 
passage where Kerkkonen debates the possibility of the Sámi’s survival as a 
people. According to Kerkkonen, the Sámi will not survive in Finland. There 
will be a transitory, bilingual period of around twenty years, but after that 
the Sámi people will “cave in and fade away” retreating “to the fells, away 
from stronger peoples” (Kerkkonen 1914:14). That Kerkkonen considers 
Finns and Scandinavians as the stronger peoples does not need be explicated 
in the text: it is assumed. 

To bolster the argument that the Sámi will disappear in Finland, Kerk-
konen stretches the context of Sámi education in Finland in both space and 
time. To do this, he refers to the current situation of the Sámi in Norway, as 
well as to the future situation of the Sámi in both Finland and Norway. 
According to Kerkkonen (1914:14), the Sámi population is stronger in Nor-
way, where the number of Sámi is greater than in Finland, and where there 
is “some kind of a national awakening”. But even in Norway, due to the 
“vigorous influence of the church and the elementary school” (Kerkkonen 
1914:15), the time will soon be up for the Sámi as a nation. Kerkkonen uses 
the situation of the Sámi in Norway to conclude that, since the Sámi can 
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hardly survive in Norway, they will in no case survive in Finland. The tacit 
conclusion of such an assumption is: why provide education in the language 
of a disappearing population? The threshold demarcating which populations 
can survive and which cannot seems to be determined by the strength of the 
nation. Kerkkonen’s articulation suggests that while he talks about the Sámi 
as a nation, he does not consider them an independent nation in the fullest 
sense of the concept; rather, he considers them a remnant of a population 
that was about to disappear. They will, according to Kerkkonen, die out in 
Finland, and eventually also in Norway. 

What the reference to the situation in Norway does in Kerkkonen’s 
articulation and the new context is support the argument that the Sámi were 
disappearing as a people in Finland. When writing about the assimilation 
process, however, Kerkkonen decontextualizes the agency of the Norwegian 
authorities responsible for elementary schools. Kerkkonen views the process 
of assimilation as an actor in itself, an unstoppable process that can be 
slowed down but not altogether prevented. That Norwegian educational 
authorities forcefully objected the “national awakening” of the Sámi in Nor-
way is omitted from Kerkkonen’s recontextualization. The situation of the 
Sámi in Norway is merely used as a counter-example of the situation in 
Finland to show that there is no point in providing Sámi-language tuition 
for the Sámi in Finland, since they are assimilating, and nothing can stop 
that process from happening. In the elementary schools of Kerkkonen’s 
district, the inspector sees bilingual teaching as a possibility, but adds that 
after a couple of decades the tuition will be provided exclusively in Finnish, 
since the Sámi language will have become more or less extinct by then, and 
tuition in Sámi will therefore become superfluous. 

Kerkkonen writes in a context that is cross-national in the sense that the 
field of Sámi education is portrayed as a field that reaches across national 
borders. However, the national border between Norway and Finland seems 
to be a line of division between two different future trajectories for the Sámi 
population, even if the final outcome, according to Kerkkonen, will be cul-
tural extinction in both countries. In retrospect, we can conclude that even if 
a number of Sámi languages survived in both Finland and Norway, the 
elementary schools were very efficient in carrying out the task of language 
assimilation in the early- and mid-twentieth century, just as Kerkkonen 
anticipated in 1914 (Nyyssönen 2014, Minde 2005). 
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Bergström and Brygfjeld: two takes on the Guovdageaidnu boarding school 
The second example is a statement by Swedish nomad school inspector Erik 
Bergström, who was in charge of the nomad schools, a special school system 
established in 1913 and attended by children of reindeer-herding Sámi in 
Sweden. The nomad school system, planned by Swedish educational and 
ecclesial authorities, aimed to preserve the nomadic Sámi livelihood (rein-
deer-herding) and parts of the culture, whereas Sámi language was not 
prioritized (e.g. Norlin & Sjögren 2016). In a meeting with the nomad school 
board, an assembly of the local teacher and a number of local Sámi parents 
in 1927, Bergström answers questions about why Sámi is not used in the 
tuition of the schools. Bergström promises that he will take actions to widen 
the use of Sámi in schools. He then refers to his study trip to the Guov-
dageaidnu boarding school in northern Norway, which had mostly Sámi 
pupils. Bergström reports telling the parents about his trip to Norway in 
order to convince them that he really was interested in developing Sámi-
language education, in the sense that Sámi could be used as an auxiliary lan-
guage in the tuition so that pupils whose Swedish skills were lacking could 
benefit from tuition in the most efficient manner possible. Bergström writes 
in the protocol for the meeting about “a study trip that I undertook to the 
Lappish boarding school in Kautokeino [in North Sámi: Guovdageaidnu] in 
Norway”. He portrays “the type of tuition that is provided there to the Lapp 
children”2 (Bergström 1927). After this, Bergström promises to take actions 
to ensure that tuition in Sámi is carried out even in the local nomad school. 

It is noteworthy that Bergström calls the Guovdageaidnu boarding 
school, a “Lappish3 boarding school”, and a school where Sámi is used in 
tuition, a model to emulate on the Swedish side of the border. In a Norwe-
gian context, the boarding schools are portrayed in a different light, as insti-
tutions furthering a very different aim than Sámi language and culture. In 
fact, in Norwegian historiography, the boarding schools are usually descri-
bed as the most efficient educational institutions of language assimilation 
(Minde 2005, Eriksen & Niemi 1981). 

In Norway, nomad school inspector Bergström’s equivalent, director of 
the elementary schools in the county of Finnmark Christen Brygfjeld 
underscores a different side of the use of Sámi in the Guovdageaidnu boar-
ding school in his letter to the Department of Church and Education in 
Oslo. In Brygfjeld’s articulation, Sámi is used only as an auxiliary language 

                                                 
2 Lapp is the earlier standard but now pejorative ethnonym for the Sámi. 
3 See previous footnote. 
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and only to speed up the process of language assimilation, so that in a few 
years all pupils will be Norwegian-speakers and the need for Sámi as an 
auxiliary language will disappear. Given that the assimilation has made 
“enormous progress” (Brygfjeld 1931:140) in his school district during the 
last few years, the director states that he sees no need to provide new 
teachers with skills in Sámi. 

Brygfjeld mentions the use of Sámi to convince the authorities in Oslo 
that Sámi is used in tuition as an auxiliary, but will soon become unneces-
sary. In the articulation of Bergström, the use of Sámi is mentioned to con-
vince the local Sámi parents of the nomad school inspector’s intentions 
regarding increasing the amount of Sámi used in the nomad schools in 
Sweden. Earlier research has established that, concerning Sámi pupils, lan-
guage assimilation was a higher priority in Norway than in the nomad 
schools of Sweden (Kortekangas 2017, Minde 2005). 

When these two articulations are compared, it is apparent that Bergström 
borrows the element of Sámi as a language of instruction from the articu-
lations of the educational authorities in Norway, such as Brygfjeld. However, 
he decontextualizes it by omitting the fact that in the articulations of 
Norwegian authorities, Sámi is used in schools to further language assimi-
lation. When the pupils’ level of Norwegian has reached a good enough 
level, Sámi, as an auxiliary of learning Norwegian, is no longer needed. Berg-
ström, however, mentions nothing of this wider Norwegian context. Rather, 
he portrays the use of Sámi in a positive light and the Guovdageaidnu school 
as a “Lappish boarding school”, as if the whole point of the boarding school 
would be to teach Sámi to Sámi children. The recontextualization, then, 
turns a measure for language assimilation into a prospective improvement 
to the nomad school system in Sweden, since some of the parents had asked 
for more tuition in Sámi. 

The ways the Sámi-language tuition in Guovdageaidnu is contextu-alized 
in the two different articulations have a profound impact on the concept of 
context. When the two articulations are juxtaposed, an overlapping context 
arises where the Guovdageaidnu boarding school is used as a component in 
a Sámi educational context transcending national borders, but also as a 
component in the Norwegian-national and Swedish-national contexts of 
language policies in schools. Had I established the context a priori, and only 
concerning one of the two nation-states from the onset, such contextual 
subtleties would have been impossible to observe. 
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Manker and Nickul. Weaving a cross-national discourse 
The third and final example is a short correspondence between Swedish 
ethnographer Ernst Manker and Finnish geodesist Karl Nickul in 1938. Man-
ker would in 1939 become the leader of the Sámi department of the Nordic 
Museum in Stockholm. Nickul was the secretary of Lapin Sivistysseura, (“The 
Society for the Culture of the Lapps”) a society founded by Finnish intel-
lectuals in 1932 to protect and support the Sámi languages and way of life 
and to promote public debate of Sámi issues in the Finnish media. 

The correspondence concerns Nickul’s idea of establishing a preserva-
tion area for the Sámi in Petsamo, a narrow strip of land stretching from 
Finland to the shores of the Arctic Ocean that was acquired by Finland from 
the Soviet Union in 1920 and ceded back in 1944. Nickul’s preservation plan 
includes an elementary school adapted to the needs of Sámi culture in 
Petsamo. In his letter, Nickul (1938) admits to Manker that he might have 
been too centered on “the ethnological and sociological interest”, and for 
this reason failed to receive support for his project from the Finnish govern-
ment. In his answering letter, Manker discusses various arguments for a 
school for Sámi pupils and compares them to the arguments that had been 
used when establishing the nomad school system in Sweden. Manker (1938) 
concludes that “The economic arguments are indeed paramount – as You so 
correctly state – and it is therefore fortunate that such [arguments] can be 
added to the ethnological and sociological [arguments].”. With “the eco-
nomic arguments”, Manker refers to a national economic discourse on the 
Sámi, supporting the idea of educating the Sámi primarily to become 
economically productive reindeer-herders. As discussed by Norlin and Sjö-
gren (2016) and Sölve Anderzén (1997), among others, there was in early 
twentieth-century Sweden a long tradition of politicians and educational 
authorities who considered reindeer herding as the most productive liveli-
hood in the mountain areas inhabited by the Sámi. 

Manker and Nickul are weaving a common, cross-national discourse on 
how the Nordic states can best benefit from the Sámi, while ensuring the 
survival of Sámi livelihood (while not necessarily the survival of their cul-
ture, since Sámi language is not prioritized in the arguments). The national 
contexts are different with the nomad school system in Sweden, and there 
was no specific institutionalized school policy regarding the Sámi in Finland. 
However, both men agree that a specific Sámi educational system should be 
based on national economic arguments. The assumption is that the Sámi are 
most productive in their traditional livelihoods. The actual context of the 
discourse that Manker and Nickul construct is a cross-national one. In 



 
 
O T S O  K O R T E K A N G A S  

 212 

stating that the ethnological and sociological arguments also play a certain 
role, albeit subordinate to the economic one, both men also refer to an even 
wider cross-national discourse on the ethnological value of preserving the 
Sámi way of life, stretching the context even wider in space. Nickul writes 
about this value not only to Manker, but also to a number of scholars and 
intellectuals in Europe and the United States, including philosopher 
Bertrand Russell, John Collier (the Commissioner of Indian Affairs in the 
United States), as well as Lucy Mair (an anthropologist at the London School 
of Economics) (Nickul 1937a, Nickul 1935, Nickul 1937b). 

The correspondence between Manker and Nickul is also indicative of the 
way assumptions in language use develop. Through confirming each other’s 
convictions about the “economic argument”, Manker and Nickul produce 
and reproduce a connotation for “economy” that in the context of Sámi 
education refers to the common good to which the traditional Sámi way of 
life is to contribute. It is a livelihood economically beneficial both for the 
Sámi (who keep their traditional way of life), and for the state (or in this 
case, the states of Sweden and Finland), which can benefit from reindeer 
herding in areas that are hardly suitable for large-scale agriculture. 

Conclusions 
This article explores the possibilities of combining methodological concepts 
from two research traditions: Critical Discourse Analysis and cross-national 
history. After outlining the characteristics of such a combination, the article 
tests the combined methodology in three different cases drawn from the 
early twentieth-century educational history of the Sámi. These cases are 
suitable for a study borrowing concepts and ideas from the cross-national 
and CDA traditions, since the educational history of the cross-national Sámi 
population has mainly been studied within the different nation states, and 
rarely across the national borders. The focus in the first two test cases is on 
cross-national recontextualizations, that is, in what ways the same subject 
matter was talked about on different sides of, and across, national borders. 
In the third example, the focus is on the co-production of a cross-national 
discourse. What can be concluded after the cases is that the combination of 
the two methodologies can yield results that otherwise would have been easy 
to ignore. These results can be summarized in the following points, in order 
of relevance for future research: 
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(1) As Jan Blommaert (2010:151–152) has argued language mobility occurs 
not only spatially, but also over time. It is thus important to trace the 
ways in which language has evolved to be used in the way it is, and to 
explore how language may be used in different contexts. I argue in this 
article, in line with the cross-national history tradition, that the contexts 
also have their own temporal and spatial rationales that need to be 
addressed. In a short article like this, it is not possible to account for the 
whole temporal and spatial background of language and contexts. 
However, with three different examples, I explore the possibilities of a 
combination of cross-national history and methodological concepts 
from the CDA tradition. Whereas CDA concepts enable a measurement 
of language, cross-national history encourages an awareness of the 
transient nature of the context, demonstrating that it is in a constant 
process of renegotiation. Looking for articulations on a subject matter 
concerning a certain country in source material produced in another 
country gives new, complementary perspectives on the subject matter 
studied. This might seem self-evident, but in fact it carries an 
epistemological insight where the borders of the context are considered 
nither fixed nor completely fluid. 

 
(2) The study shows that language elements travel between countries in a 

number of ways: through the use of contrastive examples from one 
country to another, comparison with a situation in the country where 
the articulation is made (Kerkkonen 1914, Bergström 1927), or through 
confirmations. In the latter case, a cross-national discourse, with certain 
assumptions, is produced by confirming that certain arguments are and 
should be highlighted as paramount in more than one country (Nickul 
1938, Manker 1938). 

On a more general note, this short study shows that cross-national history 
and CDA, as de- and reconstructing methodologies, are easily compatible. 
Cross-national history can enhance CDA through a temporal and spatial 
awareness with regard to research contexts. CDA methods, on the other 
hand, offer cross-national historians a useful toolkit to study texts and 
contexts within and across national borders, while establishing the link 
between text and context in a clear manner. 
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Geografi- och historieämnenas  
literacy på prov 

En kritisk analys av literacyförväntningarna i två nationella  
prov för samhällsorienterande ämnen för årskurs 9 

Susanne Staf & Andreas Nord 

Abstract 
An important task for elementary school, and especially the social science 
subjects, is to enable young citizens to develop the advanced literacy 
crucial for participating in a modern society. This paper explores the 
literacy affordances in the Swedish national tests for geography and his-
tory. This is done through an analysis of the demands for reading, inter-
preting and responding to the tests. The results indicate surprisingly high 
demands for interpreting different types of multimodal representations, 
while there are virtually no demands for reading and interpreting longer, 
coherent texts. The expectations for text production show a reverse 
pattern, with no demands for multimodal production but extensive 
demands on writing advanced explanations and arguments. The implica-
tions of these literacy asymmetries are discussed critically, as the tests can 
be seen as a sanctioned model for subject-specific literacy. 

Keywords: subject-specific literacy, social science, national tests, literacy 
expectations, multimodality 

 
De senaste decenniernas samhällsutveckling och digitalisering har medfört 
en ökning av kraven på literacy, dvs. förmågan att skapa mening genom att 
läsa, tolka och producera texter av olika slag (Berge 2006). Som medborgare 
behöver vi läsa och tolka information om olika samhällsfrågor för att vara 
delaktiga, och de texttyper och kanaler som står till buds blir allt fler. På 
motsvarande sätt ger muntlig och skriftlig uttrycksförmåga möjlighet till 
delaktighet i offentliga samtal och diskussioner och därmed nycklar till makt 
och inflytande. Avancerad läs- och skrivkunnighet är därför en förutsättning 
för att delta i det moderna samhällslivet. Att alla ungdomar får möjlighet att 
utveckla dessa förmågor är en uppgift för grundskolan, i vars övergripande 
mål (Lgr11, kap. 2) det ingår att möjliggöra ett aktivt samhällsdeltagande. En 
särskild roll i detta har de samhällsorienterande ämnena. 

I denna studie utforskas de förväntningar på literacy – läsande, tolkning 
och skrivande – som finns i två av skolans samhällsorienterande ämnen, 
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nämligen geografi och historia. Detta gör vi genom att analysera de natio-
nella prov som infördes läsåret 2012–2013.1 Provens huvudsyfte är att stödja 
en likvärdig betygssättning i SO-ämnena, men också att möjliggöra upp-
följning på olika nivåer i skolsystemet. 

De nationella proven är centrala texter för en analys av ämnesspecifik 
literacy, eftersom de inte bara avspeglar många av de literacyförväntningar 
som finns i ett ämne, utan också bidrar till att (om)skapa dem. Ett delsyfte 
med ämnesproven i SO var också att de skulle bidra till konkretiseringen av 
de kursplaner som infördes med den nya läroplanen 2011 (Lgr11). Prov-
gruppen för geografiprovet sammanfattar dess uppgift: 

De nationella proven fyller såväl en summativ som formativ funktion. 
Provresultatet ger information om elevens kunskaper i ämnet, i relation 
till förmågorna i kursplanen, och kan användas som uppföljning och 
underlag till individuella utvecklingsplaner och utvecklingssamtal. På så 
sätt bidrar provresultatet såväl till den enskilde elevens kunskapsutveck-
ling som lärarens utveckling av den egna undervisningen i ämnet. 
(Nationella prov i geografi 2017) 

Vår analys gäller proven från 2012–2013, som är de enda som hittills offent-
liggjorts i sin helhet via Skolverkets provportal (Nationella prov och bedöm-
ningsstöd för SO-ämnen 2017a). De har därför fått stor spridning trots att 
de egentligen utgjorde en utprövningsomgång. I de utvärderingar som gjorts 
framgår att provuppgifterna används i undervisningen. I rapporten Natio-
nella proven i grundskolans årskurs 6 och 9 (Skolverket 2016) säger majori-
teten av de intervjuade lärarna att de förbereder ämnesproven genom arbete 
med publicerade provuppgifter eller uppgifter som efterliknar dessa. Tidi-
gare studier visar också att lärare tenderar att anpassa undervisningen efter 
det slags uppgifter de förväntar sig på ämnesproven (se t.ex. Lundahl 2011, 
Andersson Varga 2014). 

I likhet med övriga ämnesprov genomförs SO-proven på vårterminen i 
årskurs 9 och utgör därför en del av bedömningsunderlaget för elevens slut-
betyg. Varje skola genomför provet i ett av de fyra SO-ämnena, men efter-
som provämnet meddelas först tre veckor i förväg behöver lärare och elever 
förbereda samtliga ämnen. Att genomförandet sker på undervisningstid 
innebär också att proven upptar större andel tid i ämnen med liten timtill-
                                                 
1 När ämnesproven i SO infördes i de fyra samhällsorienterande ämnena geografi, histo-
ria, religionskunskap och samhällskunskap var det obligatoriskt för årskurserna 6 och 9 
att göra ett av proven. Sedan 2015 är ämnesprovet för årskurs 6 dock ersatt av ett så kallat 
bedömningsstöd. 
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delning, till vilka SO-ämnena hör.2 Som nämnts är vårt analysmaterial de 
enda historie- och geografiprov som publicerats i sin helhet, och de är därför 
fortfarande aktuella som övningsmaterial. Det är med andra ord rimligt att 
anta att ämnesproven påverkar bilden av vilken literacy elever förväntas 
utveckla genom SO-undervisningen. 

Syftet med denna studie är därför att identifiera och jämföra de literacy-
förväntningar som de två ämnesproven för årskurs 9 ger uttryck för. Mer 
konkret undersöker vi vilka förväntningar på läsande och tolkning som upp-
gifternas utformning signalerar och vilken typ av respons som uppgifterna 
inbjuder till. 

Analysen utgår från en förståelse av texter och meningsskapande som 
multimodalt (se t.ex. Kress & van Leeuwen 2006, Björkvall 2009), där bilder 
och multimodala eller sammansatta representationer är en del av det ämnes-
specifika läsandet och skrivandet. Vår analys omfattar alltså både skrift-
språkliga och visuella element, dvs. bilder, diagram, tabeller och kartor. 

Provuppgifter ur ett kritiskt perspektiv 
En teoretisk utgångspunkt är således att analysen av ämnesproven kan syn-
liggöra underliggande mönster och normer för literacy i historia och geo-
grafi. Ansatsen kan därför beskrivas som kritisk, och även om det material vi 
analyserar är ovanligt inom kritisk text- och diskursanalys ansluter sig 
studien till denna breda tradition (se t.ex. Fairclough & Wodak 1997). 

Den riktning inom kritiska studier som brukar betecknas kritisk diskurs-
analys (CDA) beskriver relationen mellan texter och de praktiker som de är 
knutna till (och blir mönster för) som dialektisk (Fairclough 1992). Detta 
innebär att det sätt som språk och texter ser ut på både formas av och for-
mar de sociokulturella praktiker som de är en del av. Texter ses därför inte 
som neutrala avspeglingar av en verklighet, utan som något som är med och 
påverkar den. För de prov vi analyserar blir denna formande dimension 
mycket påtaglig, eftersom publicerade uppgifter används i förberedelser för 
kommande prov. Lika viktigt är dock att proven, mer indirekt, ger signaler 
om vilket läsande och skrivande och vilka slags texter som värderas och 
prioriteras i respektive ämne. Genom provens utformning förutsätts och 
normaliseras därför vissa mönster för literacy som – ganska bokstavligt – 

                                                 
2 Undervisningstiden för SO-ämnen är 885 timmar, fördelade på fyra ämnen och nio år. 
Som jämförelse är undervisningstiden för de tre ämnen som länge haft ämnesprov 1 490 
timmar (svenska/svenska som andraspråk), 1 125 timmar (matematik) och 480 timmar 
(engelska). 



 
 
S U S A N N E  S T A F  &  A N D R E A S  N O R D  

 220 

påverkar de förväntningar eleverna möter i undervisningen och i förläng-
ningen vad som anses nödvändigt för vidare studier och samhällsdeltagande. 

Studiens kritiska ansats syns också i det förhållningssätt vi intar till 
proven som analysobjekt. Kritiska studier kännetecknas av ett maktkritiskt 
förhållningssätt, som ofta syftar till att blottlägga hur texter och språk mani-
festerar och reproducerar makt- och hegemoniförhållanden (se t.ex. Fair-
clough 1995). I vår studie är maktfrågorna indirekt viktiga eftersom det vi 
vill avtäcka är implicita budskap om vilken slags literacy elever förväntas 
utveckla i samhällsvetenskapliga ämnen. De texter vi granskar bidrar direkt 
och indirekt till att forma och reproducera mönster för undervisning och 
elevers tillgång till kunskap, vilket knappast är en neutral fråga. 

Ämnesspecifik literacy i styrdokument och forskning 
En andra utgångspunkt är att ämnesspråket och skoltexterna blir alltmer 
ämnesspecifika med skolstadierna, och att det därför är ämneslärare som 
bäst kan hjälpa elever att utveckla den literacy som utmärker respektive 
ämne (Martin & Rose 2008, Rose & Martin 2012). Vilka texter som används 
i undervisningen och hur de används är därför avgörande för vilken literacy 
elever har möjlighet att utveckla i ämnen som historia eller geografi. 

Som nämnts är huvudsyftet med ämnesproven att stödja lärares bedöm-
ning av de ämnesspecifika förmågor som specificeras i kursplanerna. Enligt 
kursplanen för historia (Lgr11) ska undervisningen bidra till att eleven 
utvecklar fyra övergripande förmågor: att använda en historisk referensram, 
att använda historiska begrepp, att kritiskt granska, tolka och värdera källor 
och att reflektera över egen och andras historieanvändning. Ämnesinne-
hållet, som är mer preciserat än i föregående kursplan (Lpo94), omfattar allt 
från framväxten av högkulturer till historiska perspektiv på aktuella kon-
flikter. Till detta kommer en ökad betoning på källkritik och historieanvänd-
ning, två områden som förutsätter att eleven kan tolka och värdera en rad 
olika texttyper. 

Kursplanen i geografi (Lgr11) tar fasta på samspelet mellan människa och 
miljö. Undervisningen ska utveckla elevens förmåga att analysera hur livs-
miljöer formas och förändras och att utforska samspelet mellan människa, 
samhälle och miljö. I de ämnesspecifika förmågorna ingår också att göra och 
värdera geografiska analyser med stöd av kartor och andra källor liksom att 
värdera lösningar på miljö- och utvecklingsfrågor utifrån etik och hållbar 
utveckling. Högstadiekursen omfattar orsaker till och konsekvenser av kli-
matförändringar, befolkningsfördelning, migration och urbanisering men 
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också namngeografi, kartkunskap och geografiska insamlings- och presen-
tationsmetoder. 

Kursplanerna avslutas med de kunskapskrav som bedömningen ska 
grundas på och där utgörs skillnaderna mellan betygsstegen A, C och E i stor 
utsträckning av språkliga kvaliteter. För betyget C i historia krävs t.ex. ”goda 
kunskaper” om historiska förhållanden, skeenden och gestalter som framgår 
av ”utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang”. För betyget A 
krävs ”mycket goda kunskaper” och ”välutvecklade och välunderbyggda 
resonemang” och för E-betyget ”enkla och till viss del underbyggda resone-
mang”. I kunskapskraven för geografi används motsvarande formuleringar 
för att gradera elevers förklaringar om t.ex. klimatförändringarnas konse-
kvenser för människa, samhälle och miljö. 

Sammanfattningsvis lägger kursplanerna i geografi och historia stor vikt 
vid avancerade språkliga förmågor som att förklara orsaker till eller argu-
mentera för lösningar på komplexa samhällsfrågor. De texttyper som specifi-
ceras är i geografi kartor och satellitbilder och i historia historiska berättelser 
och källor. Båda kursplanerna betonar också vikten av att eleven använder 
ämnesspecifika begrepp, men i övrigt sägs inte mycket om hur förmågorna 
kan synliggöras. Vissa indikationer ges av verb som analysera, förklara och 
resonera, men om resultatet kan eller ska uttryckas muntligt, skriftligt eller 
multimodalt framgår alltså inte. 

Hur undervisningen ska utformas tillhör i stället de didaktiska grund-
frågor som varje lärare måste besvara. Skolinspektionens granskning av his-
torieundervisningen (Skolinspektionen 2015) ger exempel på hur de ämnes-
specifika förmågorna omsätts i lektioner. Kommentarerna till lektionsupp-
läggen utgår från kursplaneverb som resonera och argumentera, men vilken 
roll läsning, tolkning och skrivande har är svårt att utläsa eftersom det sällan 
kommenteras. Intrycket blir därför att de ämnesspecifika förmågorna ut-
vecklas utan textarbete – alternativt att detta är så självklart att det kan tas 
för givet. Någon motsvarande granskning av geografiämnet har ännu inte 
publicerats. 

Språkvetenskapliga studier visar att historieämnet bygger på texter där 
historiker ordnar, tolkar och generaliserar historiska händelser (Schleppe-
grell 2004). Analyser av elevtexter visar att de första skolstadierna har tyngd-
punkten på återberättande historietexter, som på högstadiet ersätts av för-
klaringar och argumenterande texter (Coffin 2006). Undervisningen bygger 
på läroböcker (Ammert 2011) där merparten av texterna är redogörande 
och beskrivande (Olvegård 2014). Argumenterande texter är däremot säll-
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synta, med följden att eleverna sällan läser det slags historietexter som de 
själva förväntas producera (Coffin 2006, Olvegård 2014). 

Geografiämnet utgår från två olika vetenskapstraditioner, kultur- och 
naturgeografi, men tillhör sedan 1960-talet SO-ämnena. Geografiämnets tex-
ter har traditionellt handlat om att observera, klassificera och förklara geo-
grafiska fenomen med tekniska termer ordnade i taxonomier (Wignell, Mar-
tin & Eggins 1993). Den ökade betoningen på framtids- och miljöfrågor har 
emellertid inneburit en förskjutning mot mer samhällsvetenskapliga per-
spektiv, med följden att skoltexterna blivit mer förklarande och argumen-
terande (Martin 2002). Literacykraven har därmed vidgats till fler genrer. 

Kunskapen om vilken literacy svenska högstadielever utvecklar bygger på 
Edling (2006), som konstaterar att SO-ämnenas literacyaktiviteter ofta be-
gränsas till läsning och reproduktion av lärobokstext. I övrigt är det främst 
gymnasiets historieundervisning som varit föremål för språkvetenskapliga 
studier (se t.ex. Olvegård 2014, Hallesson 2015). 

Den språkvetenskapliga forskningen visar alltså att ämnen som historia 
och geografi ställer höga krav på elevers förmåga att läsa, tolka och pro-
ducera ämnesspecifika texter. Grundskolans styrdokument är däremot 
vagare, även om det framgår att utvecklade literacyförmågor är en förutsätt-
ning för att tillgodogöra sig avancerade ämneskunskaper. Vilket verbal-
språkligt eller multimodalt ”görande” i form av läsning, skrivande och sam-
tal som kan eller ska realisera dessa förmågor är däremot svårare att utläsa. 
Ämnesprovens konkretiserande uppgift gör dem därför både angelägna och 
väl värda att granska. 

Analysmaterial 
För att identifiera och jämföra de literacyförväntningar som ämnesproven 
uttrycker undersöker vi dels vilka förväntningar på läsande och tolkning 
som uppgifternas utformning signalerar, dels vilken slags respons uppgifter-
na inbjuder till. Analysen utgår från ett elevperspektiv och avgränsas därför 
till provuppgifterna, medan lärarinformation och bedömningsanvisningar 
inte undersöks. 

Varje ämnesprov innehåller två delprov, A respektive B, och det analy-
serade materialet består av totalt 46 provuppgifter, varav 24 i geografi och 22 
i historia. Provtiden är 120 minuter för vartdera delprovet, som genomförs 
på två skilda dagar i samma vecka. Eleverna har inte tillgång till något 
textmaterial i förväg, och alla nödvändiga underlag finns därför i häftena för 
respektive delprov. 



 
 

G E O G R A F I -  O C H  H I S T O R I E Ä M N E N A S  L I T E R A C Y  P Å  P R O V  

 223 

Eftersom ämnesproven prövar förmågor som ska utvecklas under en hel 
kurs är innehållet brett. I historieprovet sträcker sig frågorna från antikens 
Grekland till framtida TV-program och i geografi från lokal vindkrafts-
utbyggnad till indiska flodslätter. I historia är både delprov A och B 
uppdelade på två provhäften, som eleven behöver växla mellan för att lösa 
uppgifterna. I geografi består delprov A av ett häfte och delprov B av två, 
varav det ena är ett karthäfte. Delprov B har också ett sammanhållande 
tema, ”från Himalaya till Bengaliska viken”. Analysmaterialet utgörs alltså av 
totalt sju provhäften: 

• Fyra häften i historia: elevhäfte och texthäfte för delprov A samt 
elevhäfte och texthäfte för delprov B 

• Tre häften i geografi: elevhäfte för delprov A samt elevhäfte och 
karthäfte för delprov B. 

För att läsaren ska få en uppfattning om provens utseende återges fem 
uppgifter i figur 1–4 i bilagan. Dessa är: 

• Figur 1a–b: ”Källor om slavhandeln över Atlanten” från historia, 
delprov A, uppgift 6, där uppgiften består av delar i både elevhäfte 
(figur 1a) och texthäfte (1b) 

• Figur 2: ”OS-invigningen i London 2012” från historia delprov B, 
uppgift 2 

• Figur 3: ”Migration” från geografi, delprov A, uppgift 13 
• Figur 4: ”Klimatdiagram” från geografi, delprov B, uppgift 15 och 

16 – två tematiskt relaterade uppgifter med en gemensam rubrik. 

I resultatredovisningen hänvisas särskilt till dessa uppgifter, som tillsam-
mans exemplifierar många typiska drag. För hänvisningar till andra uppgif-
ter används förkortningar som visar i vilket prov uppgiften finns och vilket 
nummer den har, t.ex. ”GeA 13” för uppgift 13 i geografiprovets A-del.3 

Genomförande och redovisning 
Analysen grundar sig på en systematisk genomgång av proven där vi iden-
tifierar hur prov och provuppgifter är uppbyggda och vilka funktioner olika 
delar har. Utifrån denna analys identifierar vi aspekter som kan belysa de 

                                                 
3 Proven finns i sin helhet tillgängliga på nätet (Nationella prov och bedömningsstöd för 
SO-ämnen 2017b, Ämnesprov i historia årskurs 9 2012/2013 2017). 
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literacyförväntningar proven ger uttryck för. Analysen redovisas i tre avsnitt, 
där ordningen motsvarar elevens tänkta väg genom provet. 

Det första avsnittet visar hur uppgifterna introduceras, vilken typ av bak-
grundskunskap eleven erbjuds och hur fiktiva situationer förutsätts i några 
uppgifter. Nästa avsnitt handlar om de källor som är en viktig del av många 
uppgifter, det vill säga skriftspråkliga eller visuella representationer som 
eleven behöver använda för att besvara uppgiften. Det avslutande analys-
avsnittet handlar om vilken typ av respons som eleven förväntas producera, 
samt vilket stöd respektive ämnesprov erbjuder för detta. 

På väg in i uppgiften – hur uppgifter introduceras 
I båda ämnesproven består uppgifterna av många delar som eleven behöver 
tolka och integrera för att förstå uppgiften. Provuppgifterna är således utan 
undantag textbaserade (Kroll & Reid 1994), det vill säga uppgifter där en 
inledning eller bakgrund kontextualiserar den direktiva språkhandling som 
talar om vilken responsen ska vara.4 För att utforska vilken funktion introduk-
tionerna har, identifierar vi dels vilken information eleven får, dels vilken 
funktion denna information har i uppgiften. I de uppgifter som introducerar 
fiktiva situationer undersöker vi också vilka situationer som konstrueras som 
relevanta för att använda historiska eller geografiska kunskaper. 

Hur uppgifterna introduceras skiljer sig mellan de båda proven. Den elev 
som gör geografiprovet erbjuds nästan alltid en introducerande faktabakgrund 
i både skrift och bild. Ett exempel är uppgiften ”Migration” (se figur 3) där 
följande stycke och ett bildcollage används för att introducera uppgiften: 

Migration innebär att människor av olika anledningar rör sig över 
landsgränser, frivilligt eller ofrivilligt. När människor flyttar över längre 
avstånd innebär det ofta ett stort och livsavgörande beslut. 

Utöver begreppsförklaringen erbjuds eleven ett antal fotografier av män-
niskor i situationer som kan associeras med migration. Exemplet är typiskt 
för geografiprovet, vars inledande faktabakgrunder kan ge eleven stöd för att 
komma in i uppgiftens ämne. Bildvalet är också typiskt för geografiprovet 
som ofta innehåller bilder med motiv som på olika sätt illustrerar temat, 
utan att bidra med ny information. Bilderna i ”Migration” kan t.ex. ge associa-

                                                 
4 Det förekommer däremot inte några ”nakna” provuppgifter, dvs. uppgifter som bara 
utgörs av en direktiv språkhandling, som ”Ange tre orsaker till franska revolutionen” 
eller ”Vilket land i Afrika har störst folkmängd?”. 
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tioner till migrationsskäl som arbete eller konflikter och på så sätt bidra med 
idéer för responsen – men den kan lika gärna formuleras utan bilderna. 

I historieprovet finns en större variation i hur uppgifter introduceras. En 
knapp fjärdedel av uppgifterna inleds med ett slags historisk kontextualise-
ring, som typiskt består av en kort situationsbeskrivning (ofta illustrerad) 
som ger ett historiskt sammanhang. Exempelvis introduceras uppgiften 
”OS-invigningen i London 2012” (figur 2) med en bild av fabriksskorstenar 
och ett stycke där eleven får veta att OS-invigningen innehöll en uppbyggd 
scen med ”rykande skorstenar, industrimiljöer och arbetande människor i 
1800-talskläder” som ”föreställde industrialiseringen”. Bakgrunden ger däre-
mot inget underlag för att lösa uppgiften ”att resonera om orsakerna till att 
arrangörerna valde att använda industrialiseringen för att visa upp en bild av 
Storbritannien”. 

Majoriteten av historieuppgifterna erbjuder dock ingen kontextuali-
sering. I stället landar eleven mitt i uppgiften – och ett nytt historiskt sam-
manhang. Ett exempel är uppgiften ”Källor om slavhandeln över Atlanten” 
(figur 1a–b), där ämnet slavhandel enbart introduceras genom rubriken. 
Uppgiften inleds sedan med en hänvisning till källtexter i texthäftet, varefter 
eleven presenteras för två slutsatser dragna av en fiktiv historiker. 

I båda ämnesproven finns också ett fåtal uppgifter som introducerar en 
fiktiv situation att leva sig in i. Sådana skrivuppgifter är inte ovanliga i 
modersmålsämnen, där de ofta syftar till att skapa en mer autentisk skriv-
kontext (se t.ex. Otnes 2015). I SO-ämnen förknippas fiktiva skrivsituationer 
sannolikt främst med lägre skolstadier. 

I historieprovet finns fyra sådana uppgifter. I två av dessa möter eleven 
historikern Anita Bengtsson som drar slutsatser av historiska källor. I ”Käl-
lor om slavhandeln över Atlanten” (figur 1a–b) ska eleven diskutera Bengts-
sons slutsatser i relation till fyra återgivna källor. I en annan uppgift, ”Vad 
kan vi säga om framtiden med hjälp av historia” (HiB 10), tilldelas eleven 
själv rollen som framtida historisk expert som ska besvara en fråga från en 
TV-programledare. I båda dessa uppgifter visar den fiktiva situationen hur 
historiska kunskaper kan användas av forskare eller experter. I den fjärde 
uppgiften är sammanhanget mer ospecifikt; eleven ska formulera svar åt två 
”personer” som är för respektive mot Lenin-priset (HiA 7). 

I geografiprovet finns två uppgifter med fiktiva situationer, den ena i 
skolmiljö och den andra i professionell miljö. I den skolanknutna provupp-
giften (GeA 4c) drar de fiktiva eleverna Maja och Ali olika slutsatser av ett 
diagram om BNP-utveckling, och den provskrivande elevens uppgift blir att 
argumentera för att båda tolkningarna är möjliga. I den andra uppgiften 
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(GeA 9) ska eleven läsa ett kritiskt medborgarmejl riktat till en kommun 
som planerar en lokal vindkraftsutbyggnad och därefter skriva ett argumen-
terande svar om de generella fördelarna med vindkraft. 

Sammanfattningsvis ställer båda ämnesproven höga krav på elevens för-
måga att tolka och integrera skriftspråkliga och visuella textdelar. Hur upp-
gifterna introduceras skiljer sig däremot betydligt mellan proven. Medan 
geografiuppgifterna nästan alltid introduceras i både skrift och bild, intro-
duceras merparten av historieuppgifterna endast via rubriken. Historiepro-
vet ställer därför större krav på att eleven inte bara kan tolka uppgifter utan 
kontextualiserande bakgrund utan också växla mellan skilda kontexter. 
Exempelvis handlar tre på varandra följande uppgifter om demokratin i det 
antika Aten (HiA 1), orsaker till första världskrigets utbrott (HiA 2) och 
orsaker till kolonialismen (HiA 3), alla utan introduktion. 

De uppgifter där eleven placeras i fiktiva situationskontexter är i båda 
proven få. Att tre av de fyra historieuppgifter som gör det har en profes-
sionell kontext, kan tolkas som att elever i årskurs 9 förväntas känna till hur 
historiker arbetar och resonerar. Av geografiprovets båda fiktiva uppgifter är 
en placerad i skolmiljö och den andra i ett professionellt sammanhang där 
eleven positioneras i rollen som kommunal tjänsteman. Båda proven inne-
håller således uppgifter som ska besvaras utifrån en fiktiv professionell roll, 
men vanligast är att eleven svarar som just provskrivande elev. 

Att använda och förhålla sig till källor 
I båda proven är källor av olika slag ett viktigt inslag. Med källa menas här 
en skriftspråklig eller visuell representation som eleven behöver använda för 
att besvara uppgiften, genom att återge eller värdera information ur källan.5 
För att utforska källornas roll i relation till literacyförväntningarna analyse-
rar vi vilken typ av källor som förekommer, dvs. om de är visuella, skrift-
språkliga eller sammansatta, varifrån de kommer, vilken information eleven 
får om källan och hur eleven förväntas förhålla sig till källorna i olika upp-
giftstyper. I alla dessa avseenden ser vi skillnader mellan ämnesproven. 

En tydlig skillnad rör källornas karaktär och ursprung. I ämnesprovet i 
geografi finns enbart multimodala, sammansatta källor som kartor, figurer, 
diagram och tabeller (se figur 4), dvs. källor som tillkommit för att samman-

                                                 
5 Vår definition innebär att t.ex. de bilder som ingår i bakgrundsbeskrivningar – som 
bilden från ”OS-invigningen i London 2012” i figur 2 och bilderna av migranter i figur 3 
– inte ses som källor, eftersom de inte ska analyseras utan snarare fungerar som illus-
trationer eller kanske inspiration i upptakten till en uppgift. 
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ställa och åskådliggöra geografiska data. Förmågan att läsa och tolka multi-
modala representationer blir därför central i geografiprovet. 

I historieprovet ställs andra krav. Här är källorna inte sammansatta utan 
antingen skriftliga eller visuella, dvs. antingen återgivningar av korta utdrag 
ur historiska texter och tal eller bilder som porträttmålningar och fotografier 
(se exempel 1a–b). I gengäld har källorna alltid rekontextualiserats – och får 
inom provet en ny funktion som historiska källmaterial, men har alla en 
annan ursprungsfunktion. I ”Källor om slavhandeln över Atlanten” (figur 
1b) finns till exempel utdrag ur en narrativ text i form av en självbiografi 
skriven av en före detta slav, utdrag ur en dokumenterande text i form av ett 
rättegångsprotokoll och avbildningar i form av en porträttmålning och en 
skiss av ett slavskepp. Exempel ur andra uppgifter är en dikt skriven av en 
barnarbetare (HiB 5), utdrag ur ett tal av Olof Palme (HiB 3), utdrag ur en 
lärobok i historia (HiB 5), en affisch om en politisk manifestation mot 
rasism (HiA 9) och en reklamaffisch om damstrumpor (HiB 6). Förmågan 
att läsa och tolka skriftspråkliga texter och bilder av olika ålder och med 
olika ursprungsfunktion blir alltså central i historieprovet. 

En annan skillnad är hur eleven förväntas förhålla sig till källorna. I 
geografiprovet ska alla källor behandlas som objektiva faktarepresentationer, 
vilket framgår av att eleven inte informeras om varifrån källan kommer eller 
vem som står bakom den.6 Ett exempel på hur källor introduceras är upp-
giften ”Klimatdiagram” (figur 4): 

I den här uppgiften får du bekanta dig med klimatet på tre platser längs 
floden. Till höger finns klimatdiagram för tre städer. Ett klimatdiagram 
visar medeltemperatur och nederbörd för årets 12 månader. 

Att diagrammen ska användas som informationskälla är typiskt för geo-
grafiprovet, där bara en uppgift visar att källor kan tolkas på olika sätt (GeA 
4c). I denna uppgift har de fiktiva eleverna Maja och Ali dragit olika slut-
satser av samma diagram och i provet blir elevens uppgift att argumentera 
för att båda tolkningarna kan vara motiverade. 

Förhållningsättet till källor avspeglar att kursplanen för geografi lägger 
stor vikt vid elevers förmåga att använda ”kartor och andra geografiska 
källor” som underlag för geografiska analyser. Ett källkritiskt förhållningssätt 
ska visserligen genomsyra all undervisning, men till skillnad från i historie-
ämnet är det inte en av de ämnesspecifika förmågor som anges i kursplanen. 
                                                 
6 Det förekommer att källans ursprung anges med minimal skrift eller i en förteckning 
sist i häftet, men syftet med detta verkar vara rent upphovsrättsligt. 
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I historieprovet gäller ett annat förhållningssätt och de återgivna källorna 
ska aldrig användas som rena informationskällor. Förhållningssättet växlar 
dock beroende på vilken av de ämnesspecifika förmågorna uppgiften är 
tänkt att pröva. 

I några uppgifter ska historiska källor analyseras som uttryck för historie-
användning. Ett exempel är den uppgift där eleven utifrån ett tal av Olof 
Palme ska resonera om varför han valde att nämna vissa historiska platser 
när han 1972 kommenterade bombningen av Hanoi (HiB 3). I ett annat 
exempel är källan en affisch som inbjuder till demonstration mot fascism 
och rasism och där händelserna på Utøya jämförs med Kristallnatten (HiB 
9). Uppgiften är att resonera om hur de organisationer som står bakom 
affischen använder historia. Båda uppgifterna ska alltså pröva elevens 
förmåga ”att reflektera över sin egen och andras historieanvändning”. 

I andra uppgifter handlar det om att värdera återgivna källor enligt 
källkritiska principer. Ett exempel är uppgiften ”Källor om slavhandeln över 
Atlanten” där eleven ska ”resonera och argumentera källkritiskt” om vilka av 
fyra källor den fiktiva historikern Anita Bengtsson kan ha använt för att dra 
två givna slutsatser. I uppgiften ”Att arbeta som sömmerska på Strumpan” 
(HiB 6) finns tre olika källmaterial: en museitext baserad på intervjuer med 
sömmerskor, en reklamaffisch för strumpbyxor från 1960-talet och ett 
fotografi av syende sömmerskor i fabriksmiljö. Med utgångspunkt i källorna 
ska eleven först dra slutsatser om arbetsförhållandena på strumpfabriken 
och därefter resonera källkritiskt om källornas användbarhet som historiskt 
källmaterial. 

Ytterligare en skillnad mellan ämnesproven är att historieprovet alltid 
informerar eleven om källans ursprung och ofta även om vad den säger eller 
föreställer. Skissen av slavskeppet i ”Källor om slavhandeln över Atlanten” 
introduceras t.ex. med följande beskrivning: 

Skiss av slavskeppet Brookes, som visar hur slavarna var placerade. 
Skissen gjordes av slaverimotståndare i London. 

Källinformationen kan ibland också ge ledning om hur källan ska värderas; 
exempelvis anges att reklamaffischen för strumpbyxor är ”äkta”. Informa-
tionen är i allmänhet relativt utförlig, och för skriftliga källor ofta längre än 
själva utdraget. Här tycks alltså källinformationen snarast ersätta noggrann 
läsning av originaltexten, som redan är bearbetad. Den utförliga källinfor-
mationen är sannolikt tänkt att stötta tolkningen och skiljer sig därmed 
åtskilligt från den slags historiska källinformation som används i källvär-
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dering i mer autentiska situationer. Uppgifterna ska pröva den ämnes-
specifika förmågan ”att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund 
för historisk kunskap”. 

Sammanfattningsvis innebär historieprovets uppgifter att eleven förvän-
tas kunna tolka och använda en rad olika källmaterial som annat än informa-
tionskällor, till skillnad från uppgifterna i geografiprovet där källor alltid är 
informationskällor. Skillnaderna är inte oväntade med hänsyn till ämnenas 
kursplaner och epistemologi, men väl värda att notera som en del av den 
ämnesspecifika literacy elever förväntas utveckla under grundskolan. 

Att besvara uppgiften – från kryss till orsaksförklaring 
Som svar på uppgifterna förväntas eleven producera en rad olika responser, 
från enkla till mer avancerade, vilket i sig säger mycket om den literacy 
provet förutsätter. Analysen tar fasta på om den förväntade responsen är 
visuell, multimodal eller skriftlig. För uppgifter med skriftlig respons anges 
det omfång svaret förväntas ha och vilken genre det kan tänkas representera. 
Slutligen kartlägger vi vilka stödstrukturer respektive prov erbjuder för 
responsskrivandet. 

Som framgått av föregående avsnitt förväntas eleven läsa och tolka både 
skriftliga och visuella representationer. Den multimodala produktionen 
inskränker sig däremot till den handfull uppgifter i respektive prov där ele-
ven ska markera i diagram, på en tidslinje eller i en karta, och en geografi-
uppgift där eleven ska rita ett delta (GeB 22). Förväntningarna på multi-
modal läsning och tolkning motsvaras således inte av någon förväntan på 
multimodal textproduktion. 

I båda proven är det alltså vanligast att eleven besvarar uppgiften skrift-
ligt. Ibland räcker det att fylla i enstaka ord eller avsluta en påbörjad mening, 
men oftare krävs en längre, sammanhängande text. I nära hälften av historie-
uppgifterna (11 stycken) och i majoriteten av geografiuppgifterna (15 stycken) 
krävs att eleven skriver längre, sammanhängande texter på en halv sida eller 
mer. En indikation på de textmängder eleven förväntas åstadkomma under 
240 minuters provtid är att den sammantagna skrivytan i historieprovet upp-
går till drygt 10 A4-sidor och i geografiprovet till mer än 14 sidor. 

Att responsen i så hög grad är skriftlig tolkar vi som ett resultat av att de 
förmågor som betonas i kursplanerna ofta uttrycks och prövas i skrift. Mer 
oväntat är att omfånget på textproduktionen är så stort, särskilt sett i rela-
tion till de korta textunderlagen. 
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Kraven på längre, skriftliga responser gör också att frågan om genre blir 
central. Analysen av förväntad responsgenre utgår från den fråga eller upp-
maning som formulerats i uppgiften. Utifrån denna har vi identifierat den 
genre (i några fall de genrer) som bäst tycks realisera det svar som efter-
frågas, enligt den genretypologi som Rose & Martin (2012) utvecklat för 
texter i skolkontext. Ett exempel på hur analysen gjorts är uppgiften ”Or-
saker till kolonialismen” (HiA 3), där eleven ges följande uppmaning: ”Reso-
nera om orsakerna till kolonialismen!”. Här är det tydligt att den genre som 
bäst realiserar svaret är en förklaring, närmare bestämt en orsaksförklaring. 
Tolkningen stöds av att det i uppgiften också anges att ”orsakerna kan hand-
la om ekonomiska, militära, politiska och ideologiska förhållanden” och att 
eleven dessutom uppmanas att ”[f]örklara med hjälp av historiska exempel” 
(våra kursiveringar). Vilka genrer som respektive provuppgift pekar mot 
framgår av tabell 1.7 

Som framgår av tabellen är den text eleven förväntas producera oftast en 
förklaring. I geografiprovet är dessa mycket vanligare än andra genrer och 
hela tio uppgifter efterfrågar geografiska förklaringar. I några uppgifter ska 
eleven förklara enklare samband mellan t.ex. höjd över havet och befolk-
ningstäthet i Himalaya (GeB 18a), men oftast krävs mer komplexa förkla-
ringar. I geografiuppgiften ”Migration” (se figur 3), får eleven exempelvis 
följande uppmaning: ”Vilka olika orsaker finns till att människor väljer att 
flytta från ett land till ett annat? Resonera med hjälp av begreppen i rutan:”. 
(Till uppgiften hör åtta begrepp i en ruta.) 

Även i historieprovet är förklaringar vanligast. I uppgiften ”OS-invig-
ningen i London 2012” förväntas eleven t.ex. ”[r]esonera om orsakerna till 
att arrangörerna under invigningen av OS valde att använda industriali-
seringen för att visa upp en bild av Storbritannien”. 

Utöver förklaringar förväntas eleven främst producera argumenterande 
texter. I geografiprovet pekar tre uppgifter mot argumenterande texter och i 
historieprovet fyra, exempelvis ”Källor om slavhandeln över Atlanten” (figur 
1a) där eleven ska ”[r]esonera och argumentera källkritiskt” om vilka källor 
den fiktiva historikern kan ha använt. 

Beskrivningar efterfrågas i enstaka uppgifter, exempelvis den geografi-
uppgift där eleven uppmanas att ”Förklara vad som kännetecknar ett monsun-
klimat!” (GeB 16). I historieprovet finns en uppgift där eleven utifrån ett käll-
material ska beskriva arbetsförhållandena på en strumpfabrik (HiB 6, del 1). 
                                                 
7 I tabellen anges också vilket verb (eller motsvarande) som finns i uppgiften. Som vi 
kommer att diskutera längre fram visar det sig dock inte gå att identifiera förväntad 
responsgenre enbart utifrån verb. 
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Tabell 1. Förväntad svarsgenre och uppgiftsverb (eller motsvarande) i uppgifter som 
förutsätter längre skriftliga responser. 

Förväntad 
svarsgenre 

Uppgiftsverb (eller 
motsvarande) 

Historieuppgifter Geografiuppgifter 

resonera A 3, B 2, B 5 A 12a, A 13, B 18b, 
B 20, B 21 

Orsaksförklaring 

förklara A 12 
  

A 6a, A 6b, A 6c, B 
17, B 18a 

förklara A 2 A 11a, A 11b, B 23 

”Vilka samband kan 
du se mellan HDI och 
rent vatten?” 

–  A 10 

Konsekvens-
förklaring 

”Vilka konsekvenser 
kan det förändrade 
sättet att hantera fisk 
leda till?” 

– A 12b 

resonera B 6 (del 2) A 9 

resonera och 
argumentera 

A 6  – 

förklara – A 4c 
ge förslag, förklara och 
resonera 

– B 24b 

motivera A 11  – 

Argumentation 

”du svarar med ett 
resonemang” 

B 10 (del 2)  – 

förklara  – B 16, B 22 Beskrivning 
dra slutsatser B 6 (del 1)  – 

Beskrivning och 
orsaksförklaring 

beskriva och förklara B 8  – 

 
De genrer som efterfrågas är väntade utifrån att de kan sägas motsvara de 
förmågor som kursplanen i historia benämner att diskutera, resonera, reflek-
tera, analysera, kritiskt granska och i kursplanen i geografi att förklara och 
resonera. I tabell 1 anges också vilket eller vilka uppgiftsverb som används i 
uppgiften, t.ex. resonera eller förklara. Det är däremot svårt att hitta tydliga 
samband mellan det verb som valts och den genre som efterfrågas. Det gäller 
särskilt resonera och förklara som används för både argumenterande och 
förklarande uppgifter. Att dessa verb ofta återkommer förklaras sannolikt av 
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att de finns i kunskapskraven, men för den elev som förväntas besvara 
uppgiften med en längre text ger de alltså lite stöd. 

Däremot finns andra provinslag som syftar till att stödja skrivandet. 
Inslagen, som i historieprovet benämns ”stödstrukturer”, indikerar var elev-
en förväntas behöva stöttning. Vilka stödstrukturer som används skiljer sig 
emellertid mellan proven, och historieprovet innehåller också betydligt fler 
sådana än geografiprovet. I tabell 2 finns en sammanställning över de 
stödstrukturer som erbjuds i respektive prov. 

 
Tabell 2. Stödstrukturer i ämnesproven i historia och geografi. 

Typ av stödstrukturer Historia Geografi 

Linjerad skrivyta sammanlagt 10,5 linjerade 
A4-sidor  

sammanlagt 14,3 linjerade 
A4-sidor 

Begreppslistor – 6 uppgifter 

Stödfrågor  – I uppgift 

Figur som anger vilka 
förmågor som bedöms 

22 uppgifter – 

Tänk-på-att-punkter 12 uppgifter – 

Hjälpmeningar 8 uppgifter – 

Bedömningsmatriser  6 uppgifter – 

Komma-igång-punkter  1 uppgift – 

En enkel typ av stödstruktur som används i båda proven är de linjerade 
skrivsidor som indikerar hur omfattande svaret ska vara. I geografiprovet 
används ytterligare två stödstrukturer. Vanligast är begreppslistor, som före-
kommer i sex uppgifter, exempelvis i uppgiften ”Migration” (figur 3) där 
eleven med hjälp av åtta begrepp ska resonera om orsaker till att människor 
flyttar från ett land till ett annat. De begrepp som används, exempelvis per-
manent och tillfällig migration, är genomgående ämnestypiska men också 
relativt abstrakta, och förutsätter därför att eleven har goda ämneskunskaper 
och känner till vad de står för. I den mest omfattande geografiuppgiften 
(GeB 10) finns också en annan typ av stödstruktur, i form av frågor som 
pekar ut vilka områden elevsvaret ska behandla. 

I historieprovet erbjuds eleven, utöver de linjerade sidorna, fem typer av 
stödstrukturer med olika funktioner. I samtliga historieuppgifter finns en 
figur som informerar om vilken eller vilka förmågor uppgiften prövar och 
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vilken svårighetsgrad den har (se t.ex. uppe till höger på vänstersidan i figur 
2). En annan stödstruktur är de tänk-på-att-punkter som används i 12 av 22 
uppgifter. I uppgiften ”Källor om slavhandeln över Atlanten” ser de ut på 
följande sätt: 

Tänk på att: 
• vara noga med att ange vilka källor du resonerar om. Använd de 

nummer som står på källan (1–4). 
• använda källkritiska begrepp när du resonerar källkritiskt 
• olika källor kan stödja varandra 

Tänk-på-att-punkterna understryker ofta viktiga aspekter av uppgiften, som 
att olika källor kan stödja varandra, men kan också innehålla information om 
hur den ska lösas, exempelvis att svaret ska innehålla källkritiska begrepp. 

Vidare innehåller åtta av historieuppgifterna så kallade hjälpmeningar. Ett 
exempel finns i slaveriuppgiften (längst ner till höger på uppslaget i figur 1b): 

Några hjälpmeningar för att komma igång och skriva: 
• Anita Bengtsson kan ha använt sig av källa nummer … eftersom … 
• Det kan jag säga eftersom i källa nummer … så … 
• Källa nummer … är bra eftersom … 
• Man kan inte riktigt lita på källa nummer … eftersom … 

Det uttalade syftet är att hjälpa eleven att ”komma igång och skriva”, men 
hjälpmeningarna erbjuder också en tänkt struktur för responsen. I exemplet 
är uppgiften att ”[r]esonera och argumentera källkritiskt” om hur två givna 
slutsatser kan härledas ur källorna. Den förväntade responsen är därför en 
argumenterande text där eleven förklarar hur slutsatserna kan kopplas till en 
eller flera källor. Hjälpmeningarna styr emellertid snarast mot en text där 
eleven värderar en källa i taget med ett vardagsspråk där källor antingen ”är 
bra” eller något man ”inte riktigt kan lita på”. Den elev som använder hjälp-
meningarna riskerar därför att besvara uppgiften med en text som varken 
ansluter till den argumenterande genren eller använder källkritiska begrepp. 

Speciellt för historieprovet är att sex uppgifter innehåller bedömnings-
matriser med kriterier för olika uppgiftsbetyg. Matrisen kan emellertid också 
innehålla anvisningar som gör att eleven måste läsa även den för att få hela 
instruktionen. Ett exempel är uppgiften ”OS-invigningen i London 2012” 
(figur 2), där det bara är matrisen som informerar om att svaret ska inne-
hålla både nutida och historiska exempel. 
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Sammanfattningsvis erbjuder båda ämnesproven stödstrukturer som kan 
hjälpa eleven att hantera några av de utmaningar skrivandet innebär, t.ex. att 
påbörja svaret. Mängden och variationen i stödstrukturer innebär emellertid 
också att särskilt historieprovet saknar enhetlighet och att flera uppgifter 
framstår som fragmenterade. Att delar av uppgiftsanvisningarna enbart 
återfinns i betygsmatriser eller tänk-på-att-listor innebär också att eleven 
riskerar att missa viktig information. Inget av ämnesproven ger exempel på 
hur en färdig respons kan struktureras, och de hjälpmeningar som används i 
historieprovet leder inte alltid till ett adekvat svar. Den stora utmaningen att 
hitta rätt genre för responsen bidrar stödstrukturerna således inte till. 

Vad är ämnestypisk literacy enligt de båda ämnesproven? 
Ämnesproven illustrerar både likheter och skillnader i den literacy som för-
väntas. Vissa resultat är också väntade utifrån kursplaner och tidigare 
forskning – medan andra är mer oväntade. 

Gemensamt för proven är att de inte förutsätter någon läsning av längre, 
sammanhängande texter. Geografiprovet förutsätter ingen läsning utöver 
uppgiftsinstruktionerna, som i allmänhet är ganska informativa, och histo-
rieprovet förutsätter endast läsning av korta källtexter – där källinforma-
tionen ofta är längre än källan. Resultatet kan delvis förklaras med uppgifts-
mängden som medför att källtexterna måste vara korta för att eleven ska 
hinna besvara samtliga uppgifter. Att källtexterna uteslutande är korta måste 
ändå betraktas som ett anmärkningsvärt resultat, i synnerhet för historia, 
där en av de ämnesspecifika förmågorna är att kritiskt granska, tolka och 
värdera källor. Detta möjliggör provet genom att erbjuda många slags källor, 
inklusive bildkällor. De skrivna källorna representeras dock genomgående 
av textutdrag som är så korta att elevens värdering ofta måste utgå från käll-
informationen, snarare än från källan. Förmågan att tolka längre källtexter 
prövas därför inte i historieprovet. 

Att geografiprovet ställer låga krav på läsning är också delvis oväntat med 
tanke på att en av de ämnesspecifika förmågorna är att ”göra geografiska 
analyser och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska 
källor, teorier, metoder och tekniker”. Multimodala representationer som 
kartor och diagram är förvisso både ämnestypiska och relevanta – men av-
saknaden av skriftkällor ger ändå bilden av att geografiska analyser inte 
kräver läsning av skriftliga källor. 

En stor skillnad mellan de båda proven är hur källorna används. I 
historieprovet är källornas ursprung viktigt eftersom flera uppgifter är inrik-
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tade på att eleven ska diskutera och värdera historiska källor. I geografi-
provet är ursprungen däremot mindre viktiga eftersom källkritik bara ingår i 
en uppgift. Att ämnena förutsätter olika förhållningssätt till källor är inte 
överraskande, men värt att uppmärksamma som en del av den ämnes-
specifika literacy elever i årskurs 9 bevisligen förväntas ha utvecklat. 

Ser vi till den respons eleven förväntas producera finns det däremot stora 
likheter mellan proven. En tydlig tendens oavsett ämne är att responsen 
oftast ska vara en längre, skriftspråklig text. Bortsett från en geografiuppgift 
där eleven ska rita ett delta och några uppgifter där svaret markeras med 
kryss, finns inga förväntningar på att eleven ska kunna producera multi-
modala texter. 

Att förväntningarna på skrivande genomgående är höga förklaras dels av 
att de förmågor som framhålls i kursplanerna är sådana som ofta uttrycks i 
skrift, dels av att proven ska fungera som underlag för individuella bedöm-
ningar som av tids- och rättssäkerhetsskäl ofta blir skriftliga. Avsaknaden av 
uppgifter där eleven skapar multimodala texter som diagram eller tabeller är 
däremot mer förvånande, med tanke på att de särskilt nämns i kursplanen 
för geografi. 

Förväntningarna på skrivande är således höga i båda ämnesproven. I 
historieprovet erbjuds eleven hjälpmeningar avsedda att strukturera respon-
sen, men eftersom de inte leder till rätt genre blir resultatet snarast det 
motsatta. Signalen blir därför att det inte spelar så stor roll hur eleven utfor-
mar sin text, trots att forskning visar att just genrekunskaper är en viktig del 
av den literacy som utmärker olika ämnen (se avsnittet om ämnesspecifik 
literacy). Eftersom inget av ämnesproven erbjuder textexempel i de genrer 
uppgifterna förutsätter blir slutsatsen att eleven redan förväntas känna till 
hur man skriver argumentationer och orsaksförklaringar, alternativt att 
textens utformning inte uppfattas som viktig för resultatet. 

Diskussion 
Som analysen visat är provens literacyförväntningar asymmetriska när det 
gäller läsning och skrivande. För läsning och tolkning ställs låga krav på 
läsning av sammanhängande skrift, men höga krav på tolkning av multi-
modala representationer som kartor, diagram och historiska bildkällor. För 
skrivande eller annan textproduktion är förväntningarna snarast de om-
vända: här ska få eller inga multimodala representationer skapas medan för-
väntningarna på skrivande är desto högre – eftersom ämnesproven förut-
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sätter att eleven kan skriva längre ämnestypiska texter som inte bygger på 
reproduktion. 

Detta är intressant utifrån den funktion ämnesproven kan förväntas ha 
som norm för undervisningen. Att proven betonar skrivande av längre 
förklarande och argumenterande texter synliggör ämnenas skriftspråkliga 
dimensioner. Detta kan i förlängningen leda till en större medvetenhet om 
behovet av att stödja elevernas skrivande i ämnen som geografi och historia. 

Att proven redan är på väg att skapa ett större fokus på ämnesspecifikt 
skrivande framgår av Skolverkets intervjurapport om ämnesproven (2016), 
där både lärare och elever uppmärksammar förväntningarna på ”goda 
skriftliga kompetenser” i SO. Enligt eleverna är provuppgifterna svårare och 
mer omfattande än vanliga SO-uppgifter. Framför allt uppfattar de att kra-
ven på längre skriftliga resonemang är högre än i undervisningen (Skol-
verket 2016:32). Även många av de intervjuade lärarna uppmärksammar de 
höga skrivkraven, och menar att de textmängder eleverna förväntas produ-
cera riskerar att missgynna vissa elevgrupper, och särskilt elever med andra 
modersmål än svenska (Skolverket 2016:35). Synpunkter som att ämnes-
provet missgynnar elever som är ”duktiga i ämnet men svagare på skriftliga 
resonemang” (Skolverket 2016:36) ger också bilden av att längre, samman-
hängande texter inte är del av arbetet i alla klassrum. Ämnesproven kan 
således på sikt komma att öka uppmärksamheten på det ämnesspecifika 
skrivandet, även om detta, att döma av Skolverkets rapport, ännu inte hade 
skett 2016. 

För läsningen blir provens funktion som modell en annan. De låga för-
väntningarna på läsning av sammanhängande texter kan förvisso delvis för-
klaras av provformatet, där textunderlag inte distribueras i förväg. Detta gör 
det praktiskt omöjligt att hinna med både läsning av omfattande text-
underlag och många skrivuppgifter – och här har alltså skrivandet priorite-
rats. Dock riskerar detta att signalera att läsning av längre källtexter, lite hår-
draget, inte är centralt i historia och helt irrelevant i geografi. 

En möjlig förklaring till de låga förväntningarna på läsning finns i den 
utvärderingsrapport som publicerats om historieprovet, där det framgår att 
konstruktörerna har arbetat med språkliga förenklingar för att kompensera 
för elevers varierande läs- och skrivförmåga. Trots det konstaterar prov-
gruppen att resultaten varierar mycket mellan olika elevgrupper, vilket leder 
till slutsatsen att kommande prov bör förenklas ytterligare: 

Diskrepansen mellan elevers förutsättningar ifråga om läs- och skriv-
förmåga är ett hinder för validiteten hos provet och ytterligare ansträng-
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ningar kommer att göras för att underlätta förståelsen genom ett enkelt 
språk. (Provrapport 2013) 

Sett ur ett literacyperspektiv skulle slutsatsen kunna bli en annan. Det 
ämnesspecifika språket är en oupplöslig del av ämneskunnandet, och för-
enklade provtexter riskerar därför att begränsa elevernas möjlighet att ut-
veckla de kunskaper som krävs för att ta del av och uttrycka kunskaper och 
tankar om ämnen som klimatförändringar eller rasism. Detta är inte bara 
viktigt för vidare studier utan också för elevens möjlighet att utveckla den 
literacy som krävs för ett aktivt samhällsdeltagande. 

Slutord 
Ämnesproven representerar en typ av text som är lätt att ta för given och 
som därför riskerar att bli osynlig. De implikationer vi pekat på visar på 
vikten av att kritiskt granska denna typ av texter, som är inbäddade i verk-
samheter men viktiga ur ett samhällsperspektiv. De lärare som använder och 
bedömer provuppgifterna har knappast tid och möjlighet att systematiskt 
granska och analysera dem. Dessutom är ämnesproven laddade med stor 
auktoritet – de kommer från en myndighet och är obligatoriska, de är fram-
tagna av särskilt sammansatta provgrupper och de är kvalitetsgranskade. 
Lärare rekommenderas att använda dem i undervisningen – och vi vet att de 
används som undervisningsmaterial. Uppgifterna i de offentliggjorda pro-
ven tenderar därför att bli en slags inofficiell norm för ämnets literacy. Efter-
som ämnesproven är del av betygsunderlaget är de också viktiga för elevers 
möjligheter att uppnå grundskolemålen. Men ännu viktigare är kanske 
provens indirekta roll som normsättare för vad som betraktas som relevant 
literacy i ämnet – och i förlängningen för vilken literacy elever får möjlighet 
att utveckla under grundskolan. 
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Figur 1a. Historieuppgiften ”Källor om slavhandeln över Atlanten” (delprov A, uppgift 
6), uppslaget ur elevhäftet. 
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Figur 1b. Historieuppgiften ”Källor om slavhandeln över Atlanten” (delprov A, uppgift 
6), uppslaget ur texthäftet. 
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Figur 2. Historieuppgiften ”OS-invigningen i London 2012” (delprov B, uppgift 2). 
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Figur 3. Geografiuppgiften ”Migration” (delprov A, uppgift 13). 
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Figur 4. Geografiuppgifterna ”Klimatdiagram” (delprov B, uppgift 15 och 16). 
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