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Hur	  påverkas	  vi	  av	  massmedia?	  Hur	  påverkas	  du,	  jag	  och	  våra	  medmänniskor	  
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meningslös.	   Problemområdet	   är	   allt	   för	   stort.	   Att	   begränsa	   frågan	   till	   ett	  
exklusivt	  massmedium—i	  detta	  fall	  den	  svenska	  löpsedeln	  och	  dess	  citat—är	  
därför	  en	  praktisk	  nödvändighet.	  	  
	  
Tesen	   i	   detta	   arbete	   är	   att	   löpsedlarna	  påverkar	   läsarens	  uppfattning	   av	  det	  
normala	  och	  att	  de	  gör	  detta	  genom	  att	  läsaren	  av	  löpsedelscitaten	  måste	  ta	  till	  
sig	  det	   sagda	  på	  ett	   speciellt	   sätt.	  Läsaren	  delar	  den	  citerades	  perspektiv	   för	  
att	   förstå	   vad	   som	   sägs	   och	   detta	   innebär	   att	   läsaren	   i	   någon	   mån	   måste	  
acceptera	  de	  värderingar	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  den	  citerades	  handling.	  	  
	  
I	   och	   med	   detta	   utgör	   löpsedlarnas	   påverkan	   ett	   exempel	   vars	   relevans	  
sträcker	   sig	   utanför	   såväl	   det	   svenska	   som	   det	   rent	   journalistiska	  
medielandskapet.	  
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Även en kritiskt inriktad tidningsläsare skall inte inbilla sig, att han 
är immun mot inverkan av den modernt uppställda pressens feta 
typer….[H]ur skeptisk han än är … är han i alla fall beroende av 
dem, inte minst vid den dagliga glidflykten över morgonavisans 
numera liksom sönderbombade spalter. Detta beträffande de 
tidningar man läser. Av och om dem, som man inte läser, får man … 
sitt vetande enbart genom deras löpsedlar. Redan som 
kunskapsspridare och opinionsbildare äro dessa plakat alltså ej att 
bagatellisera. Icke alla gatuvandrare äro skeptiker, och den enkla 
regeln att aldrig fästa något avseende vid en sensationsrubrik, om 
den bara förekommer i en kvällstidnings löpsedel, tillämpas 
säkerligen inte som den förtjänar. (Brulin, 1949) 

 
 
Det handlar om att tidigt tänka i termer av löpsedel, helst innan 
artikeln är skriven. Gärna flera dagar innan. Redan när man lägger 
ut jobbet på reportern ska man lägga ut vinklarna, det gör att 
artikeln blir bättre. (Bengtzon i Frigyes, 2005) 

 
 
Pojkvännen berättar: Därför dödade jag 19-åriga Klara  
(Exp, 7/3-03)  
Stenbergamördaren i exklusiv intervju: Jag är inget odjur  
(AB 13/1-90) 
Mannen som misstänks för styckmord erkänner att han mördade 
fästmön/Jag åt av henne  
(AB 22/1-80) 
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Inledning: Löpsedlar och påverkan 
Hur påverkas vi av massmedia? Hur påverkas du, jag och våra 
medmänniskor av den information som sprids via massmedia—
tidningar, tv, radio, film, annonser på bussar och i tunnelbana, 
cd-skivor och dvd, internet, etc, etc.—till snart sagt varje vrå av 
våra livsvärldar? 
 Som en av medieforskningens ”stora frågor” kan denna 
undran tyckas meningslös. Problemområdet är allt för stort. Varje 
försök till svar riskerar att glida oss ur händerna när 
resonemangen leder oss bort från våra ursprungsfrågor, i ett till 
synes oändligt universum av problem, teorier och forsknings-
riktningar. Att begränsa frågan om medias påverkan på publiken 
till ett exklusivt massmedium—löpsedlarna—kan därför ses som 
en praktisk nödvändighet. Samtidigt aktualiseras frågan hur vi 
vetenskapligt skall kunna undersöka påverkan av ett enskilt 
massmedium som verkar i ett mer eller mindre totalt mediebrus: 
hur kan vi skilja löpsedlarnas påverkan från, säg, tv-reklamens (jfr 
McQuail, 1987, 251; Dahlgren, 1992a, 11; Anderson, 1997, 23; 
Jarman & McClune, 2007, 57)? Denna fråga kommer inte att 
besvaras här. I stället ska jag begränsa undersökningsobjektet 
ännu mer genom att i första hand diskutera citat på löpsedlarna. 
Jag kommer därefter på goda grunder (se nedan) ta för givet att 
löpsedels-citaten påverkar oss läsare. Fokus i denna studie ligger 
med andra ord på det förklarande planet, i utvecklandet av en 
förklaringsmodell som talar om hur löpsedelcitaten kan tänkas 
påverka oss.1 Därutöver kommer teorin också att ge stöd för 

                                                 
1 En samhällsvetenskaplig bekräftelse av teorin skulle helst inbegripa både kvalitativa och 
kvantitativa intervjuer och attitydundersökningar, något som ter sig mindre tvunget givet det här 
valda humanvetenskapliga perspektivet. 
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formulerandet av konkreta hypoteser om vad denna påverkan 
resulterar i. 
 Denna förklaringsmodell, denna teori, är inte formulerad ur 
intet, utan är sammansatt av tidigare forskning inom menings- 
och tolkningsteori, vilket ger indirekt stöd åt antagandet om 
löpsedlarnas påverkan.2 Vi kommer att se hur påverkan handlar 
om individens tolkning av massmediala röster (löpsedelscitat), 
men också hur denna tolkning alltid präglas av en kulturell 
kontext. Påverkan sker dock ytterst i den individuella 
tolkningsakten, vilket här formuleras i och med den centrala tesen 
att läsaren av löpsedelscitaten måste dela den citerades värdemässiga 
perspektiv för att förstå det sagda. Denna tes kommer att förtydligas 
och exemplifieras vartefter teorin tar form. Så här inledningsvis 
kan påpekas att tesen utgör en kanske kontroversiell, men fullt 
logisk konsekvens av den föreslagna förklaringsmodellen (och i 
förlängningen av de teorier denna är sammansatt av). Teorin har 
härtill ett vidare, om än sekundärt, syfte i ambitionen att förklara 
hur vi kan påverkas av andra massmedier än enbart löpsedlarna. 
Löpsedlarna, med sina citat, får alltså fungera som exempel åt 
den föreslagna teorin om hur vi (publiken) påverkas av 
massmedia, medan det offentliga rummet får antas vara den del 
av våra livsvärldar där denna påverkan tar sin början. Men varför 
löpsedlar? Varför just citat på löpsedlar? 
 
 
Normalisering: normförskjutning 
Löpsedeln har funnits i Sverige i över etthundra år. Som 
massmedialt fenomen har den skapat rubriker både bildligt och 
bokstavligt. Herman Brulins kritik från slutet av 1940-talet, som 
citeras ovan, får ny näring ett halvsekel senare när journalisten 
Anders Isaksson skriver att löpsedlarna ”varken vädjar till 
intellektet, förnuftet, måttfullheten, eller medkänslan” utan till 
”skambelagda känslor som nyfikenhet, skadeglädje, oro och 
rädsla” (Isaksson, 1997). Professorn i straffrätt, Madeleine 
                                                 
2 Delar av detta arbete har tidigare publicerats i Volgsten, 2005,a,b,c. 
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Leijonhufvud instämmer i den kritiska kören när hon menar att 
massmedias ”rubriker” förskjuter ”uppfattningen av det normala” 
vad gäller sexövergrepp mot kvinnor (Leijonhufvud, 2006).  
 Våren 2005 stormar det särskilt mycket kring löpsedlarna, 
då Sveriges livsmedelshandlareförening uppmanar sina 
medlemmar att inte sätta upp anstötliga löpsedlar i butikerna. På 
Helsingborgs lasarett drar man in löpsedelsutrymmet helt och 
hållet med hänvisning till den anstöt rubrikerna väcker, medan 
självaste statsministern beklagar sig över att kvällspressens 
självsanering ”går långsamt” (cit. i Jönsson 2005a). Listan kan 
göras längre. En sökning på internet på ordet ”löpsedlar” ger fler 
än 100 000 träffar. Även om inte alla inlägg är negativa till 
löpsedlarna som fenomen, vittnar detta om att löpsedlarna utgör 
ett kontroversiellt inslag i vår vardag.  
 Mot denna bakgrund kan man fråga sig varför det inte 
bedrivits mer forskning i ämnet. Att internationell forskning 
saknas beror förmodligen på att löpsedeln är en ganska unik 
svensk företeelse (om än inte så exklusiv som vissa velat göra 
gällande). Svenska studier är trots detta begränsade till en mindre 
undersökning från 60-talet, en och annan studentuppsats, samt 
några mer eller mindre omfattande journalistiska betraktelser 
(Rosenberg, 2004; Frigyes, 2005). Någon mer omfattande 
diskussion om hur löpsedlarna påverkar sin publik saknas.3 Givet 
löpsedlarnas centrala plats i det offentliga rummet—de platser 
där vi alla vistas—finns all anledning till ytterligare forskning.4 
Medan Isaksson svävar på målet huruvida löpsedlarna påverkar 
våra normer—”[de] formar både en världsbild och en 
självbild”—eller om de bara återspeglar den ”etisk-moraliska 
grundhållningen” i samhället, ger oss föreliggande teori anledning 
att tro att löpsedlarna påverkar läsarens uppfattning av det normala 
och att löpsedlarna gör detta genom att läsaren av citaten måste 

                                                 
3 I fembandverket Den svenska pressens historia (2000) saknas löpsedlar helt som ämnesord.  
4 Till skillnad mot tidningsläsande—oavsett om det rör sig om kvälls-, dags-, eller veckopress—
ingår som regel inte löpsedlarna i publikens dagliga rutin eller praktik, då vi inte kan välja när vi 
ska läsa dem. Vi kan alltså inte analysera något bruk av löpsedlar på samma sätt som vi kan 
analysera bruket av en kvällstidning (jfr Johansson, 2008). 
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ta till sig det sagda på det speciella sätt teorins centrala tes hävdar. 
Närmare bestämt måste läsaren dela den citerades perspektiv för 
att förstå vad som sägs och detta innebär att läsaren i någon mån 
måste acceptera de värderingar som ligger till grund för den citerades 
handling. I och med detta utgör löpsedlarnas normaliserande 
påverkan ett exempel vars relevans också sträcker sig utanför 
såväl det svenska som det rent journalistiska medielandskapet. 
 
 
Normalisering: internalisering och avtrubbning 
Påverkas vi verkligen av de löpsedlar vi läser? Är det inte tvärt om 
så att löpsedlarna påverkas av det omgivande samhället? Det ena 
utesluter inte det andra, men en förutsättning för detta växelspel 
är att vi faktiskt påverkas; om inte publikens normer, värderingar 
och attityder förändrades funnes det inget nytt eller föränderligt 
för löpsedlarna att återspegla (vilket inte utesluter att vi också 
påverkas av andra faktorer än massmedia). Att det som betraktas 
som avvikande och moraliskt klandervärt har förändrats över 
tiden kan illustreras av följande exempel på sensationsrubriker 
från femtio- och sextiotalen.  
 

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

 
Eller denna, från Expressen i januari tio år tidigare:  
 

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

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

 
Bert Karlsson: Jag tjänar 50000 per dag på flyktingar  
(AB 11/1-90)  
 
Artisten Paula Nielsen misshandlade ambulansförare/ Jag gav honom 
en fet kick (AB 16/1-00) 
 
Kommunalpolitikern och läraren i Haninge: ”Jag är rasist”  
(Exp 16/6-99) 
 
Beväpnat medborgargarde i Uppsala/”Vi kommer att skadeskjuta 
förövarna med eldvapen” (Exp 27/1-00) 

 
Vi kan anta att dessa citat är publicerade just för att de ger 
uttryck för värderingar som inte accepteras av samhället—även 
om de kanske redan befinner sig i ett gränsland mellan det 
allmänt avfärdade och det i viss mån accepterade. Men givet att 
vi som läsare måste dela den citerades perspektiv för att förstå 
citaten måste vi också ta till oss de värderingar som ligger till 
grund för den citerades handling. I Bert Karlssons fall att tjäna 
pengar på utsatta grupper av människor (samt på svenska 
skattebetalares bekostnad). I Paula Nielsens fall, våldsutövande 
(om än det klassificeras negativt som ”misshandel”). I 
kommunalpolitikerns fall, rasism; samt i medborgargardets fall, 
(återigen) våldsutövande. Även om det var svårt att se någon 
direkt ideologisk aspekt i citaten från 50 och 60-talen, andas de 
senare citaten å ena sidan en tydlig individualism (Karlsson och 
Nielsen), samt i de två andra fallen (rasism och medborgargarden) 
ett slags våldsbaserad kollektivism där solidariteten är starkt 
begränsad till den egna gruppen. Vore dessa citat möjliga under 
50-eller 60-talet, eller ens under 70-talet? Knappast. 
 Individualiserat våld bekräftas i än högre grad av de tre 
löpsedelscitat som fått fungera som vinjett inledningsvis. Många 
skulle nog värja sig mot påståendet att de påverkas denna mest 
makabra typ av citat. Samtidigt kan man fråga sig om inte en del 
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av obehagskänslan vi känner när vi läser dessa mördarcitat 
bottnar i just detta att handlingarna framstår som så påtagligt 
konkreta för oss, tack vare det förstapersons-, det jag-perspektiv 
som erbjuds. Även om de flesta av oss aldrig kommer att begå 
mord, oavsett påverkan (men se Eriksson, 1998, om 
”neutraliseringstekniker”), finns möjligheten att vi kommer att 
förvänta oss att mord blir allt mer bestialiska. En mördare som 
lemlästar sitt offer är inget odjur, bara en vanlig mördare, medan 
den som inte gör det gör ett slarvigt jobb (den som ”bara” 
misshandlar någon kan numera förväntas hoppa på den 
misshandlades huvud—något som var mer eller mindre 
främmande för bara några decennier sedan). Att bli mördad 
kommer kanske inte att ses som mer olyckligt än att dö i cancer 
eller i en bilolycka. Det är sånt som händer.  
 Vad gäller löpsedelscitaten ovan innebär detta, enligt den 
förklaringsmodell jag kommer att föreslå, att om vi reagerar 
negativt så är det en reaktion på något vi förstått. Men 
förståelsen, tolkningen, förutsätter i sin tur att den citerade 
rösten—”därför dödade jag”—internaliseras och ingår ett mer eller 
mindre dialogiskt förhållande till de redan internaliserade röster som 
utgör våra subjektiva identiteter. Även de röster som ifrågasätts i 
denna subjektiva dialog fortsätter att utgöra en del av våra 
identiteter, såtillvida de bestämmer vad vi inte sympatiserar med. 
Ju större utrymme en ifrågasatt röst får i våra inre dialoger desto 
större kan man tänka sig att dess avtrubbande verkan är, det vill 
säga det accepteras som normalt, givet att det utförs inom vissa 
kretsar och grupper som i sig kategoriseras som avvikande.  
 Löpsedlarna återspeglar—och bekräftar på så sätt—mer 
eller mindre extrema tendenser i samhället. I den mån löpsedeln 
har en direkt påverkan på läsaren gäller det sannolikt de rent 
beskrivande aspekterna: den läsare som drivs till handling av 
löpsedelscitaten har rimligen redan tidigare internaliserat 
avvikande grundvärderingar, men inspireras av de löpsedels-
mässiga sätten att realisera dessa. I den mån extremt främmande 
värderingar påverkar oss är det troligt att de i första hand har en 
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avtrubbande effekt. Istället för att ge upp våra tidigare 
värderingar till förmån för deras värdemässiga motsatser 
införlivar vi motsatserna (de främmande värderingarna) som 
”norm för det avvikande”, det vill säga vi håller för normalt att 
avvikande ”andra” kan omfatta dessa värderingar. Den 
övervägande påverkan handlar (om vi tillåter oss att gå utöver 
teorins omedelbara räckvidd) med andra ord om avtrubbning 
inför det som meddelas, vilket innebär att det krävs allt grövre 
språk och beskrivningar för att löpsedlarnas citerade röster skall 
framstå som trovärdiga avvikare (själva villkoret för deras 
kommersiella gångbarhet), vilket 50- och 60-talslöpen illustrerar 
med önskvärd tydlighet. 
 
 
Moralpanik och attitydförändringar—alternativa sätt att se på normer och 
normförskjutning 
Den syn på normförskjutning och normalisering som följer av den 
teori jag föreslår kan jämföras med Stanley Cohens (1980) 
klassiska studie om moralpanik. Cohen för en ingående diskussion 
om olika gruppers avvikelse från etablerade normer, samt 
massmedias roll för att definiera och särskilja både sociala 
grupper och normer. Även om Cohens studie uppmärksammar 
hur media mer eller mindre skapar utförliga ”roller” för avvikelse 
för en vidare publik att iträda, är utgångspunkten att varje 
samhälle präglas av en relativt fast uppsättning normer som 
aktualiseras vid utbrott av moralpanik. Cohen är i gott sällskap. 
Karl Erik Rosengren är en av många som delar Cohens 
antagande när han studerar de olika tidsperspektiv utifrån vilka 
forskare har analyserat mediepåverkan (Rosengren, 1994).  
 Skillnaden mellan dessa synsätt och det jag presenterar är att 
Cohen och Rosengren uppmärksammar det normativt bestående, 
medan jag visar hur massmedia kan tänkas bidra till en successiv 
förändring av normer. Istället för att undersöka medias ”kultivering 
av kollektiva massmedvetanden” (Gerbner, 1969, citerad i Potter, 
1993:564) vars yttersta funktion är upprätthållandet av en redan 



 9 

etablerad ordning, föreslår jag en mer flexibel modell som 
förklarar hur löpsedlarna kan utöva en de-kultiverande, eller 
åtminstone—i den mån löpsedlarna bidrar till att ersätta 
existerande normer med nya dito—en re-kultiverande påverkan 
på publiken.5 
 I detta sammanhang är det intressant att iaktta Richard 
Pettys och John Cacioppos socialpsykologiska studier av 
massmedierade attityd-förändringar. Enligt deras förklarings-
modell ger massmedierade budskap upphov till attityd-
förändringar, antingen genom att 1) mottagaren medvetet tar 
ställning till argumenten för det fenomen som den värderande 
attityden gäller, eller genom att 2) mottagaren omedvetet associerar 
nya och okända företeelser (till exempel ett nytt shampo) med 
fenomen som mottagaren redan är bekant med och värderar 
positivt (till exempel en välkänd poplåt). I frågor som är 
angelägna för oss tenderar vi att medvetet ta ställning, 
argumenten bemöts ”centralt”, medan attitydförändringar i 
frågor vi ställer oss mer likgiltiga inför har större chans att 
genomdrivas via ”perifera” associationsmekanismer (Petty & 
Cacioppo, 1981, för exempel, se Bullerjahn, 2006).  
 Enligt denna modell sker dock bestående attitydförändringar 
endast i den mån mottagaren är motiverad att aktivt ta ställning 
för eller emot det som attityden avser. Associationsbaserade 
attitydförändringar tenderar däremot att snabbt gå över. Pettys 
och Cacioppos förklaringsmodell förmår med andra ord inte 
förklara hur det kan ske en bestående påverkan på 
löpsedelsläsaren fastän denne inte reflekterar aktivt över sin 
inställning till det citaten gör uttryck för (handlingar och 
motiverande attityder). Den påverkan jag menar att löpsedlarna 
kan utöva är omedveten (vad gäller mottagaren), utan att för den 
skull vara ”perifer” i betydelsen ”enbart associationsbaserad”. 
 ”Norm” skall alltså förstås som ett vidare begrepp än hos till 
exempel Durkheim (1974) eller Parsons (1982), där det syftar på 

                                                 
5 En verkan som studiet av ”kulturella indikatorer” ofta ger vid handen (se flera studier i 
Melischek, et al, 1984). 
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det av samhället sanktionerade. Genom att visa hur löpsedlar 
”dissimulerar” normer för andra grupper än de läsaren tillhör, 
öppnar sig härmed ett ideologikritiskt perspektiv: vi kan se hur 
löpsedlarna erbjuder roller för avvikelse ”mellan raderna”. Men 
löpsedeln är inte bara ideologisk till innehåll; i och med dess 
förmåga att etablera och påverka normer utgör löpsedeln 
dessutom vad vi skulle kunna kalla en ”institutionaliseringsform 
för makt” (Foucault, 1982), ett ”naturligt” inslag i vår vardag som 
det inte faller oss in att ifrågasätta i grunden, utan något vi på sin 
höjd förfasar oss över i ett slags moraliserande daglig bekräftelse. 
 Nu är det förstås inte bara moraliskt klandervärda röster 
som citeras på löpen. Även skomakaren i Luleå som bestals på 
8000 kronor får komma till tals då han ”förlåter” de skyldiga 
barnen, som ju kom tillbaka med pengarna (AB 9/1-80). Eller de 
nyblivna föräldrarna i Nyköping som glatt förvånas över 
invånarnas ”glädjefnatt” när dessa går man ur huse för att hurra 
för ”nyårsbabyn” (Exp 2/1-00). Dessa trivialiteter kompenseras 
dock med råge om vi också beaktar alla citatlösa löpsedlar. Ett 
exempel i skrivande stund från Citys löpsedel: 
 

Sex män våldtog femtonårig kvinna (27/4-05) 
 

Implicerar denna beskrivning en annan värdegrund, kan man 
fråga sig, än de möjliga formuleringar som aldrig kom i tryck, 

 
Polisen grep sex våldtäktsmän 

 
Polisen grep sex män som våldtagit ett barn 

 
eller är skillnaden uteslutande dramaturgisk? 

 
 

Disposition 
Arbetet är indelat i sex kapitel. I det första kapitlet ges en 
kortfattad glimt av löpsedelns historia (i Aftonbladets och 
Expressens tappningar), dess tillkomst och något om dess 
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sensationskaraktär. Det av Isaksson utlästa moraliska förfallet på 
löpsedlarna ifrågasätts och nyanseras med hänvisning till ett 
tidsmässigt mer omfattande analysmaterial. I kapitel 2 
introduceras problematiken med löpsedlarnas normförskjutande 
potential i samband med framväxten av citat på löpsedlarna, samt 
löpsedlarnas reklamfunktion. Jag argumenterar för att citaten 
måste uppfattas som ”narrativa fragment” för att förstås av 
läsaren. Detta förklaras med hänvisning till narrativitetsteori, som 
jämställs med handlingsförklaringar inom filosofi. Syftet med 
detta är att gå utöver ett rent formellt analyserande av texter och 
berättelser, till att förklara hur dessa texter och berättelser tolkas 
och förstås av läsaren. Syfte och tillvägagångssätt skiljer sig på så 
sätt (trots vissa likheter) från tidigare analyser av svensk 
sensationsjournalistik, där det uttalade syftet begränsats till att 
analysera hur de största nyhetsmedierna berättar (Ghersetti, 2000; 
Ghersetti & Hjort, 2000; Ghersetti & Hvitfelt, 2007).6 Jag avslutar 
denna del med exempel från löpsedlarna i samband med 
katastrofen den elfte september 2001, för att visa hur löpsedlarna 
är formulerade så att läsaren skall kunna inta det perspektiv som 
den citerade rösten förmedlar.  
 Då ett formellt analyserande av löpsedelscitat inte förklarar 
varför läsaren måste inta den citerades perspektiv för att förstå det 
sagda, utvecklar jag det teoretiska resonemanget i kapitel 3. 
Framför allt åberopar jag Donald Davidsons och Michail 
Bachtins teorier om språkförståelse och kommunikation till stöd 
för argumentet att förståelse förutsätter någon form av empati 
samt att förståelse aldrig kan vara värdeneutral. Det tolkande 
subjektet inbegriper ”det andra” i vad som kan beskrivas som en 
”polyfoni av internaliserade röster”. Heterogeniteten i denna 
polyfoni är vad som slutligen möjliggör löpsedelscitatens 
normförskjutande påverkan. Två skilda sätt att internalisera 

                                                 
6 Marina Ghersetti nämner kortfattat hur sensationsartiklar kan få ”åskådaren” att ”uppleva 
identifikation”, vilket ses som ”en förutsättning för att han skall känna sig berörd, engagerad och 
ta del av berättelsen” (Ghersetti, 2000: 42); identifikation ses med andra ord inte som en 
förutsättning för förståelse på det sätt jag menar att inlevelse och värdemässig 
horisontsammansmältning gör. 
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röster beskrivs: ”bevekande” och ”auktoritära”. Att språk-
förståelse alltid inbegriper tolkning av värderingar förklaras 
inledningsvis med hänvisning till Daniel Sterns utvecklings-
psykologiska teori om förspråklig kommunikation. 
 I det fjärde kapitlet diskuteras olika sätt läsaren kan bemöta 
löpsedelscitaten, med utgångspunkt i Stuart Halls teori om 
avkodning av massmedierade meddelanden. Som exempel på vad 
Hall kallar oppositionella läsarter diskuteras Roland Barthes 
konnotationsbegrepp. Konnotationen, så som Barthes förklarar 
den, kan inte tillföra någon ny information, utan är ett slags 
omedveten projicering av läsarens förutfattade meningar på 
texten, men uppfattas av läsaren som förmedlade av texten. Här 
diskuteras också vad det innebär för konnotationen att vara 
motstridig i förhållande till citatets narrativa värdegrund. Ett annat 
för läsaren omedvetet sätt att bemöta löpsedelscitaten är genom 
det jag (med utgångspunkt i Peter Dahlgrens diskussion om 
nyhetsläsning) kallar partialöverföring. Här går jag utöver Bachtin 
och analyserar rösterna som sammansatta av röstpartialer. 
 Det är först när vi analyserar de enskilda rösterna (eller 
rösttyperna) på partialnivå som vi kan se hur och varför vissa citat 
(eller citattyper) lättare undgår bemötande, oppositionella 
tolkningar och kritisk reflexion. Men en löpsedel kommer sällan 
ensam. I kapitel 5 analyseras några av löpsedlarnas olika typer av 
förekomster, framför allt det jag kallar den sammanhängande 
citatserien. Med utgångspunkt i Bachtins teori om talgenrer granskas 
citaten med avseende på tematik, form och kontextberoende. Att 
detta inte ska ses som ett återfall till rent formell textanalys av 
löpsedlarna står klart när vi betänker att de genreegenskaper som 
lyfts fram påverkar de röster vi som läsare internaliserar—och i 
förlängningen vilka vi ”är”. 
 Samtidigt som den kontextuella analysen knyter an till 
medieforskningens ”rumsliga vändning”, aktualiseras också 
frågan om löpsedlarnas plats i det offentliga rummet. Med 
utgångspunkt i resonemang som förts fram av de båda filosoferna 
Jürgen Habermas och Jean Baudrillard artikuleras, i det sjätte och 
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avslutande kapitlet, två radikalt skilda förhållningssätt till 
löpsedlarnas existens, vilka båda i slutänden avfärdas med 
hänvisning till ett förhållningssätt till auktoritet, bildning och 
frihet som förts fram av filosofen Hans Ruin. 
 Till sist tre ”estetiska efterord”. I de två första bemöter jag 
ett par invändningar som gärna uppstår i och med Bachtins och 
Walter Benjamins diskussioner om det ”karnevaleska” respektive 
publikens fallenhet för ”förströelse”. I det tredje tar jag upp en lös 
sträng att spela vidare på. 
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1. Den svenska löpsedeln—historik och karaktär 
Löpsedeln är i mångt och mycket ett svenskt påfund. Det har 
sagts att den moderna löpsedeln skapades av August Sohlman 
någon gång på 1800-talet (Nilsson, 1993; Nordström & Åstrand, 
1999). Sohlman var redaktör på Aftonbladet mellan 1852 (då han 
efterträdde Lars Johan Hierta) och 1874, men exakt när 
tidningen började marknadsföra sig medels löpsedlar är osäkert. 
Den äldsta bevarade löpsedeln är från 22 november 1892, då 
Aftonbladet fortfarande hade en stor andel prenumeranter 
(tidningen var redan från starten 1830 en kvällstidning, se 
Fredriksson, 1980). När Expressen börjar ges ut 1944, som en 
liberal motvikt till det då tyskvänliga Aftonbladet, använder man 
sig redan från början av löpsedlar. Detta tidiga bruk kan jämföras 
med våra nordiska grannländer, där löpsedeln fick fotfäste först 
under de sista decennierna av 1900-talet, det vill säga omkring 
hundra år senare än i Sverige. Ser vi oss om i övriga världen 
finner vi dessutom att fenomenet är relativt okänt. I exempelvis 
Sydafrika, där löpsedlar förekommer, sätter många tidningar upp 
en fem, sex olika löpsedlar dagligen på lyktstolparna så att de 
följer efter vartannat när man kör bil (Helgesson, 2003). I många 
andra länder får dock tidningarnas förstasidor på egen hand 
fungera som publikmagneter i tidningsställen, eller så ropar 
tidningsförsäljarna själva ut huvudnyheterna på gatan.  

Löpsedlarnas funktion är inte minst att locka till sig den 
sporadiska tidningsköparen. Medan morgontidningarnas löp-
sedlar kan kosta på sig att vara sakligt informativa, både vad 
gäller rubriksättningens karaktär och nyhetens omfång i själva 
tidningen, så har kvällspressens löpsedlar en mer renodlat 
kommersiell funktion där det sensationella spelar en fram-
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trädande roll. Inte sällan finner man att det som fått braskande 
rubriker på löpen bara nämns helt kortfattat i tidningen. En orsak 
till denna skillnad är att medan dagstidningarna har fasta 
prenumerantkretsar lever kvällspressen uteslutande på lös-
nummerförsäljning. Kvällstidningarnas försäljningsavdelningar är 
också väl medvetna om vilka typer av sensationsrubriker som 
säljer i olika kundkretsar. Exempelvis säljer våld och sexuella 
övergrepp mot kvinnor och barn fler lösnummer i 
livsmedelsbutiker, medan lättklädda fotomodeller går bättre på 
bensinmackar. Följaktligen styrs distributionen till olika 
försäljningsställen i enlighet med innehållet på tidningens löpsedel 
i en välregisserad daglig uppsättning (Nydrén, 1990).  

Dessa försäljningsställen är många. I slutet av sjuttiotalet 
hade Aftonbladets löpsedelsupplaga nått upp till sextontusen 
exemplar, en siffra som står sig in på 2000-talet (Brundin, 2004). 
Löpsedeln sätts med andra ord upp på sextontusen olika platser i 
landet! Som Isaksson säger, ”De hänger på väggarna och på ställ 
på trottoarerna, de sitter på kiosker och bensinstationer, i 
livsmedelsbutiker, i sjukhusens kafeterior och i varuhus och 
köpcentra, de finns i hotellens foajéer och på alla flyg-, buss- och 
järnvägsstationer, ja ibland också på Kanarieöarna och andra 
turistmål med många svenskar”. Sigurd Glans, som varit både 
redaktionschef och löpsedelmakare på Aftonbladet, menar att det 
”finns skäl att tro att Aftonbladets och Expressens riksspridda 
löpsedlar är norra Europas mest eftertraktade reklaminstrument.” 
”Egentligen”, säger Glans, ”är det fantastiskt: man får ett nytt 
budskap bara någon timme gammalt uppsatt över hela landet 
varje dag i ögonhöjd på 16000 platser där folk tvingas passera” 
(Glans, 1982:92). De ”folk” som här avses är människor ur alla 
inkomst- och socialgrupper, hög- såväl som lågutbildade, kvinnor 
såväl som män, barn såväl som vuxna. 

Samtidigt som löpsedeln kan ses som ett eftertraktat 
reklaminstrument, är den unik också därför att dess enorma 
spridning, i både stad och på landsbygd, medger en enorm 
potential för påverkan. Till skillnad från tv-reklamen, som vi ju 
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kan zappa bort så fort den inte faller oss i smaken, så kan vi inte 
undgå löpsedlarna (med mindre än att vi stannar inomhus).7 
Väljer vi att titta bort är det för att vi redan sett vad som står 
skrivet på dem. Vi behöver inte köpa tidningen och än mindre 
läsa den för att ha sett vad som står tryckt på dess löpsedlar. Det 
sammanhang som löpsedelscitatet kan få genom att man läser 
själva tidningsartikeln är i bästa fall fördröjd, i de flesta fall 
obefintlig. En fråga vi ska återkomma till är om de platser där 
löpsedlarna förekommer medger utrymme för reflektion eller 
ifrågasättande. 
 
 
Kontroversiella löpsedlar 
Enligt Isaksson återspeglar löpsedlarna ”frånvaron av 
rättesnören”. Han syftar framförallt på de händelser som 
omnämns på löpen—mord, ekonomisk brottslighet, sexuella 
övergrepp, etc.—men frånvaron av rättesnören återspeglas också 
på andra sätt. Enligt pseudonymen Azouras Lazuli (1994) frångår 
löpsedelsmakarna själva alla journalistiska rättesnören när de 
medvetet förvränger fakta, eller rent av ljuger. Exemplet rör en av 
Dagens Nyheters löpsedlar som beskrev statsskulden som ”Det 
svarta hålet i svensk ekonomi” (DN 17/5-94), trots att den källa 
man utgått från (Affärsvärlden 11/5-94) visat att Sveriges 
statsskuld var Europas lägsta—om än den snabbast ökande.   

Ett annat exempel på samma fenomen skulle kunna vara 
Expressens ökända kampanj för artikelserien ”svart på vitt” i 
september 1993. ”Kör ut dem! Så tycker svenska folket om 
invandrare och flyktingar”, stod det att läsa på löpsedeln dagen 
för första artikeln (det hela backades upp av affischer på 
reklampelare med hakkors i blå-gula färger). Kampanjen utlöste 
starka reaktioner. I skuggan av den då pågående katastrofen i 
forna Jugoslavien menade till exempel Sydsvenska Dagbladets 
                                                 
7 Detta gäller givetvis inte bara för löpsedlarna, utan även för reklamens visuella budskap: ”I 
stadsrummet har bilder alltmer kommit att likna ljud på så sätt att de överrumplar oss; de finns 
ständigt i blickpunkten. Det är inte längre subjektets blick som bemästrar sitt objekt utan snarare 
det motsatta” (Elam, 2005). 
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ledare att Expressen spelade främlingsfientliga opinioner i 
händerna: ”Det säger … sig självt att när landets största tidning 
skenar så sugs andra med i draget” (Ohlsson, 1993). Kören av 
instämmande röster var omfattande. För att bara nämna ett par: 
Östgöta Correspondentens ledare menade att expressen givit 
uppenbar ”draghjälp” åt det främlingsfientliga partiet Ny 
demokrati (Klein, 1993), medan Dagens Nyheter försökte tona 
ned det hela med att medge möjligheten av vissa ”sidoeffekter” 
som kampanjen nog förde med sig (Bergström, 1993). Själva 
lögnen skulle i det här fallet ligga i att Expressen grundade sitt 
citat—Kör ut dem!—på en undersökning där varken 
frågeformulering eller svar gav belägg för att lägga den uttryckta 
åsikten i det svenska folkets mun (Nohrstedt, 1993).   

Oavsett om löpsedlarna återspeglar en frånvaro eller en 
närvaro av normer och rättesnören, så kan vi fråga oss i vilken 
mån de själva bidrar till att påverka eller rent av utveckla normer. 
Isaksson beskriver det som en ”mosaik där de dagliga bitarna över 
tiden formar både en världsbild och en självbild”. Förmågan att 
forma dessa bilder bottnar i löpsedlarnas fångande av en ”minsta 
gemensam nationell nämnare”. Exakt vad denna nämnare består 
i och hur den fungerar ger Isaksson inget svar på. Jämför vi med 
vad som sagts om massmedia i andra sammanhang kan vi anta 
att löpsedlarna intar en opinionsbildande roll, där de ämnen som 
ges spaltutrymme är de som också uppmärksammas av publiken. 
Massmedia sätter agendan på bekostnad av de ämnen som faller 
utanför den massmediala ramen (McCombs & Shaw, 1972). Här 
handlar det inte enbart om att ”sensationsmaterialet tenderar att 
gå före resp. inkräkta på utrymmet för riktig information”, som 
Ragnar Thoursie (1949) en gång uttryckte det (en distinktion som 
f.ö. knappast låter sig göras i dag), utan att massmedia, genom ett 
växelspel mellan tidningarnas och publikens olika kommersiella 
och psykosociala behov, tenderar mot sensationsrubriker och 
likriktning i sin bevakning (Bourdieu, 1998; McQuail, 1987; 
Rubin, 1994), vilket i sin tur skulle kunna vara en förutsättning 
för att nå Isakssons minsta gemensamma nämnare. Den minsta 
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gemensamma nämnare som fångar läsarnas intresse är alltså inte 
given på förhand, utan ett resultat av flera faktorer, där 
löpsedlarnas rikstäckande spridning bidrar till en likriktning av 
publiken. 

Här kan det vara intressant att konstatera att löpsedlarnas 
demoraliserande utveckling inte följer någon rät kurva ned i 
avgrunden. Även om Isakssons studie av löpsedlar från 70- och 
90-talen talar för en förändring i den ”etisk-moraliska 
grundhållningen” där intresset skiftat från ”en vardag som 
handlade om lönerörelser, strejker lockouter, företagskriser, 
hotade jobb, stigande priser, höjda skatter, politiska utspel, 
förbättringar i välfärdens förmåner, etc.” till ”verkliga-livet-
berättelser [sic.] om våld, sex och sjukdomar”, så går det inte att 
generalisera denna utveckling till att involvera tidigare decennier. 
Även om den ”samhälleliga självbild som speglas i löpsedlarna 
1977 och 1997 har … gått från en sorts gemensam medborgerlig 
politisk-ekonomisk facklig offentlighet till en närmast extrem 
individualisering”, så kan vi inte dra samma slutsats när vi jämför 
löpsedlarna från 1977 med dem från 1957. En sådan jämförelse 
visar snarare att löpsedlarna gick mot det mindre sensationella (om 
vi med sensationell menar något i stil med Isakssons ”våld, sex 
och sjukdomar”). Ta exempelvis Aftonbladets och Expressens 
löpsedlar från årets första månad 1950, -60 och -70: här kan man 
konstatera tendensen att sakliga rapporter om sport och politik 
blev alltmer dominerande på bekostnad av det ”rent” 
sensationella. Vad gäller Aftonbladet höll tendensen i sig fram till 
1980. Enligt en tidigare undersökning från början av 1960-talet 
skedde heller inte någon nämnvärd ökning av antalet rubriker 
med brott och mord, ja ”sexualia” upptog till och med mindre 
utrymme på löpsedlarna från denna tid jämfört med några 
årtionden tidigare (Persson, 1965).  

 En liknande slutsats drar Paul Frigyes i sin jämförelse av 
löpsedlar under oktober och november månad från åren 1987, 
1997 och 2007 (Frigyes, 2008). Frigyes menar att sex och våld 
snarare har blivit en sällsynthet till förmån för konsument-
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inriktade löpsedlar med ”tips och jämförelser”, samt hälsa och 
samliv (de enstaka sexlöpen ser han som en underkategori till 
hälsa och samlevnad). Frigyes studie visar samtidigt risken med ett 
begränsat undersökningsmaterial. De perioder under åren 1999 
och 2004 som jag kommer att analysera mer ingående i kapitel 5 
(tiderna för polismorden i Malexander, samt Knutby) visar 
snarare en närmast extrem upptagenhet vid sex och våld. När 
Aftonbladets nyhetschef säger att ”sex säljer inte” längre på löpen 
(i Frigyes, a.a.), får det ställas mot Expressens redaktionschefs 
försvar för tidningens löpsedlar bara något år tidigare: ”sex har vi 
skrivit om sedan Expressens födelse och det är dessutom ett viktigt 
ämne” (i Helsingborgs Dagblad, 17/4 2005). Så även om vi kan 
instämma med Frigyes, att det inte ”bara är sex och våld på 
löpsedlarna” (a.a.), så vore det en förhastad slutsats att påstå att 
ämnena har försvunnit, eller inte längre säljer. Och även om det 
går att statistiskt belägga en minskning av sensationslöp under 
vissa perioder utesluter inte detta att det med tiden måste till allt 
grövre ammunition för att framstå som sensation. Här är några 
”undantag” från Aftonbladet 2006:  

  
Eva, 45 om sitt sexmissbruk: Jag hade sex med 26 män under en enda 
kväll (AB 1/5 2006)  
  
Pernilla Wahlgren berättar: DÄRFÖR LÄT JAG EMILIO SLÅ MIG 
Vittnesmålet mot exmaken—ord för ord  
  
DÄRFÖR VÅLDTOG JAG SEX KVINNOR Hagamannen åtalad i 
dag—berättar själv om överfallen  
  
 

Minsta gemensamma nämnare 
Innehållet på löpsedlarna förändras över tiden. Att denna 
kursändring förutsätter något slags växelspel mellan avsändare 
och publik, samt mellan olika kommersiella och psykosociala 
villkor verkar rimligt. Man skulle kunna likna fenomenet vid 
termiternas stackbyggen. I termitsamhället finns ingen drottning 
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som bestämmer var stacken skall byggas. Termiterna dras inte 
heller till något söderläge, som den svenska myran. Istället är det 
termiternas spridande av hormonindränkta jordklumpar som på 
ett till synes slumpmässigt sätt avgör var stacken skall byggas. 
Stöter en termit på en hormonindränkt jordklump så släpper de 
sin egen klump på samma plats. Förr eller senare blir det alltid 
någon plats där det råkar hamna fler klumpar än på andra 
platser. Detta attraherar i sin tur fler termiter som släpper sin 
klump på samma plats, och i ett slags termiternas upplagespiral 
har snart en första grund lagts till stacken. Detta förklarar i och 
för sig inte hur en tendens på löpsedlarna kan ändra riktning så 
radikalt som när de centrala kulturella temana kollektiv och 
solidaritet på ett par decennier ersattes av individualism och 
egennytta. Är det verkligen bara frågan om en slumpmekanism? 
Kanske måste man se fenomenet som ett resultat av ständigt 
konkurrerande stackbygganden, där ”hormonhalten”, eller 
attraktionskraften hos etablerade byggen alltid avtar i en spiral av 
tystnad (jfr Noelle-Neumann, 1974).  

 Framför allt ska vi fråga oss vilken den psykologiska 
”mekanism” är som får oss att inte bara attraheras av, utan också 
internalisera de citerade röster som tilltalar oss på löpsedlarna. 
Att svara på detta blir den föreslagna teorins första uppgift. 
 



 21 

 
 
 
 
 
 
2. Citat på löpsedlar—hur påverkas vi? 
Mot ovanstående bakgrund får Expressens misslyckande med att 
sätta agendan i främlingsfientlighetens tecken kanske ses som en 
seger för ett minimum av anständighet inom den då rådande 
egennyttans hegemoni. Här är det intressant att återigen betrakta 
Expressens nyss nämnda löpsedel. ”Kör ut dem!” säger svenska 
folket med en mun (åtminstone var det vad Expressen ville få oss 
att tro). Även om den främlingsfientliga tendensen inte slog 
igenom (vilket i sig tyder på att allting faktiskt inte går att sälja på 
löpet) exemplifierar löpsedeln en viktig tendens, nämligen bruket 
av citat. Vad innebär detta bruk av citat för löpsedlarnas förmåga 
att påverka sin publik? Påverkar citaten på löpsedlarna publiken i 
något annat avseende än dess vilja att köpa lösnummer? Innan 
frågan kan besvaras ska något kort sägas om hur pass vanligt det 
är med citat på löpsedlar, samt vad som här över huvud taget 
avses med citat.  
 
 
Citatens utformning 
Går vi till arkiven finner vi att citat på löpsedlar inte är någon ny 
företeelse. Hos Aftonbladet förekommer de åtminstone så tidigt 
som 1935. Under andra världskriget har citat med 
sensationsprägel ungefär lika stor (eller liten) plats som de som rör 
sport och politik (inklusive krigsrubriker). Fram till slutet av under 
60-talet utgör antalet citat ungefär 25 procent av rubrikerna på 
löpen. Men redan 1970 har antalet löpsedlar med citat ökat till ca 
50 procent (Ab 46/Exp 66), en siffra som håller i sig åtminstone 
till år 2000 (Ab 53/Exp 53), med en topp 1990 där Expressen har 
citat på 60 procent av sina löp och Aftonbladet hela 80 procent 
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(siffrorna gäller januari månad med hänsyn tagen till att ingen 
tidning kommer ut på nyårsdagen och oaktat att det kan 
förekomma flera olika citat på de olika upplagorna från en och 
samma dag). Ökningen av citat under 60-talet är faktiskt mer 
markant än vad den först verkar. Orsaken är löpsedlarnas 
utformning som ändras från att ibland innehålla så många som 
åtta olika rubriker (Exp 4/1-1950), till att från och med 70-talet 
allt oftare bestå av en enda huvudrubrik och ibland ett mindre 
antal underrubriker längst ner på löpsedeln. Ett citat på ett 
femtiotalslöp utgör med andra ord en mindre del av den totala 
informationen än ett citat på löpet idag. Sammanfattningsvis kan 
man säga att vi konfronteras med citat på löpsedlarna ungefär 
varannan dag. 

Dessa citat kan vara av olika slag och gränsen mellan vad 
som kan anses vara ett citat och inte kan ibland tyckas flytande 
och diffus. Ibland är det namngivna reportrar som uttalar sig och 
ibland är det tidningen som gör sig till språkrör för läsarna, som 
på Aftonbladets löp den 10/1-1980:  

 
Regeringen Fälldins budget/Så drabbar den oss löntagare  

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

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

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

 
Svenska kvinnor och män berättar om sin otrohet/Vi smet iväg och 
hade sex överallt (27/10-2002)  
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Är det verkligen någon som uttalat detta ”därför är vi otrogna” i 
artikeln, eller är det löpsedelsmakaren som jagat efter kittlande 
rubriker? Det är ju inte alls ovanligt att kvällstidningarnas 
förstasidesrubriker saknar täckning i själva artikeln inuti tidningen 
(Hvitfelt, 1985). Ett uppmärksammat exempel på löpsedelscitat 
som helt saknar grund är Expressens löpsedel från den 27/11-
2001:  
 

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

 
Till skillnad mot vad man skulle kunna tro visade det sig att det 
var ex-mannen, inte partiledaren Schyman, som sagt att ”man 
ska bli kåt” av att se filmen (HD fällde så småningom Expressen 
för förtal). Men varför blir vi så nyfikna? 
 
 
Citatet som narrativt fragment 
Alla dessa citat är exempel på hur rubriker alltmer ges karaktären 
av ett personligt tilltal. För citatens del innebär detta att de har en 
vardagskaraktär, som när vi pratar informellt med våra närmaste, 
snarare än den mer allvarliga och sakliga karaktär till exempel en 
nyhetsuppläsare har i TV. Trots detta riktar sig inte citaten till 
”dig” personligen som läsare, på det sätt som annars är vanligt i 
reklam (Bignell, 1997; Cook, 1992) och vissa citatlösa löp. Istället 
är det uttrycken ”jag” och ”vi” som är centrala. Denna 
användning av ”jag” och ”vi” (eller ”man”, som i schymanfallet) 
har dessutom en dubbel funktion på kvällstidningarnas löpsedlar, 
vilket vi strax ska se. Den första typen av funktion kan vi kalla för 
kategorisk, den andra (som vi ska diskutera längre fram) retorisk. Vad 
innebär dessa funktioner? 

Det kategoriska användandet av personliga pronomen 
handlar dels om attraktionskraften hos en personlig röst. Att låta 
29-åriga Anna tala om för oss varför ”vi” är otrogna lockar mer 
än om löpsedeln hade hänvisat till en enkätundersökning från 
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någon psykologisk institution.8 Även om det på ytan kan verka 
som om löpsedlarna intresserar sig för individer är det snarare så 
att löpsedlarna både bidrar till och utnyttjar redan existerande 
kategorier och stereotyper. Fokuseringen på individer handlar, 
har det visat sig, inte så mycket om det enskilda och specifika, 
utan om det generella och allmängiltiga (Fowler, 1991). Härvidlag 
liknar löpsedlarnas bruk av citat det som inom journalistiken 
brukar kallas personifiering, det vill säga att kollektiva handlingar 
framställs som resultat av enskilda individer. Att exempelvis få 
läsa att dagens 29-åriga kvinnor ägnar sig åt sex med fler än en 
man handlar alltså inte i enbart om att just Anna och hennes 
väninnor förmodas ha något ingående att berätta för dig, utan 
om att bekräfta de kategorier och stereotyper som massmedia 
själva bidragit till att etablera (till exempel att varje 29-åriga Anna 
självklart har ett rikare sexliv än, säg, någon 45-årig Eva, om hon 
inte är sexmissbrukare, vill säga).  

Att kategorisera tillvaron är en mänsklig nödvändighet. 
Tillvarons mångfald av intryck vore obegriplig om vi inte kunde 
sortera intrycken under kategoriernas minsta gemensamma 
nämnare. Förmågan att kategorisera kan förklaras med 
hänvisning till ett slags lustkänsla vi erfar när vi känner igen 
någonting bekant. Ju mer ett fenomen överensstämmer med en 
kategori, desto större ”kognitiv tillfredsställelse” erfar vi 
(Martindale, 1984). Som uttryck för massmedias individ-
fokusering tilltalar löpsedlarnas citat oss i den mån de bekräftar 
redan existerande kategorier och stereotyper. Denna bekräftelse 
kan vara delvis motsägelsefull. Den tilltalar oss därför att den å 
ena sidan ger kognitiv tillfredsställelse, samtidigt som det givetvis 
kan vara mer eller mindre moraliskt upprörande att läsa att var 
femte kvinna har bedragit sin partner (beroende på huruvida 
läsaren ser sig som en av ”vi” eller ej). Med andra ord ger det en 
positiv känsla att få bekräftat det man redan vet och även om 
bekräftelsen gäller något som man ogillar så resulterar 

                                                 
8 Även när så är fallet blir attraktionskraften större med ett personligt tilltal, som på Expressens 
löp den 10/4-02: Ny forskning: Därför är vi mer otrogna på våren/Älskarinnor och älskare berättar. 
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blandningen av lust och olust i en kittlande spänning och 
attraktion. Kategorisering och positiv värdering behöver inte gå 
hand i hand.  
 
 
Scheman ordnar kategorierna 
Löpsedlarna erbjuder tillfredsställelse genom att bekräfta 
stereotyper och fördomar. Den kognitiva tillfredsställelse som 
läsaren känner i den mån löpsedeln är effektiv bottnar inte bara i 
igenkännandet av enskilda personlighetstyper eller karaktärsdrag, 
utan också i igenkännandet av händelse- och handlingstyper 
(löpsedelscitaten hänvisar nästan alltid till handlingar). När det 
gäller händelser och handlingar relateras flera kategoriserade 
fenomen till varandra på ett regelbundet sätt, med hjälp av s.k. 
scheman. Låt oss se hur scheman gör att vi kan läsa in 
underförstådda handlingar i löpsedelscitaten. 

Det har föreslagits att vi har scheman för så olika saker som 
ansikten, händelseförlopp, ord och berättelser.9 Detta skulle 
exempelvis förklara hur vi kan identifiera ett ansikte även om 
större delen av ansiktet är dolt för oss. Vi behöver inte känna igen 
detta specifika ansikte, men våra ansiktsscheman kompenserar oss 
för eventuell utebliven visuell information så att vi förstår att det 
är ett ansikte. På liknande sätt gör våra förloppsscheman det 
möjligt för oss att inte bara identifiera olika typer av händelser på 
grundval av enstaka situationer, utan också att i hög grad 
förutsäga de händelseförlopp vi ställs inför. Går vi på resturang 
vet vi att vi först måste hitta eller bli placerade vid ett ledigt bord, 
därefter beställa, för att sedan äta—för-, varm- och efterrätt, som 
regel i nämnd ordning—och till sist betala (Schank & Abelson, 
1977).  

När det gäller berättelser gäller att vi har lättare att både 
känna igen, förstå och minnas berättelser som överensstämmer 
med våra egna kulturella scheman, än att förstå och minnas 
                                                 
9 Schemateorier är inte neurofysiologiska teorier; vi har inga observerbara scheman i våra hjärnor. 
Scheman bör snarare betraktas som ett slags vanemässiga kategoriseringar och som sådana 
postulerade funktionalistiska entiteter (jfr Cummins, 1975). 
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berättelser som bygger på främmande scheman (Altarriba & 
Forsythe, 1993; Bower, et al., 1979; Rydin, 1998). Men 
framförallt kan vi, på samma sätt som vi kan identifiera en del av 
ett ansikte eller ett händelseförlopp, identifiera ett brottstycke ur 
en berättelse. Berättelseschemat, det narrativa schemat, gör 
brottstycket meningsfullt utan att vi behöver erinra oss någon 
specifik berättelse. Den schematiska igenkänningen fungerar 
dessutom redan på ord- och frasnivå. Överfört till läsningen av 
löpsedlar kan vi anta att citaten fungerar som brottstycken, eller 
narrativa fragment, vilka blir meningsfulla genom att relateras till 
mer eller mindre stereotypa och kategoriska berättelsescheman. 
Låt oss nu se hur dessa handlings-, händelse och berättelse-
scheman bidrar till löpsedelns reklamfunktion, hur löpsedlarna 
spelar på vår nyfikenhet för att få oss att köpa tidningen. 

 
 

Löpsedeln som reklaminstrument 
Ett schema är, som vi sett, ett slags hypotes om hur världen 
kommer att te sig för oss. Stämmer tillvaron överens med våra 
schematiska förutsägelser får vi kognitiv tillfredsställelse, en 
lustkänsla som löpsedelscitatens attraktionskraft är beroende av. 
Men om det bara handlade om att få kognitiv tillfredsställelse så 
skulle vi aldrig bry oss om att köpa tidningen, då skulle löpsedeln 
vara god nog. 

Att vi ändå lockas att köpa tidningen kan förklaras med att 
vi, trots våra schematiska förutsägelser, aldrig kan vara säkra på 
att våra förväntningar kommer att besannas. Detta att vi inte vet 
ifall våra scheman stämmer överens med de faktiska 
(rapporterade) handlingarna och händelseförloppen är i slutänden 
något som lockar oss att köpa själva tidningen. Löpsedlarna spelar 
här på den narrativa funktion som brukar kallas hermeneutisk kod 
(Barthes, 1975). En idealisk berättelse fångar sin läsare genom att 
presentera ett problem eller en ”gåta” vars lösning läsaren drivs 
att finna. Den hermeneutiska koden driver oss att köpa tidningen 
för att se ifall våra förväntningar och förutfattade meningar 
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uppfylls, vilket i så fall ger narrativ tillfredsställelse utöver den rent 
kognitiva.  

Men medan strävan efter narrativ upplösning kännetecknar 
många typer av löpsedelsrubriker är det utmärkande för just 
citaten att de, tvärt om, ofta redogör för eller bekräftar denna 
upplösning. I fallet med exempelvis otrohetslöpen lockar citaten 
oss som läsare att ta del av den narrativa process som leder fram 
till upplösning. Löpsedelscitaten spelar här på vad vi skulle kunna 
betrakta som en variant av den hermeneutiska koden, där 
narrativa detaljer står i fokus—de kittlande detaljer som skulle 
kunna få oss att själva leva oss in i upplösningen. Det kan 
dessutom vara så att den narrativa upplösning som utlovas i 
lösnumret består i att häva den tidigare nämnda spänningen 
mellan lust och olust, till exempel genom att bekräfta rådande 
normer via ett avståndstagande från den omnämnda handlingen 
(det kan till exempel vara en sex- och samlevnadsexpert som ger 
råd hur vi ska lösa våra relationsproblem). 

Vad vi ser är alltså hur löpsedlarna fungerar som 
reklaminstrument med hjälp av kategoriska, schematiska och 
narrativa principer. Precis som med mindre komplexa kategorier 
ger bekräftelsen av scheman läsaren kognitiv tillfredsställelse. 
Samtidigt är det ofta fråga om handlingar som läsaren kan tänkas 
känna mer eller mindre aversion inför, vilket i kombination med 
den kognitiva tillfredsställelsen leder till en kittlande attraktion. 
Enligt den hermeneutiska koden antyds ytterligare narrativ 
tillfredsställelse för den som köper tidningen.  

Likt Sheherazade, som genom att ständigt skjuta fram sagans 
upplösning lyckades vidmakthålla sultanens intresse och därmed 
undgå döden, lever kvällspressen av att löpsedlarna aldrig ger 
läsaren någon avslutad berättelse. Så också när lockbetet är 
begränsat till den intrikata detaljen. 
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Från scheman till handlingsförklaringar 
Teorier om scheman förklarar vår förmåga att uppmärksamma, 
identifiera, minnas, förstå och förutsäga fenomen i vår omvärld. 
Detta är inte minst viktigt när vi ställs inför de narrativa fragment 
som löpsedelscitaten utgör. Schemat identifierar stereotypa ord 
och fraser och placerar in citatet i en typisk berättelse. Schemat 
antyder ett mer eller mindre stereotypt handlingsförlopp med 
typiska handlingar, vilket ligger till grund för löpsedlarnas 
reklamfunktion. Så långt har schemateori sitt givna 
förklaringsvärde. Men om vi saknade förmåga att därtill tolka nya 
och främmande handlingar och uttryck skulle vi behöva ha en i 
princip oändlig mängd medfödda scheman, vilket förefaller både 
osannolikt och kognitivt oekonomiskt.  

Vad schemateorier inte förklarar är vad det innebär att 
förstå, förutsäga och ge respons på andra människors handlingar. 
Medan identifieringen av ett ansikte eller av vissa typer av 
situationer och händelseförlopp inte tycks kräva stort mer än ett 
minne att lagra information schematiskt, samt en förmåga till 
induktiv slutledning och vanemässig respons (en kapacitet vi delar 
med många djurarter), kräver förståelse och förutsägelse av 
handlingar en förmåga att tillskriva den handlande en intention, 
det vill säga ett motiv, en avsikt, eller ett skäl för handlingen. 
Scheman hjälper oss att förstå varandra i vardagliga och 
återkommande situationer, men om vi inte kan tolka till exempel 
ett resturangbesök som en intentional handling är det tveksamt om 
vi kan säga att vi har någon förståelse av vad ett resturangbesök 
innebär.  

Ett exempel på när vi förstår en annan människas handlande 
är när vi tillskriver denna en emotion: hon springer därför att hon 
är rädd för hunden och tror att hon kan undkomma den; han 
mördade henne därför att han var svartsjuk och inte kunde se 
henne tillsammans med en annan (Green, 1992; för kulturella 
aspekter av emotioner, se Harré, 1986; Lutz & Abu-Lughod, 



 29 

1990).10 Handlingen kan vara moraliskt oförsvarbar, men den 
präglas ändå av ett minimum av rationalitet—trots att 
förklaringen bygger på att vi tillskriver den handlande en 
emotion. Om vi inte kan säga att mördaren begick sitt brott för att 
hämnas, för att han var svartsjuk (eller för något annat skäl) får vi 
svårt att förstå det skedda. Om vi inte ser någon som helst logik, 
om beteendet ter sig fullständigt irrationellt, tvingas vi till sist 
hänvisa till sinnesförvirring (varvid gärningsmannen döms till 
psykiatrisk vård i stället för fängelse).11  

Handlingsförklaringens symmetriska logik härleder således 
ett motiv ur den handlandes föreställningar, emotioner och 
önskningar. Den handlande förmodas ha vissa föreställningar om 
tillvarons beskaffenhet, en önskan om att tillvaron var beskaffad 
på ett annorlunda sätt, samt en föreställning om att den utförda 
handlingen skall kunna åstadkomma denna förändring 
(Davidson, 1980; 1984; Dennett, 1987).12 Det är detta krav på 
rationalitet som ger handlingsförklaringen dess alldagliga, 
praktiska förklaringsvärde vid till exempel läsningen av ett 
löpsedelscitat. Det är också detta krav på ett minimum av 
rationalitet som skiljer handlingsförklaringen från de scheman vi 
har för att identifiera ansikten, förlopp, etc. 

Samma rationalitet finner vi också i den narrativa logik som 
strukturerar berättelser av olika slag, från folksagor och myter till 
massmedias nyhetsrapporter. Idealtypen för en berättelse består 
av tre karaktäristiska delar. Först råder ett tillstånd av stabilitet 
och jämvikt, därefter rubbas detta tillstånd av någon främmande 
eller yttre kraft, vilket i sin tur ger skäl till en handling avsedd att 
återställa den ursprungliga ordningen, i och med vars 

                                                 
10 Den emotionella tolkningen kan också bli så vanemässig att den undgår reflexion, som när vi 
ser någon gå en omväg förbi en hund—vi förvånas inte och behöver inte grubbla över varför 
personen i fråga tog en omväg. Schematiska, vanemässiga beteenden kan rationaliseras i efterhand 
och på så sätt framstå som handlingar, omvänt kan vardagliga handlingar konventionaliseras till 
vanemässigt beteende. 
11 Huruvida de mentala tillstånd (föreställningar, önskningar etc.) som rationellt motiverar våra 
handlingar också är de senares kausala orsaker är en fråga som får lämnas obesvarad.  
12 Även handlingar som är självändamål av till exempel moraliska eller religiösa skäl, är det 
(självändamål) just av moraliska eller religiösa skäl. 



 30 

återställande berättelsen når sitt slut (Todorov, 1981). 
Tidningsjournalistiken följer ofta detta schema i sin bevakning av 
händelser genom att publicera artiklarna i ett slags 
treaktersdramer: i första artikeln/akten presenteras konflikten, i 
den andra spelas den ut och i den tredje återställs balansen 
genom reflexion och kommentar (Eide & Hernes, 1987). Även 
löpsedlarna har sin dramaturgi, vilket vi kommer att se, trots att 
deras publicering över tiden sällan följer någon tydlig 
aktindelning. Framför allt är det handlingen (den som återställer 
balansen) som står i centrum, medan reflexion och kommentar 
snarast är anatema på löpen. 

Den narrativa logiken förklarar alltså och ger mening till 
berättelsens handlingar på samma sätt som den ovan beskrivna 
handlingsförklaringen. Berättelsens handlingar förstås med 
hänvisning till det tillstånd av stabilitet som både saknas och 
önskas av den handlande huvudpersonen, vilken skrider till verket 
i tron om att kunna återställa ordning och reda. Vad innebär denna 
rationalitet i tolkningsakten för ett påstående som att löpsedlarna 
varken vädjar till intellekt eller till förnuft (utan till rädsla och 
skadeglädje)? Innebär det att löpsedlarna, tvärt emot vad Isaksson 
säger, faktiskt uppmanar till förnuft och eftertanke? 
 
 
Handlingsförklaringar och narrativ logik 
Att jag här vill lyfta fram betydelsen av handlingsförklaringar bottnar 
i att det framför allt är handlingar som omnämns på löpsedlarna. 
Det är mindre vanligt att löpsedlarna basunerar ut argument eller 
rena faktapåståenden (jfr Höijer, 1998). Handlingarna omnämns 
antingen direkt:  
 

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

Därför blev jag pyroman (Ab 15/8-1973) 
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Med hänvisning till narrativ och handlingsförklaringar kan vi nu 
börja ge en förklaring till hur tolkningen av löpsedelscitaten går 
till. Först och främst kan vi anta att varje omnämnd handling tar 
ett narrativt förlopp för givet. Detta narrativa förlopp skiljer sig 
från rena händelseförlopp genom att inbegripa en eller flera 
avsiktliga handlingar (vi har sett att en händelse eller ett beteende, 
men inte en handling, kan ske utan avsikt). När ingen ytterligare 
information ges om en handling än vad citatet säger, förstår vi 
handlingen utifrån vår schematiska för-förståelse (förutom 
stereotypa person- och händelsescheman implicerar löpsedlarna 
mer eller mindre stereotypa och schematiska handlingsförlopp, 
s.k. handlingstyper).13  

Det är med andra ord inga fullständiga berättelser eller 
beskrivningar av handlingar och skeenden som presenteras på 
löpsedlarna; citaten utgör snarare ett slags brottstycken ur de 
berättelsescheman vi har till förfogande, scheman som samtidigt 
är förutsättningen för att vi skall kunna förstå handlingarna som 
sådana.  

För det andra ger löpsedlarnas citat exempel på (fragment 
av) exklusiva idealnarrativ, snarare än den sammansatta polyfoni 
av narrativa trådar och fragment som vår vardagliga 
kommunikation utgör: löpsedelscitaten tycks implicera att det 
finns ett enkelt skäl till det skedda som citaten handlar om—
varför den citerade knarkade, eller blev pyroman—samt i vissa 
fall (”därför”-citaten) att den citerade är villig att delge oss som 
läsare det skäl som antas vara handlingens orsak.14 Annars är det 
ju ganska sällsynt att den som gör något uppseendeväckande 
uttömmer sina skäl, om det ens finns några. Vi kan också se att på 

                                                 
13 Enligt Cecilia von Feilitzen (2001) kan ”instruktioner om hur våld kan utövas … lagras som 
idéer eller ’scheman’ om hur man kan eller bör handla i en våldsam situation”. Denna 
handlingsgenererande funktion hos schemat diskuteras utförligt i kapitel 5. 
14 Till skillnad mot ett idealnarrativ är det inte ovanligt att verkliga berättelser saknar någon av de 
tre nämnda delarna. Exempelvis kan den inledande stabiliteten vara blott antydd och det är inte 
ovanligt att en berättelse inbegriper flera mer eller mindre fullständiga narrativ och narrativa 
ellipser, ett slags perspektivistisk pluralism, där flera berättelsetrådar överlagrar och korsar 
varandra (jfr Morson & Emerson, 1990; Spencer, 1971; om genremässig komplexitet, se 
Fairclough, 1995). 
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samma sätt som huvudpersonens handlingar motiveras och 
förklaras med hänvisning till den ”brist” som uppstår när 
jämvikten rubbas, drivs läsakten av en önskan om narrativ 
upplösning, det vill säga att gåtan får ett enkelt och tydligt svar.  
 
 
Berättelsen om den elfte september  
Vi har nu sett hur scheman och handlingsförklaringar gör det 
möjligt för oss att förstå de narrativa fragment som 
löpsedelscitaten utgör. För att förstås som en handling måste det 
omtalade beteendet framstå som rationellt—för läsaren. Det är 
läsaren som applicerar sina subjektiva normer och värderingar på 
det som skall förklaras.  

Å andra sidan måste läsaren underkasta sig det 
perspektiv eller den synvinkel som huvudkaraktären (eller 
berättaren) erbjuder. Läsaren måste ta till sig de nya 
föreställningar och värderingar som presenteras i första person, 
även om det för den skull aldrig är frågan om att helt ge upp sin 
egen ”horisont” (Booth, 1961; Gadamer, 1997). Den narrativa 
logik som inbegrips i läsningen kan med andra ord ses som både 
ett slags perspektiv vi lägger på de fenomen vi möter och ett inte 
allt för främmande mönster vi finner i berättande texter (jfr Shore, 
1998). Varje läsning av de narrativa fragment som löpsedels-
citaten utgör kräver härigenom att vi i någon mån delar det 
perspektiv, den specifika värdehorisont som motiverar den omtalade 
handlingen (så till vida denna horisont motiverar den omnämnda 
handlingen är det fråga om inte bara en meningshorisont, utan 
också en värdehorisont).   

Löpsedlarna bjuder in oss att dela främmande perspektiv—
de nya värdehorisonter som samtidigt utgör källan till löp-
sedlarnas påverkan på våra normer. För att kunna dela dessa 
främmande perspektiv har vi som läsare tillgång till åtminstone 
tre hermeneutiska grepp vilka jag har valt att kalla tematiskt 
perspektivtagande, figurativt rolltagande och subjektiv identifikation.  
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Händelserna i New York den 11:e september 2001 får 
fungera som exempel. Dels för att händelsen återges via ett flertal 
citat på löpen, dels för att de på ett tydligt sätt återger den 
värderingsmässiga problematik jag vill belysa. 

För att förstå vad som hände på södra Manhattan denna dag 
måste skeendet sättas in i ett narrativt förlopp. För detta ändamål 
har vi tillgång till mer eller mindre stereotypa scheman. Då det är 
frågan om narrativa scheman innebär detta först och främst en 
tematisering. Rent strukturellt innebär tematiseringen att händelsen 
definieras som antingen ett upphävande eller ett återställande av 
stabilitet. Vi kan kalla detta för tematiseringens syntaktiska aspekt. 

Därtill krävs att tematiseringen har en semantisk aspekt, temat 
måste ”betyda” något för oss. Om vi tänker oss temat destillerat 
till ett enkelt motsatspar där första ledet är positivt värderat och 
det andra negativt, blir följande alternativ möjliga. Temat 
”oskyldigt offer”/”skurk” definierar händelsen som ett upphävande 
av stabilitet. Skurkar har utfört ett illdåd mot oskyldiga offer. Som 
drabbade av detta dåd uttrycker de citerade passivitet. De har 
inte handlat själva, utan är offer för andras brottsliga handling(ar): 
 

Nytt hot mot USA. Bush i tal i natt: Vi måste vara beredda på nya 
terrorattacker (AB 12/10 2001) 

 
FBI avslöjar—världen hotas av nya terrordåd på lördag  
(Exp 19/9 2001) 

 
Utgår vi i stället från det motsatta temat ”hjälte”/”skurk” 
definieras händelsen som ett återupprättande av narrativ stabilitet. 
Den citerade är den som utför, eller har utfört, den 
”hjältemodiga” handlingen: 

 
Attacken mot USA. Läs Bin Ladins nya brev. ”Vi ber om guds hjälp 
att besegra de otrogna” (Exp 25/9 2001) 

 
De olika löpsedelscitaten bottnar således i två skilda tematiska par—
offer/skurk, respektive hjälte/skurk (det förekom självfallet 
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reportage på temat hjälte/skurk till förmån även för de drabbade, 
till exempel de artiklar som redogjorde för brandsoldaternas 
insatser)—där värderingen till förmån för det första ledet i det 
tematiska paret är utgångspunkten för det värdesystem som 
berättelsen gestaltar.  

Om vår förståelse av händelsen utgår från tematiseringen 
”offer”/”skurk” tenderar vi att uppfatta handlingarna negativt, 
medan tematiseringen ”hjälte”/”skurk” medger en positiv 
tolkning av skeendet.15 Poängen är att vi måste inta ett tematiskt 
perspektiv för att händelsen skall bli meningsfull för oss, för att 
den skall framstå som resultatet av en eller flera handlingar.16 Det 
vi ser exempel på här är hur löpsedlarna erbjuder läsaren 
tematiskt perspektivtagande genom att välja ut vilket av de 
möjliga tematiska motsatsparen som ska kläs i ord.17 (Ju mer 
omfattande och komplex en berättelse är, desto fler tematiska 
”nivåer” inbegriper den, från den enskilda handlingen till 
sekvenser och episoder, till berättelsen som helhet). 

Den tematiska tolkningen behöver inte vara omedelbar; 
löpsedlarna bygger inte sällan på den ambivalens som ligger i en 
otydlig eller dubbeltydig tematik, som i följande exempel: 

 

                                                 
15 DN illustrerar olika tematiska perspektivt när de (30/3-03) återger rapporteringen från fem olika 
tidningar, från Irak, Saudiarabien, Qatar, USA och Storbritannien om nedskjutandet av en 
amerikansk helikopter under irakkriget. Medan de arabiska tidningarna beskriver amerikanerna 
som ”rånargänget” som ”alltid satt sig över folkrätten i sin strävan att bestjäla folken på deras 
resurser”, men som trots sin överlägsna teknologi ”stod hjälplös” inför bonden och analfabeten Ali 
Obeid Minkashs ålderdomliga gevär, så försöker de engelska och amerikanska tidningarna 
bagatellisera händelsen genom att hävda att helikoptern skjöts ned av vältränade elitstyrkor ur 
Saddams andra pansarbrigad. Å ena sidan en David och Goliat tematisering, å andra sidan det 
öppna samhället kontra välrustad diktatur och terror. 
16 Tematiseringen har enligt den narrativa logiken en generativ funktion: spänningen som uppstår 
när leden i det tematiska paret får motsatta värden är vad som driver handlingen framåt, mot en 
upplösning. Denna aspekt förbises av Ghersetti (2000), som nöjer sig med att betrakta temat som 
en ”delberättelse”, eller ”aspekt” (se också Hvitfelt & Mattsson, 1992).  
17 Kurt Johannesson (1992) uppmärksammar förtjänstfullt den metaforiska karaktären hos temat 
hjälte/skurk, som när det tolkades bokstavligt av Bush d.ä. utgjorde ett drivande incitament för att 
dra ut i det första gulfkriget; däremot säger Johannesson ingenting om dess narrativa funktion och 
betydelse för läsaren. 



 35 

Dödspilotens testamente—ord för ord. ”Kvinnor ska inte närvara vid 
min begravning.” ”Gravida och orena ska inte ta avsked av mig.” 
(AB 4/10 2001) 

 
För att undvika otydligheter av detta slag har läsaren också hjälp 
av det jag kallat figurativt rolltagande och subjektiv identifikation. 
Vad gäller figurativt rolltagande kan den som utformar texten göra 
det mer eller mindre enkelt för läsaren att känna igen sig i 
huvudkaraktären, till exempel genom att utsätta denne för (för 
läsaren) välbekanta omständigheter, samt förse denne med drag 
och egenskaper som läsaren delar, eftersträvar eller sympatiserar 
med.18 Exempel på inbjudan till figurativt rolltagande är 
återgivandet av sms-meddelanden till närstående från människor 
som befann sig i WTC-tornen eller i flygplanen: de ofta 
kärleksfulla hälsningarna till barn och makar skapar 
igenkännande och gör det lättare för oss att leva oss in i de 
fasansfulla situationerna: 

 
”Hej älskling, någonting hemskt håller på att hända. Jag tror inte jag 
överlever. Jag älskar dig. Ta hand om barnen … ” Offrens sista ord 
till sina anhöriga. (AB 25/11 2001) 

 
”Det är väldigt hett. Jag kommer att dö. Jag vill prata med min 
mamma” Nödropen till SOS-centralen från World Trade Center (AB 
2/10 2001) 

 
Exempel på figurativt rolltagande som utgår från den motsatta 
tematiseringen är de som framställer terroristerna i mer eller 
mindre mänsklig dager: 
 

Expressen hemma hos dödspilotens pappa. ”Han är änglalik, han 
älskar freden” (Exp 21/9 2001) 

 
 

                                                 
18 Dessa personlighets- eller karaktärsscheman kan jämföras med Barthes (a.a.) ”semiska koder”, 
eller Greimas (1987) ”tematiska roller”, samt med Erving Goffmans ”uppträdanden” (Goffman, 
1974). 
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”Detta var vårt sista möte”. Hustruns farväl till Bin Ladin—hon mötte 
terrorledaren i hans hemliga grotta.  
(Exp 29/10 2001) 

 
Har vi ändå svårt att förlika oss med givna figurativa roller kan 
den subjektiva identifikationen vara läsarens väg in i narrativet. Den 
subjektiva identifikationen utgår från dubbeltydigheten i det 
personliga pronomet ”jag” (men också ”vi” och ”man”) som kan 
fylla två skilda retoriska funktioner i narrativ (till skillnad från 
pronomets kategoriska funktion som nämndes tidigare). Å ena 
sidan kan ”jag” peka indexikalt till en icke figurativiserad roll i 
texten som vi som läsare lätt kan fylla själva (det är på detta sätt 
”jag” fungerar när vi talar om oss själva i vardagssituationer). Å 
andra sidan kan ”jag” användas till att peka anaforiskt av en av 
narrativet redan figurativiserad aktör tillbaka till sig själv. 
Följande exempel utgår från, och bjuder in till, var sitt av de 
motsatta tematiseringarna, via det personliga pronomet ”jag”: 

 
”Jag ser vatten och byggnader. Å herregud! Å herregud…! 
Flygvärdinnans berättelse sekunderna före kraschen.  
(AB 21/9 2001) 

 
”Jag räknade ut hur många som skulle dö.” Bin Ladin: Så planerade 
vi terrorattacken (AB 14/12 2001) 

 
Genom denna dubbla funktion öppnar pronomet för en 

identifikation mellan olika individer. Jag som läsare kan vara dels 
den ”han” eller ”hon” eller ”du” som texten handlar om, likaväl 
som du eller hon eller han kan vara textens ”jag”. På så sätt 
erbjuder pronomets abstrakta mångtydighet möjligheten för 
läsaren eller lyssnaren att identifiera sig med de subjektiva 
perspektiv som erbjuds av narrativet (Urban, 1989). 

Löpsedeln inbjuder oss att dela perspektiv med den citerade. 
Jag blir jaget i diskursen (jag blir ”jag”) genom den subjektiva 
identifikationen. Vi kan dessutom anta att ”jag”-citaten innebär 
ett slags ”intimation” som gör det figurativa rolltagandet 
sekundärt. Om en berättarröst beskriver en ”han” eller en ”hon” 
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krävs mer av figurativ samstämmighet för att vi skall kunna dela 
perspektiv med den handlande, än om den handlande är ett ”jag” 
i första person. Men vad är det som säger att vi alls nappar på 
denna inbjudan? 
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3. Språkförståelse, värdering och dialog 
Den svenska löpsedeln är unik. Även om det förekommer 
löpsedlar i andra länder är deras plats i det offentliga rummet 
betydligt blygsammare än i Sverige, liksom deras historia är 
kortare (den svenska löpsedeln uppträder redan på 1890-talet). 
Citat används på löpsedlarna åtminstone så tidigt som 1935. De 
blir dessutom mer markanta under 1960-talet då löpsedlarna 
förändras från att basunera ut så många som åtta rubriker till att 
fokusera på en enda. Idag ställs vi inför citat på löpsedlarna 
ungefär varannan dag. Dessa citat fungerar som narrativa 
fragment såtillvida de alltid omnämner en specifik handling.  

Vi har också sett hur löpsedlarna bjuder in publiken att dela 
den citerades perspektiv med hjälp av de hermeneutiska greppen 
tematiskt perspektivtagande, figurativt rolltagande och subjektiv 
identifikation. På så vis underlättas läsningen av de narrativa 
fragment som löpsedelscitaten utgör, en läsning som förutsätter 
att vi, för att överhuvudtaget kunna förstå den omtalade 
företeelsen som en handling, delar den citerades perspektiv och 
därmed också den specifika värdehorisont som motiverar den 
omtalade handlingen. 

För att förstå en text (eller ett fragment därav, som i fallet 
med löpsedelscitaten) måste vi alltid i någon mån sätta oss in i, 
eller förlika oss med, den värdehorisont som narrativet (vilket 
citatet är ett fragment av) gestaltar. Det är detta värderings-
företräde som ytterst ligger till grund för löpsedlarnas 
normförskjutande potential. Att vi som läsare i själva läsakten 
måste acceptera berättelsens värderingar är en av aspekterna av 
den ”implicita etik” som Peter Kemp (1987) utläser ur Paul 
Ricoeurs teori om tid och narrativ. Men medan Kemp menar att 
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själva läsningen möjliggör ett ställningstagande till det som sägs, 
hävdar jag att varje kritiskt förhållningssätt till narrativets 
implicita etik, som en konsekvens av teorins centrala tes, är 
sekundärt i förhållande till denna etik.  

Vad finns det då för belägg för att vi faktiskt förstår 
löpsedelscitaten på detta sätt? De hermeneutiska grepp som 
exemplen från den 11:e september visar utgör inte några belägg 
för påståendet (de förklarar snarare än de belägger). Vad är det 
som säger att vi inte läser löpsedelscitaten med hjälp av någon 
”objektiv” avkodningsfunktion i våra hjärnor? Inom kognitions-
forskningen förklaras vår språkförmåga ofta med hänvisning till 
det perceptuella igenkännandet av akustiska och visuella 
kategorier (talade och tryckta ord). Dessa kategorier relateras 
därefter kognitivt till internaliserade eller medfödda grammatiska 
strukturer och scheman. På frågan om hur vi kan förstå vad någon 
annan menar hänvisar en kognitionsteoretiker som Jerry Fodor 
eller Ray Jackendoff i bästa fall till att vi är människor ”med 
liknande mentala strukturer” (Jackendoff, 1983:31).  

Jag har redan avfärdat tanken på att en given uppsättning 
scheman skulle vara tillräckligt för att tolka nya och främmande 
handlingar och uttryck. Perspektivtagande kan inte heller 
reduceras till något ”objektivt” bestämbart förfarande; det finns 
inga nödvändiga eller tillräckliga villkor för att vi ska kunna sägas 
ha intagit ett visst perspektiv. I stället är perspektivtagandet en 
fråga om tolkning. Snarare än att förstå vad ord och utsagor 
betyder i någon slags ”objektiv” ordboksfunktion är det alltid först 
frågan om att förstå, eller försöka förstå, vad en annan person 
menar, att tolka dennes användning av mer eller mindre bekanta 
ord och satser. Språk är kommunikation, en förening eller en 
gemensam fördelning mellan handlande människor. Ett privat 
språk vore däremot en omöjlighet (Wittgenstein, 1992).  

För att underbygga påståendet att löpsedelscitaten har en 
normförskjutande potential som bottnar i att förståelsen av dem 
förutsätter att vi intar den citerades perspektiv—att vi i någon 
mån tar till oss den andres värdehorisont—kommer jag nu att 
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åberopa argument från teorier inom språkfilosofi och 
litteraturteori. Teorierna är utvecklade oberoende av varandra, 
men kompletterar varandra i viktiga avseenden. Som ytterligare 
empiriskt stöd inleder jag med en kort utvikning till 
utvecklingspsykologiska rön, vilket grundar den föreslagna 
modellens centrala tes i livets tidigaste skede, i kommunikationen 
mellan spädbarn och förälder. 
 
   
Förspråklig kommunikation 
Vår förmåga att kommunicera utvecklas från födseln, då det 
nyfödda barnet fortfarande befinner sig i symbios med modern. 
De första stegen ur denna symbios, mot en social samvaro med 
andra individer sker via kommunikation. Kommunikationen i 
denna tidiga socialiseringsprocess är förspråklig (det vill säga 
barnet kan ännu inte förstå vad ett språkligt uttryck betyder), och 
bygger på ett känslomässigt band mellan förälder och spädbarn. 
Barnet har behov som måste tillfredsställas och skillnaden mellan 
tillfredsställda och icke tillfredsställda behov utgör en känslokurva 
i tiden som barnet upplever. Daniel Stern (1995) har beskrivit 
denna kurva som ett ”protonarrativt inneslutande”. Det är längs 
ständigt skiftande känslomässiga kurvor som verkligheten 
”innesluts” och blir meningsfull för oss. 

Genom dessa känslomässiga upplevelser blir barnet varse 
föräldern som en egen individ. Barnet märker att det kan styra 
vissa känslomässiga skeenden i sin tillvaro men inte andra. Det 
känner hur dess eget kroppsbeteende får respons av en förälder 
eller någon annan i dess närhet, och denna respons ger i sin tur 
upphov till en ny känsloupplevelse. Stern (1985) kallar denna 
respons för affektintoning. Barnet lär sig kontrollera sin egen kropp 
och de känslokurvor som olika kroppsrörelser och –beteenden ger 
upphov till (gester, mimik, läten). Detta är barnets första känsla av 
att vara ett ”själv”. De känsloförnimmelser som barnet inte kan 
styra över på samma sätt, men som det kan relatera till via 
affektintoning, ger upphov till en första känsla av en ”annan”. 
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Så småningom lär sig barnet att dessa känsloförnimmelser 
är relaterade till önskemål och viljan att ha något eller att göra 
något som det värderar positivt. Barnet märker att det har behov 
som det vill tillfredsställa och att det måste samverka med andra 
individer för att få dessa behov tillfredsställda. Det får med andra 
ord en känsla av att vara en subjektiv individ bland andra 
subjektiva individer. Det som gör dessa individer subjektiva är 
just att de har värdegrundande önskningar, viljor och känslor som 
de agerar i överensstämmelse med och som de kommunicerar 
med varandra om. 

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

 
 

Empati, dialog och identitet—från inter- till intrasubjektivitet 
Att hänvisa till den språkliga kommunikationens ursprung i 
förspråkliga uttryck för viljor och behov syftar i första hand till att 
underbygga påståendet att språklig förståelse aldrig är 
värderingsmässigt neutral. En varelse utan värderingar skulle helt 
enkelt inte ha något att säga oss (Putnam, 1981). När 
kommunikationssvårigheter uppstår handlar det inte sällan om en 
oförmåga att ta till sig främmande värderingar; istället förstår 
man det sagda som ett uttryck för värderingar och attityder som 
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motsvarar ens egna, vilket ger en förvrängd förståelse av den 
andre. Hur går då detta mer eller mindre framgångsrika 
perspektivtagande till?  

Perspektivtagande innebär inte att läsaren måste underkasta 
sig ett främmande värde- och normsystem helt och fullt; man kan 
inte underkasta sig betydelser man ännu inte känner till (vilket 
ofta blir underförstått i s.k. ”simulationsteorier”). Vad perspektiv-
tagande innebär framgår av Donald Davidsons (1986) 
redogörelse för tolkningens semantiska aspekter—det vill säga 
”vad” vi pratar om. Davidson menar att den talande alltid har en 
förutfattad ”teori” om vad lyssnaren kommer att förstå, liksom 
lyssnaren alltid har en motsvarande ”teori” om vad talaren har 
att säga. Under samtalets gång skiftar positionerna mellan de 
samtalande (talaren blir tolkare och vice versa) samtidigt som 
både talare och tolkare tvingas revidera sina ”teorier” om den 
andre, så att en ”överensstämmelsens asymptot” uppnås (om våra 
förutfattade teorier om varandra alltid ”stämde” skulle vi ju inte 
behöva kommunicera). 

En sådan ”teori” om den andre förutsätter, i sin mest 
elementära form, att den talande uttrycker ett ”sant” påstående 
om ett gemensamt observerbart fenomen. Davidson menar att vi, 
utan att känna till den andres språk, på intuitiva grunder kan 
tolka ett yttrande som ett försanthållande. Detta försanthållande 
relateras sedan till de övriga försanthållna påståenden vi kan 
tillskriva den talande. För att förstå den andre måste vi således 
anta (förutsätta) att denne i stort har en (enligt vår egen måttstock) 
korrekt uppfattning om tillvaron. Detta kallar Davidson (1984) för 
”välvillighetsprincipen”. Om vi inte kan tolka den andre utifrån 
en sådan välvillighetsprincip, ifall vi uppfattar den andres 
påståenden som övervägande falska, försvinner grunden för vårt 
antagande att den andre försöker säga någonting överhuvud-
taget.19 

Det handlar alltså inte om någon form av absoluta 
sanningar, utan om att relatera vad den andre säger till vår egen 
                                                 
19 För ett ”materialistiskt” grundande av välvillighetsprincipen i praxis, se Doyal & Harris, 1983. 
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föränderliga förståelsehorisont i en kontinuerligt reviderbar 
process (likt asymptoten, kurvan som närmar sig en rät linje utan 
att någonsin sammanfalla med denna). Orden och satserna får sin 
mening i förhållande till andra ord och satser. Själva försant-
hållandet är vad som ger logisk struktur åt det sagda. 
Sanningspredikatet strukturerar språket. 

Relaterar vi nu Davidsons idéer till Sterns (om än Davidson 
inte gör något anspråk på utvecklingspsykologisk relevans),20 så 
kan detta att säga någonting sant (utifrån ens egen horisont) 
förstås som att omtala ett gemensamt observerbart fenomen (ting, 
företeelse) som påverkar en protonarrativ kurva, ett värde-
grundande känslomässigt förlopp. Språket handlar således i 
förstone om fenomen som påverkar ens välbefinnande i någon 
mening. I den tidigaste verbala kommunikationen, som präglas av 
affektintoning, överensstämmer ofta betydelser och värderingar 
mellan barnet och föräldern på ett relativt förutsägbart sätt (även 
om de aldrig är identiska). I vidare sociala sammanhang, där den 
känslomässiga grunden inte är ömsesidig på samma vis, kommer 
framförallt värderingar och attityder att skilja sig mellan 
individerna.  

 
 

Subjektets röster  
Mening finns inte hos den enskilde, utan uppstår enligt detta 
synsätt i mötet med en annan, i försöken att relatera sitt eget, eller 
sina egna, perspektiv till den andres. Vår språkförståelse är, för att 
låna en term från Michail Bachtin (1981), ”polyfon”, sammansatt 
av flera tidigare ”röster” som ömsesidigt bestämmer varandras 
betydelse. Denna polyfoni sträcker sig, likt Davidsons ”teorier” 
också framåt i tiden, i och med våra försök att möta den andre i 
det pågående samtalet. Orden förstås utifrån de röster som sagt 

                                                 
20 Detta skall inte heller förstås som något försök att epistemologiskt grunda den föreslagna teorin 
i ett fördolt utvecklingspsykologiskt djup. För att parafrasera Davidson: det finns ingen sanning 
utanför språket/tolkningen.  
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dem, det vill säga utifrån de värderade/tematiserade utsagor och 
narrativ vi tidigare hört dem i.  

Hos Bachtin, liksom hos Davidson, betonas dialogen. Vi 
kommer inte till mötet med den andre med fixerade och färdiga 
horisonter eller teorier. Att tala om horisonter, teorier och 
perspektiv på ett sådant sätt vore att ”frysa” en ständigt pågående 
process. Davidsons asymptotmetafor beskriver inte något fast 
tillstånd, utan ett skiftande läge som ständigt påverkas av 
samtalets vindlingar, dess byten av och hopp mellan teman, en 
pågående process. Samtalet, dialogen, är förståelsen. Förståelsen 
är själva mötet mellan de samtalandes röster (Shotter & Billig, 
1998). Det jag velat lyfta fram i Davidsons fokus på tolkningen är 
förmågan att, i bachtinska termer, låta en röst med främmande 
värderingar komma till tals. Detta kräver empati, det vill säga 
förmågan att föreställa sig, eller vara öppen för, andra 
värderingar och perspektiv än de man redan känner till.  

Utan denna förmåga skulle vi inte kunna kommunicera med 
varandra. Utan denna förmåga att i någon mån kunna sätta sig in 
i och ta till sig en främmande värdehorisont skulle vi inte heller 
kunna förstå löpsedlarnas citerade röster. Priset för denna högst 
mänskliga egenhet är att vi ständigt utsätter oss för påverkan. Jag 
har hittills hävdat att vi måste ta till oss och i någon mån också 
acceptera en främmande värdehorisont för att kunna förstå en 
annan människa. Låt oss nu se vad detta innebär i mer detalj. 

 
 

Rösterna och den personliga identiteten 
Bachtin menar att våra psyken i hög grad lever genom språket. 
Han vänder sig emot Freuds tanke på ett ursprungligt subjekt som 
förtränger traumatiska erfarenheter till det omedvetna, (varvid 
detta omedvetna ständigt riskerar att råka i konflikt med det 
medvetna). Istället tänker sig Bachtin att psyket är sammansatt av 
just de röster som tillsammans utgör vår språkförståelse. Psyket, 
jaget, är polyfont. Det finns inget ursprungligt enhetligt subjekt, 
utan bara ett komplex av internaliserade röster. Det som gör varje 
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människa till en unik person är snarare de sätt på vilka rösterna 
orkestreras, hur rösterna relateras till varandra som unika stämmor 
i de inre dialoger som utgör våra subjektiva medvetanden. Här 
finns ingen överordnad kompositör, utan orden och rösterna 
ingår i en, som Bachtin säger, ständig ”hegemonisk kamp mellan 
olika perspektiv, utgångspunkter, riktningar och värderingar” i en 
mikronivåns makroordning (Bachtin, 1981: 346). 

En konsekvens av detta är att ingen av dessa röster är 
oupplösligt förbundna med individen. Subjektet är en 
konstruktion, det saknar essens. Detta utesluter inte att vissa 
röster väger tyngre än andra. Varje människa, och därmed varje 
röst (eller aspekt av en röst), har en historia. En röst som funnits 
länge och som bekräftats av andra röster, yttre eller inre, blir 
central för individen. En sådan signifikant röst, liksom de värden 
den är förknippad med, upplevs som ”autentisk” (Taylor, 1991b) 
och om någon omständighet skulle leda till ett kraftfullt 
ifrågasättande av denna röst kan detta upplevas som en akut 
identitetskris. Varje röst är således förknippad med specifika 
upplevelser och erfarenheter (även de ovidkommande röster som 
snabbt glöms bort). Liksom Sterns protonarrativa inneslutande 
ger åt varje upplevelse av yttervärlden en känslomässig 
inramning, är varje emotionell erfarenhet upplevd ur ett specifikt 
perspektiv, med dess unika röster.  

Att vara en person, att ha en personlig identitet innebär att i 
någon mån kunna berätta om sig själv, sin historia, sin plats i 
tillvaron och sina mål i livet. Dessa berättelser om vad man är 
och inte är, dessa ”narrativa trådar”, som Daniel Dennett uttryckt 
det, ”tycks strömma fram som om de kom från en och samma 
källa—inte bara i den uppenbara fysiska bemärkelsen att de 
kommer från en och samma mun eller penna, utan i en mer subtil 
bemärkelse: de uppmanar publiken att postulera en samman-
hållen agent som ansvarig för orden och som ämne för 
berättelsen: helt enkelt, de uppmanar sin publik att postulera ett 
centrum för narrativ gravitation” (Dennett, 1991:418; se också Stern, 
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1985, om ”det narrativa självet”).21 Oavsett om vi betonar det 
enhetliga (Taylor, 1991a,b) eller det disparata i den personliga 
identiteten (de Peuter, 1998), kan vi säga att våra subjektiva 
identiteter består av inre röster, vilka i sin tur förutsätter yttre 
röster med vilka vi involverar oss i dialog, i språklig 
kommunikation.  

Men medan Dennetts medvetande är en ”joyceansk maskin” 
(Dennett, 1991: passim) där de självförfattande rösterna ger 
uttryck för mer eller mindre historielösa monologer, förepråkar 
Bachtin en Dostojevskijs polyfoni där rösterna orkestreras sins 
emellan. Denna orkestrering av våra internaliserade, inre röster 
beror till stor del på hur vi tilltalas av andras röster. Ett klassiskt 
exempel på detta är den blivande hjälten—från Moses till Luke 
Skywalker, till mer udda figurer som Jeanne d’Arc och Michael 
Corleone—som inte förmår axla den sin hjälteroll förrän han 
eller hon tilltalats av en annan röst—Guds, Jodas, Vito 
Corleones. För löpsedelsläsaren är omständigheterna inte fullt så 
grandiosa, om än vi i stort påverkas enligt samma principer som 
sagornas hjältar. Men även om det inte är guds röst som talar till 
oss genom löpsedelscitaten utgör de senare röster med potential 
att påverka våra normer—och i förlängningen vilka vi är.  

Denna orkestrering, denna sammanjämkning av 
internaliserade röster, har både en individuell och en kollektiv 
sida vilka, samtidigt som de är utsatta för yttre påverkan (inte 
minst från löpsedlarna), också utgör själva möjlighetsbetingelsen 
för kritik och ifrågasättande.  
 
 
Empati: bevekande och auktoritär assimilering 
Vi har sett hur kommunikation förutsätter empati, förmågan att 
inta ett främmande perspektiv. Bachtin talar inte explicit om 

                                                 
21 Dennett använder uttrycket publik (audience), snarare än lyssnare, kanske för att betona att 
personen själv också är publik för sina egna berättelser. Här bör också påpekas att Dennett, 
framförallt med sitt uppmärksammande av ”intentionala ställningstaganden” och medvetandet som 
en mångfald av inre röster, intar en mellanställning mellan de kognitionsteoretiker jag nämnt ovan 
och det hermeneutisk-dialogiska synsätt som förespråkas här.  
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empati,22 men beskriver i detalj den internalisering, eller 
”assimilering” av ord och röster som empatin resulterar i. Denna 
internalisering, menar Bachtin, präglas av två röstspecifika 
faktorer. Röster kan vara antingen ”bevekande” eller 
”auktoritära” i sina strävanden att ta plats i våra inre dialoger. En 
röst är bevekande när den låter sig omformuleras och återges i 
nya ord, när den tillåter variation. Bevekande skall därför inte 
förstås som någon tendens att falla till föga för ett manipulativt 
spelande på känslor, utan snarare som ett empatiskt intresse för 
den andres känslor, värderingar och bevekelsegrunder. Den 
auktoritära rösten, däremot, kräver att bli citerad ordagrant, 
kräver ”att vi uppmärksammar den, att vi gör den till vår egen: 
den binder oss oavsett dess förmåga att övertala” eller övertyga 
(Bachtin, 1981: 342). Medan den bevekande rösten aktiverar nya 
ord, uttryck och röster distanserar sig den auktoritära rösten, tar 
avstånd från det främmande och månar om sin exklusivitet och 
sina semantiska och kontextuella gränser. 

Även Bachtins tankar om assimilering kan kopplas till 
utvecklingspsykologiska rön, då distinktionen mellan auktoritet 
och bevekelse i hög grad är förspråklig. Det förspråkliga, 
mellanmänskliga samspelet i ett barns tidigaste socialisering syftar 
framförallt till att skapa en känsla av tillit och trygghet. Denna tillit 
är en förutsättning för att kunna internalisera det främmande, för 
empati, för att en inre dialog skall komma till stånd. Med tillit och 
trygghet kan barnet ta till sig det nya och okända utan rädsla eller 
ångestkänslor. Om det förspråkliga samspelet (denna ordlösa 
dialog) däremot störs urholkas både tilliten och förmågan att inta 
främmande perspektiv—och därmed förmågan att förstå det 
främmande.  
 Den människa vars tillit är begränsad kan antas förhålla sig 
auktoritärt till de röster han eller hon möter; antingen, genom att 
okritiskt (monologiskt) acceptera eller avfärda dem, eller genom 
att själv uttrycka sig auktoritärt. Heinz Kohut har till exempel 
visat att det ofta handlar om att samma person är auktoritär i 
                                                 
22 Davidson använder, mig veterligen, heller aldrig uttrycket ”empati”, men se Quine, 1992:46. 
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vissa sammanhang och underkastande i andra; i den mån vi är 
starkare i vår grundtrygghet kan vi däremot förhålla oss dialogiskt 
(kritiskt) även till auktoritära röster (Kohut, 1977). När vår 
”ontologiska trygghet” bygger på en grundläggande tillit till oss 
själva och till andra behövs inte den skyddande ”kokong” som 
auktoritära förhållningssätt eller rigid traditionsbundenhet 
erbjuder (Giddens, 1991). Ett visst mått av tillit tycks därför vara 
en förutsättning för att främmande röster skall kunna blandas och 
orkestreras tillsammans som mer eller mindre bestående 
stämmor. Om denna tillit saknas kan följderna däremot bli 
katastrofala:  
 

När orden blir bundna (och bokstavliga [monologiska]) och 
trosvissheten leder till självgodhet uppstår ett moraliskt tomrum 
eftersom oppositionen är krossad. ... Det moraliska tomrummet 
uppfattas som en död del av självet som måste spjälkas av och 
stötas bort och in i ett offer, som på så sätt identifieras med 
detta tomrum. Det fascistiska medvetandet förvandlar en annan 
människa till icke-person, något värdelöst och förbrukat.  
(Böhm, 1998; se också Adorno, 1950, och Fromm, 1942)  

 
När brist på trygghet och tillit kompenseras med auktoritet 
öppnas dörrarna för ett förhållningssätt till andra som vi sett allt 
för många fruktansvärda exempel på under det gångna seklet. Nu 
är det rimligt att tro att ingen människa internaliserar röster 
uteslutande på det ena eller det andra sättet. Vi är vanligtvis inte 
antingen superdemokrater eller fullständigt fascistoida 
auktoriteter. Gränsen mellan auktoritär och bevekande 
internalisering kan dessutom antas vara flytande. Även om vi 
gärna uppfattar oss själva som tillitsfulla och resonliga är vi 
präglade av grundläggande individuella och kulturella 
föreställningar som vi ogärna ger avkall på—vad Charles Taylor 
kallat ”strong evaluations”—värderingar som ofta förmedlats av 
en både monologisk och mer eller mindre auktoritär röst. 

Även om Bachtin inte säger det explicit kan vi konstatera att 
de auktoritära och bevekande internaliseringssätten kopplade till 
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individuella karaktärsdrag, medan kollektiva beteendemönster är 
kopplade till det jag i kapitel 5 diskuterar i termer av ”talgenrer”. 
Poängen med detta är inte att förutspå vilka individer eller 
grupper som kommer att reagera auktoritärt eller bevekande på 
löpsedlarna,23 utan att belysa samspelet mellan vad vi kan anta 
vara individuella och kollektiva aspekter i tolkningsförfarandet—
det tolkningsförfarande som påverkar våra normer, värderingar 
och attityder (det vill säga vilka vi är). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Personlighetstyper karaktäriseras i hög grad av de handlingar personer av dessa typer utför, eller 
kan förväntas utföra (Griffiths, 1989). 
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4. Bemötande, oppositionell tolkning och partial-
överföring  
Vi påverkas, ja rent av konstitueras, av de röster vi möter, 
inklusive löpsedlarnas citat. Denna öppenhet för påverkan är vår 
språkliga kommunikationsförmågas predikament, på gott och ont. 
Hur entydig är då den påverkan vi utsätts för? Och vad har vi 
som läsare för möjligheter att bemöta denna påverkan? Stuart 
Hall (1980) har i Bachtins efterföljd föreslagit att subjektet skall 
ses som platsen för en kontinuerlig hegemonisk ”kamp” mellan de 
olika ideologiska diskurser som tilltalar varje individ.24 Subjektet 
är ”interdiskursivt”. Tolkningen av en text (ett massmedialt 
meddelande) är dock inte godtycklig, menar Hall, utan bestäms i 
hög grad av subjektets sociala position. Detta ger upphov till tre 
typiska sätt att tolka, eller ”läsa” en text: dominerade, överenskomna 
och oppositionella.  

Givet en dominerad läsart tolkas meddelandet i enlighet med 
de normer och värderingar som avsändaren omfattar och som 
denne ”kodat” i meddelandet. Tolkningen är i detta fall 
dominerad av och i överensstämmelse med kodningen. En 
överenskommen läsart, däremot, är bara delvis dominerad av 
avsändarens kodade värderingar och synsätt, men invänder också 
mot delar av dessa. Den oppositionella läsningen, slutligen, 
avfärdar helt den dominerande kodens representation av de 
förhållanden som beskrivs.  

Vad gäller den sista läsarten, den oppositionella, ger Hall oss 
ingen anledning att tro att själva förståelsen av ett språkligt 

                                                 
24 Hall (a.a.) polemiserar mot bland annat Louis Althussers syn på subjektet som bestämt av en på 
förhand dominerande diskurs. 
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meddelande skulle kunna vara oppositionell.25 Oppositionella 
tolkningar av meddelanden, menar han, handlar om att 
”omtotalisera” något man redan förstått på både ett denotativt och 
ett konnotativt plan. Distinktionen mellan denotation och 
konnotation, som Hall jämställer med bokstavlig och associations-
baserad tolkning, kommer från Roland Barthes, vars 
konnotationsbegrepp vi nu ska titta närmare på, då där finns mer 
att hämta än Hall har behov av.26 Framför allt möjliggör Barthes 
konnotationsbegrepp en mer detaljerad syn på rösterna och deras 
inbördes orkestrering. 

 
 

Oppositionell läsning, motstridig konnotation 
Att inta ett främmande perspektiv innebär inte att vi måste, eller 
ens att vi kan, överge vårt föregående perspektiv helt och hållet. 
Det finns inte heller någon arkimedisk punkt utanför oss själva 
där vi kan tolka meddelanden ”neutralt”. Vi bär ständigt med oss 
mer eller mindre sammanhållna delar av vår historia och våra 
värderingar, oavsett om vi reflekterar över detta eller ej. Detta 
framgår på ett intressant sätt av Barthes klassiska 50-talsanalys av 
framsidesbilden på tidskriften Paris-Match där en svart soldat står i 
givakt framför trikoloren. Förutom att denotera en svart soldat i 
givakt framför trikoloren hävdar Barthes att omslagsbilden 
konnoterar ett vidare budskap som handlar om hur kolonialmakten 
Frankrike ser alla människor som fria, jämställda bröder inför 
flaggan. Detta konnoterade, associationsbaserade budskap 
förmedlas tillsammans med den avbildade soldaten och är 
kulturellt accepterat (den kulturella, kollektiva förankringen skiljer 
konnotationen från rent individuella, privata associationer). 
Denotation och konnotation uppfattas av läsaren som ett 
”enhetligt” (om än komplext) meningsinnehåll. Soldaten, som 
denoterande tecken, blir genom betraktarens tolkning del i ett 

                                                 
25 Se också Hall, 1997. 
26 Hall intresserar sig främst för olika sociala gruppers tolkningar av TV-meddelanden; se också 
Morley, 1992. 
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större, mer omfattande konnoterande tecken vars innebörd är 
både ”mytisk” (oreflekterad) och ideologisk (Barthes, 1973).  
 Den mytologiska och ideologiska aspekten bottnar i att 
konnotation och denotation uppfattas som samtidiga av läsaren, 
att de tycks tilltala oss som en och samma yttre röst, en enhetlig 
röst som uppfattas som direkt tilltalande och internaliseras som 
sådan. Som semiotiker tenderar Barthes att fokusera på tecknet 
på bekostnad av läsaren, varför jag vill understryka att det 
konnoterade innehåll Barthes tillskriver tecknet förutsätter att den 
tolkande redan i förväg har anammat detta innehåll. Konnotationen finns 
inte meddelat i tecknet, utan är en röst som läsaren redan 
internaliserat. Det konnoterade innehållet motsvarar våra 
oreflekterade, kollektiva fördomar (och kan således inte förmedla 
någon ny information). Konnotationen är en röst hos läsaren som 
avsändaren ofta kallt räknar med, men som läsaren uppfattar som 
en yttre röst identisk med det massmediala tecknet. 
 Vid en noggrann granskning av Barthes resonemang finner 
man dessutom, vilket Hall också påpekar, att det är fullt möjligt 
att ett tecken kan ge upphov till inbördes motsägelsefulla 
konnotationer hos olika grupper av läsare. En oppositionell 
läsning blir därmed möjlig på konnotationsnivå, en motstridig 
konnotation som motsäger den denoterade röstens handlings-
motiverande värdegrund. Men så länge läsningen är konnotatativ 
är den också (detta är Barthes viktiga poäng) helt oreflekterad, 
den är en ”avpolitiserad” myt.27 Till skillnad från revidering och 
kritik undandrar sig den konnoterande rösten dialogiskt 
bemötande. Den konnoterade rösten är auktoritär. 

Låt oss därför se vad den konnoterade tolkningsdimensionen 
skulle kunna innebära för läsningen av ett löpsedelscitat:  
 

                                                 
27 En fullständigt oppositionell läsning innebär enligt Hall en ”omtotalisering” på både 
konnotations och denotationsnivå, vilket skulle innebära att vi tolkade framsidesbilden i Barthes 
exempel, inte som denoterande en svart man i givakt framför trikoloren, utan som denoterande en 
svart man som fejkar givakt, eller en svartsminkad vit man, eller att det inte är frågan om 
trikoloren utan kanske om Hollands snarlika flagga. 
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Så högg jag ihjäl Anna Lindh/Läs hela erkännandet/Bilderna, 
bevisen, vittnena (AB 12/1-04) 

 
Vad gäller det ideologiska innehållet i detta citat är det intressant 
att se, att även om våldsmän alltid fått komma till tals på löpen—
från Norrmalmstorg via Åmsele och Malexander, till Mordet på 
Anna Lindh—så tycks det framförallt vara kvinnomördare som 
citeras. Detta trots att det är vanligare att män än kvinnor bringas 
om livet. Normaliseringen handlar här om att avtrubba oss inför 
det faktum att kvinnor mördas. Detta kan ses i relation både till 
domslut till kvinnors nackdel i våldtäktsmål med hänvisning till 
att de klätt sig och uppträtt utmanande, och till så kallade 
hedersmord. Ofta rör det sig om en ideologisk kamp om kvinnans 
rörelsefrihet och rätt att bestämma över sin egen kropp,28 där 
löpsedelscitaten i regel utgår från en kvinnofientlig värdehorisont. 
I citatet ovan inbjuds vi således att sympatisera med Anna Lindhs 
mördare. 

Samtidigt antyder ordvalen ”högg … ihjäl”, ”erkännandet” 
och ”bevisen”, ja inte minst namnet ”Anna Lindh”, en motsatt 
värdehorisont: den citerade har mördat en omtyckt politiker. 
Dessa enkla men värdeladdade uttryck kan fungera som ”reläer” 
(Barthes, 1976), och trigga en motstridig konnotation: en folkkär 
politiker har mördats och vi känner landssorg. Vi behöver inte ha 
lagt vår röst på Anna Lindh för att omfatta denna konnotation, 
som också innebär ett ifrågasättande av den handling citatet 
hänvisar till.  

Men trots att denna konnotation är motstridig utgör den inte 
något dialogiskt svar, eller kommentar på citatets normaliserande 
värdegrund—så högg jag ihjäl/därför högg jag ihjäl—där våld är 
den handlingsform som återställer balans i tillvaron. 
Konnotationen kan helt enkelt inte vara dialogiskt reflekterande, 
eftersom detta skulle punktera konnotationens mytiska 
enhetlighet med denotationen. Vad kan då en motstridig 

                                                 
28 För en studie av veckotidningars visuella och könsstereotypa framställning av män resp. 
kvinnor motsvarande citatens mer eller mindre manliga perspektiv, se Hirdman, 2001. 
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konnotation innebära? I läsningen av citatet ovan är det 
mördandet av just Anna Lindh som ifrågasätts genom den 
motstridiga konnotationen, inte mördandet som handling. I stället 
för att tillåta ett svar med annorlunda värdegrund—där själva 
mördandet ifrågasätts—erbjuder sig citatets schematiska 
handlingstyp (mördandet) som lösning på den frustration hos 
läsaren som konnotationen samtidigt ger uttryck för, nämligen 
ovissheten om hur vi ska förhålla oss till alla de avvikare 
(våldsverkare, psykopater, mentalt störda) som florerar i vår 
massmedierade tillvaro: vilka grupper skall kriminaliseras och 
bedömas psykiskt sjuka, till förmån för bekräftelsen av de 
hederliga och friska? 

Orsaken till den motstridiga konnotationens oförmåga till 
kritiskt avståndstagande från citatets värdehorisont är, som vi sett, 
att en kritiskt reflekterande läsning (som ifrågasatte den 
värdemässiga tolkningen från grunden) skulle förlora 
konnotationens mytiska kraft på så sätt att vi inte längre skulle 
höra den som en med citatet enhetligt tilltalande röst. Den 
motstridiga konnotationens invändningar begränsas därför till det 
tematiska och subjektivt figurativa planet, medan handlingstypen 
är den gemensamma grund ur vilken citat och konnotation båda 
hämtar sin ideologiska kraft. I den mån en motstridig konnotation 
uppfattas som direkt, simultan med tolkningen, är den 
konnoterad, oreflekterad, vad Barthes skulle kalla myt. Som 
sådan fungerar konnotationen monologiskt, samtidig men alltid i 
bakgrunden, dold för uppmärksamhet och reflexion. Likt en 
kulturens svarta låda. 
 
 
Tematisk överföring och relevansrevir 
Tolkningen av ett löpsedelscitat kan ge upphov till, om inte två 
olika tolkningar samtidigt, så åtminstone en motstridig 
konnotation där tematiken och figurativiseringen av citatets 
(denoterade) subjekt och objekt byts ut, men där handlingstypen 
bibehålls. Denna handlingstyp—våldsamt utplånande—blir då 
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medel för den (enligt konnotationen) återställande hjältetypen—
det normativt bestående—snarare än för den omstörtande 
skurktypen—den av massmedia definierade avvikaren. 
 Till skillnad mot den motstridiga konnotationen måste en 
verkligt oppositionell läsning förmå läsaren att se bortom 
konnotationens oreflekterade värdehorisont. Låt oss titta på 
ytterligare ett exempel på icke-dominerad läsning för att se ifall 
det lever upp till kravet på en oppositionell läsning. I sin 
diskussion av kriminaljournalistikens påverkan hävdar Peter 
Dahlgren att vi som tidningsläsare inte enbart tar till oss den 
sakliga informationen när vi läser om olika brott, utan framförallt 
”teman som djärvhet, ondska, hot osv.”. Dessa teman, menar 
Dahlgren, ”överförs” metaforiskt till ett för läsaren närliggande 
”relevansrevir”, där de beaktas för eventuell framtida handling. 
Dahlgren ger inga konkreta exempel, men menar att läsaren 
använder de presenterade temana ”moraliska och juridiska 
gränsöverskridningar” till att bekräfta sitt eget avståndstagande 
från dem (Dahlgren, 1992b). 

En sådan överföring av teman till nya relevansrevir, som 
Dahlgren beskriver, skiljer sig från den motstridiga konnotationen 
i det avseendet att temat i Dahlgrens fall är intakt, medan temat i 
konnotationens fall bytts ut till förmån för ett bibehållande av det 
jag kallat handlingstyp. Applicerat på Anna Lindh-citatet skulle 
det innebära att även om läsaren tar avstånd från både det 
specifika mordet på Anna Lindh och på mord som 
tillvägagångssätt (handlingstyp), så accepterar läsaren det skeende 
som citatet anspelar på i den mycket generella bemärkelse som 
tematiken innebär, det vill säga att man begår ett moralisk och 
juridisk gränsöverskridande (som inte utesluter ”ondska” eller 
”hot”) för att återställa rubbad balans i tillvaron. Exakt vilken 
handlingstyp som visar sig godtagbar för detta ändamål förblir 
enligt Dahlgrens resonemang en fråga för framtida situationer att 
utvisa.  

Det förefaller som om Dahlgrens hypotes om tidnings-
läsarens överföring av teman till nya relevansrevir inte är särskilt 
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mycket mer oppositionell än den läsart jag kallat för motstridig 
konnotation; ingen av läsarterna förmår frigöra sig från citatens 
våldsfixering. Jag vill därför vidareutveckla Dahlgrens hypotes 
genom att relatera den till ett bachtinskt influerat resonemang om 
internaliserade röster. På så vis hoppas jag kunna visa hur en 
tolkning kan vara opositionell i betydelsen kritiskt ifrågasättande 
av handlingsmotiverande värdegrunder, samtidigt som denna 
tolkning inte är reflekterande i bemärkelsen att den sker på ett för 
läsaren medvetet plan. 

 
 

Röster och röstpartialer 
Vi är våra röster, auktoritära så väl som bevekande. Men även 
den enskilda rösten, menar jag nu (och här går jag bortom 
Bachtin), är orkestrerad, sammansatt av särskilda röstpartialer. Den 
citerade löpsedelsrösten utgör inget undantag. Vi har sett hur 
läsaren av löpsedelscitaten är beroende av tematiskt perspektiv-
tagande och figurativt rolltagande. Påståendet att ”därför dödade 
jag...” erbjuder det nödvändiga tematiska perspektiv som ger 
någon skäl att döda 19-åriga Klara, medan ”pojkvännen” är den 
rollfigur vi som läsare har att identifiera oss med.  
 Dessa perspektiv och roller frammanas, menar jag, av 
motsvarande tematiska och figurativa partialer i de citerade 
rösterna. Den citerade röstens tematiska partial motsvarar som 
regel det positivt värderade ledet i ett specifikt begreppspar, till 
exempel liv/död, gott/ont, eller hjälte/skurk (från den 
handlandes perspektiv, det som läsaren av citaten inbjuds att dela, 
är skälen till handlingen per definition goda). Med den figurativa 
röstpartialen ikläds den tematiska partialen en mer eller mindre 
konventionell sociokulturell roll (en ”pojkvän” är ingen avvikare; 
vi har därtill sett hur en tematisk ”hjälte” kan figurativiseras på 
olika sätt i exemplen från den 11e september).  

För att rösten skall bli trovärdig i sin figurativisering av 
temat—för att Skywalker verkligen ska kunna uppfattas som en 
hjälte—fordras dessutom en passande ”aktantialisering” 
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(Greimas, 1987). Den aktantiella röstpartialen kan vara antingen 
”subjektiv”, vilket innebär att talaren ser sig som en aktivt 
handlande varelse i stånd att påverka sin situation. Att däremot 
uttrycka sig medels en aktantiellt ”objektiv” röstpartial är att 
frånsäga sig handlingsförmåga, att passivt se sig som underordnad 
yttre omständigheter man inte rår på (i den mån ”pojkvännen” är 
en alltför beskedlig figur för att vara trovärdig som mördare 
uppvägs detta av ett självsäkert ”därför”).  

Medan den figurativa röstpartialen kan liknas vid det Erving 
Goffman kallat ”uppträdande”, liknar de aktantiella röst-
partialerna (subjektiva respektive objektiva) Goffmans ”manér”. 
Goffman beskriver till exempel hur ett ”överlägset, aggressivt 
manér kan … antyda att den agerande räknar med att bli den 
som tar initiativet till den verbala interaktionen och styra dess 
förlopp. Ett saktmodigt, undfallande manér ger intryck av att den 
agerande är inställd på att låta sig ledas av andra eller åtminstone 
att han kan förmås till det” (Goffman, 1974:30).  

Genom kombinationer av dessa partialer möjliggörs mer 
eller mindre temporära röster, eller ”jagpositioner” (jfr Hermans, 
2001). Det är genom mer eller mindre orkestrerade röster—
specifika kombinationer av tematiska, figurativa och aktantiella 
röstpartialer—som vi kan artikulera vilka vi är och därmed 
kommunicera med varandra. Det är alltså inte ”jag” som 
identifierar mig med en främmande eller ny partial, utan det är 
först i och med denna identifikation, denna orkestrering av 
stämmor, som ”jag” blir till (så även den citerade löpsedelsrösten). 
Under samtalets gång kan orkestreringen förändras, partialerna 
kan ingå nya konstellationer med nya röster som resultat. Vi 
utvecklas, förändras, påverkas. 

Både de inre rösterna och deras olika partialer är dessutom i 
dialog med varandra. I den mån en figurativ eller en aktantiell 
röstpartial ska kunna ge utlopp för någon specifik åsikt måste den 
instämma med en motsvarande tematisk partial (och vice versa—
som Goffman påpekar, vi förväntar oss ”finna en bekräftande 
överensstämmelse mellan uppträdande och manér”; pojkvännen 
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måste uttala ett bestämt ”därför mördade jag...”). Därtill har varje 
röst internaliserats med ett spår av den ursprungliga yttre dialog 
den en gång deltog i (där vi först hörde den), vilket gör att 
orkestreringen beror på både föregående, samtida och framtida 
faktorer. 
 
 
Överföring av röstpartialer 
Återgår vi till Dahlgrens exempel kan vi säga att det överförda 
temat appellerar till och motsvaras av en tematisk röstpartial. När vi 
läser ett citat och överför dess tema från ett relevansrevir till ett 
annat är det en partial av den citerade rösten, en tematisk partial, 
internaliserad i vår inre dialog, som orkestreras samman med nya 
partialer till en ny röst. Dessutom är det inte bara tematiska, utan 
även figurativa och aktantiella partialer som kan överföras mellan 
olika relevansrevir; tematiken kan figurativiseras och 
aktantialiseras på nya sätt, eller så bibehålls figurerna och/eller 
aktanterna, men överförs till andra teman, etc. Vilka teman, 
figurer och aktanter som blir ämne för sådan omedveten 
metaforisk verksamhet är givetvis beroende av läsarens kunskap 
och värderingar. Dahlgren ger som sagt inga exempel, men som 
en illustration av hur överföringen av röstpartialer kan tänkas gå 
till kan vi än en gång iaktta följande citat: 

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

 
Citatets rättframma formulering—dess subjektiva aktant-
ialisering—indikerar att den citerade personen ser handlingen 
som berättigad, att den motiverats av en tematisk förståelse av 
händelsen där ambulansföraren står för upphävande av ordning 
och reda, medan sparken mot ambulansföraren innebär dess 
återställande. Exakt vilket tema som legat till grund för motivet 
till handlingen är oklart. Givet en välvillig tolkning skulle vi kunna 
gissa att ambulansföraren på något sätt antastat artisten. Då det 
framgår att artisten är kvinna är det inte orimligt att fortsätta 
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gissningen med att ambulansföraren är en man och att 
antastningen var av sexuell natur. Temat skulle då kunna 
sammanfattas som ”upprätthållande av personlig (sexuell) 
integritet” kontra ”kränkning av personlig (sexuell) integritet”—
ett allmängiltigt tema som berättigar någon slags försvar 
(integritet är viktigt för upprätthållande av personlig identitet). Att 
försvaret figurativiserats med ”en fet kick” är dock mindre 
försvarbart, då våldet beskrivs som överdrivet och omotiverat, 
som ”misshandel”. 
 En överföring av röspartialer skulle därför kunna innebära 
att både temat, som handlar om försvar av ens personliga 
integritet, och aktantialiseringen som är subjektiv, handlings-
kraftig, överförs till ett annat relevansrevir som är giltigt för den 
man eller kvinna som läser citatet. Kanske resulterar överföringen 
i att man vågar säga ifrån till en arrogant och orättvis chef (och 
kanske figurativiseras detta då på ett mindre våldsamt sätt, med 
en annan handlingstyp, än genom ”en fet kick”).  

En sådan överföring förutsätter ett dialogiskt bemötande av 
löpsedelscitatet från läsarens sida, ett bemötande som är fullt 
möjligt och som skulle marginalisera löpsedlarnas påverkan 
avsevärt. Det är möjligt, ja, men hur troligt är det?  

Givet löpsedlarnas monologiska karaktär ligger auktoritär 
assimilering gissningsvis närmare till hands, vilket snarare skulle 
kunna leda till en motstridig monologisk konnotation, triggad av 
det negativt laddade uttrycket ”misshandel”, varigenom 
”artisten” i stället kan avfärdas av läsaren som exempel på 
”feministiskt manshatare”, eller liknande. Och vad ämnar sig 
bättre för att komma till rätta med en sådan än den handlingstyp 
som redan presenterats: våld ska med våld fördrivas (”stryk ska 
hon ha, den fega feministen, som ger sig på en ambulansförare”). 
Men vi ska inte dra förhastade slutsatser. Några definitiva 
förutsägelser låter sig inte göras. Det vi därför bör fråga oss är 
vilka genrer som står till buds i samband med överföringen? Vilka 
typer av röster gör sig gällande när partialerna ska omorkestreras? 
Vad säger löpsedlarna? 
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5. Genrer: tematik, form, kontext 
Hittills har jag argumenterat att löpsedlarnas citat, även när de är 
redaktionella påhitt, kommunicerar via en ”implicit etik” med 
potential för långtgående påverkan på läsaren. Denna implicita 
etik är en konsekvens av vår språkliga kommunikationsförmåga, 
så som den förklarats med utgångspunkt i bland annat Donald 
Davidsons språkfilosofi och Michail Bachtins syn på det 
mänskliga psyket som sammansatt av en polyfoni av heteroglotta 
”röster”.  

Från Davidson kommer idén att vår förmåga till tolkning 
förutsätter att vi kan föreställa oss en annans perspektiv och 
därmed intuitivt anta att denne uttrycker ett försanthållande om 
ett gemensamt observerbart fenomen (den s.k. ”välvillighets-
principen”). Utvecklingspsykologin understryker att det är 
värderingen av dessa fenomen som ligger till grund för behovet 
att kommunicera. Den förmåga till perspektivtagande som 
Davidson lyfter fram generaliseras vidare till att gälla andra typer 
av uttalanden, vilka för att förstås måste—detta är det bachtinska 
inslaget—internaliseras av den tolkande, för att på så sätt 
relateras till dennes av tidigare internaliserade röster sammansatta 
förförståelse. Vad gäller löpsedelscitaten kräver varje läsning av 
de narrativa fragment som dessa utgör, att vi assimilerar den 
specifika värdehorisont som motiverar den handling som citaten 
explicit eller implicit refererar till (ingen blir citerad på löpen utan 
att ha gjort något uppseendeväckande). Oavsett om vi bejakar 
eller avfärdar de citerade rösterna är det först i och med att de 
har tagit plats i våra inre dialoger som tolkning kommer till stånd. 
Följaktligen är vi också det vi tar avstånd från: läsaren utgör inget 
fullständigt autonomt subjekt entydigt avgränsat mot omvärlden.  
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En konsekvens av denna teori är att citatet, som en i 
mängden av våldsrapporterande löpsedlar, har en avtrubbande 
effekt. Vi upphör att förvånas i takt med att vår vaksamhet stiger. 
Vi blir på vår vakt. Men denna vaksamhet har ett pris som består 
i en normförskjutande verkan på oss läsare. När vi inte längre 
tycker det är förvånande att andra reagerar på det sätt citatet 
meddelar—med grovt våld—är steget inte långt till att vi själva 
ska tycka det är fullt normalt att agera på samma sätt. 
Dessförinnan har normaliseringen och normeringen av den 
avvikande andre sannolikt bidragit till att påverka och bekräfta 
dennes avvikande handlingsdispositioner. 29 

Å andra sidan är de texter och utsagor vi tolkar utsatta för 
dels en ständig rekontextualisering (horisontförskjutning) till följd 
av att vi kontinuerligt tolkar nya meddelanden, dels för en mer 
eller mindre medveten kritik: när vi konfronteras med något vi 
inte accepterar ifrågasätter vi detta.30 Vi har sett två exempel på 
hur vi på mer eller mindre oreflekterat sätt kan bemöta det som 
står på löpsedlarna, genom vad jag kallat partialöverföring och 
motstridig konnotation. Samtidigt tycks själva den handlingstyp 
löpsedlarna förmedlar stå emot omedvetet och oreflekterat 
avståndstagande. Löpsedlarna tycks utformade för att ta udden av 
varje ifrågasättande.  

För att bättre klargöra hur detta går till ska vi komplettera 
redogörelsen av hur vi internaliserar de citerade rösterna, med en 
motsvarande redogörelse för hur löpsedlarna är utformade—hur 
de röster är utformade som vi på ett eller annat sätt assimilerar. 
Här blir Bachtins analys av talgenrer till hjälp.  

 
 

 
 

                                                 
29 Sannolikt är ”normaliser[ing] och osynliggör[andet av] mäns könsbundna livsproblem ... en 
följd av av samma konstruerade mansnormer som också bidrar till bristande jämställdhet och mäns 
våld” (Herrström & Hyllander, 2006).  
30 Jfr Seyla Benhabibs (2002) beskrivning av inomkulturella och ifrågasättande ”andra ordningens 
narrativ”. 



 62 

Dialog och talgenre 
Tolkning, att förstå ett språkligt yttrande, innebär att kunna 
handla i förhållande till det sagda (en handling som kan vara både 
av språklig eller icke-språklig art). Som svarande språk- eller 
talhandling innebär tolkningen att producera mer språk, 
ytterligare talhandlingar. Som Bachtin säger, ”varje konkret 
förståelsehandling är aktiv: en assimilering av det ord som skall 
förstås in i [den tolkandes] eget begreppssystem fyllt av specifika 
objekt och känslomässiga uttryck, oupplösligt förbundet med 
svarandet, med ett motiverat instämmande eller avfärdande” 
(1981, s.282).  

Förståelsen, liksom vår subjektivitet i stort, präglas av en 
grundläggande dialogism. Även om löpsedlarna (liksom mass-
medierade budskap i allmänhet) är döva, monologiska, i och med 
att de aldrig lyssnar till våra svar är vår förståelse av dem ändå 
dialogisk, det vill säga vår förståelse förutsätter att vi både före 
och efter läsandet kan engagera oss i dialog med andra 
människor. Vi kan alltså skilja mellan en grundläggande 
dialogism som är en nödvändig förutsättning för kommunikation, 
förståelse och subjektiv identitet, samt huruvida yttrandena själva 
är dialogiska eller ej.31 Den förra innebär att språkförståelse 
uppstår när ord bemöts och förstås som yttranden av konkreta 
röster i konkreta situationer. Kritisk värdering av till exempel ett 
löpsedelscitat är således ett dialogiskt svar på en redan assimilerad 
röst—om än förståelsen aldrig är fullständigt avslutad, utan växer 
vidare i och med varje svarande. 
 Vad gäller den senare, huruvida yttrandena är dialogiska 
eller monologiska, bestäms detta i hög grad av yttrandenas 
genretillhörighet. Genrer kan beskrivas som ett slags mallar vi har 
till hands för att producera, eller generera nya berättelser, nya 
svaranden (man skulle också kunna säga att genren är det 
kognitiva schemats produktiva sida).  

                                                 
31 Bachtin talar också om monologism som ordens meningsskapande förhållanden till varandra, i 
en över tiden föränderlig språkväv (snarare än en statisk struktur), jfr J. Derridas (1982) 
Différance. 



 63 

Även om vi inte tänker på det så samtalar vi för det mesta 
inom genremässiga ramar, varje röst är sprungen ur en specifik 
talgenre (som i sin tur kontinuerligt påverkas av de olika röster 
som den kan ge upphov till).32 Talgenrer är kollektiva normer för 
vad som kan sägas, när det kan sägas och inte minst hur det kan 
sägas.33 De begränsar vad som kan sägas och vad som inte kan 
sägas genom att inbegripa exklusiva, tematiskt grundade 
perspektiv. ”Till talgenrerna” skriver Bachtin, 
 

måste vi i själva verket räkna både den vardagliga dialogens korta 
repliker (varvid mångfalden av olika slags vardaglig dialog 
beroende på dess tema, situation och deltagare blir utomordentligt 
stor) och den vardagliga berättelsen, brevet (i alla dess former), det 
korta standardiserade militära kommandot, den omfattande och 
detaljerade förordningen, den tämligen brokiga repertoaren av 
affärsdokument (i de flesta fall av standardtyp), och den 
mångskiftande världen av journalistiska framställningar (i ordets 
bredaste bemärkelse: offentliga, politiska). (1997, s.203f)34 

 
Detta skall inte ses som något försök till en uttömmande lista. 
Istället poängterar Bachtin att genrer fungerar som sociala 
markörer. Förutom att de särskiljer olika professionella grupper, 
så utmärker de talaren både kulturellt, klass- och generations-
mässigt (till och med familjemässigt). Genrerna ”knyter an till 
specifika perspektiv, tillvägagångssätt, sätt att tänka”, de 
”inbegriper specifika sätt att manifestera avsikter, sätt att 
konkretisera begreppsliggöranden och värderingar” (1981, 
s.288ff).  
 För att spinna vidare på Bachtins exempel: militären 
kommenderar oss aldrig att agera altruistiskt; vi diskuterar inte 
sexuella problem i en jobbansökan; hur omfattande en lag eller 
                                                 
32 Detta understrykande av talgenrer motsäger inte Davidsons påstående att det inte finns något 
språk ”att lära sig, bemästra, eller att födas med” som garanterar förståelse. Vår förståelseförmåga 
föregår språket och genrerna, även om de senare visar sig mer eller mindre oumbärliga i sociala 
sammanhang (se Davidson. 1984; 1986). 
33 Med Giddens skulle vi kunna säga att talgenrer fungerar som struktureringsprinciper för 
kommunikation, snarare än som sociala strukturer (se Thompson, 1989). 
34 Jfr Foucaults (1993) analys av utestängningsprocedurer i vetenskapliga diskurser. 
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förordning än är så visar den ingenting av det juridiska 
förarbetets resonemang och argumentation. Genrerna avgör 
också när, det vill säga i vilka situationer vi kan uttrycka oss på 
olika sätt om olika saker: ett militäriskt kommando fungerar inte 
när vi berättar för en vän om en vardaglig händelse; politiker får 
inte uttrycka sig emotionellt okontrollerat i tv-sända valtal; medan 
forskare aldrig får komma till tals med avancerade teoretiska 
resonemang i dagspressen, ens om ämnet är högaktuellt.  
 Genrerna påverkar med andra ord både de tematiska (”vad”), 
de kontextuella (”när”, ”var”) och de formella (”hur”) aspekterna av 
våra yttranden. Som narrativa fragment har löpsedlarna sina 
egna genremässiga konventioner. Tematiskt, ämnesmässigt, kan 
variationen tyckas stor, då löpsedlarna kan handla om både 
olyckor och katastrofer, brott, sport, ekonomi, hälsa och kändisar. 
Formellt sett skiljer sig också citalöpen från löpsedlar utan citat. 
Detta gäller vad som kan sägas. Genrernas formella aspekter styr 
också hur löpsedlarna kan bemötas, och i förlängningen också 
hur det tematiska innehållet kan uppfattas, till exempel genom att 
välja vilket av de tematiska motsatsatsparen som ska figurativ-
iseras. 
 
 
Citatserier 
De formella aspekterna är inte minst viktiga då de avgör om 
kommunikationen är dialogisk eller monologisk. Här handlar det 
inte om samtalets innehåll i förhållande till förhandenvarande 
situation, utan om varje yttrandes ”finalitet” och därmed den 
”talandes aktivt svarande position”. Att behärska en genre i detta 
hänseende, menar Bachtin, handlar om förmågan ”att i rätt tid 
[kunna] ta ordet, att börja och sluta på rätt sätt” (1997, s.221): 
soldaten svarar inte på militärkommandot innan det är avslutat 
(med mindre att olydigheten leder till disciplinära åtgärder); vi 
förväntas inte sitta knäpp tysta när vi är hos goda vänner på 
middag (gör vi det dröjer det innan vi får komma tillbaka); och vi 
förväntas inte gå i svaromål mot en löpsedel på gatan (den som 
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ändå försöker har större chans att hamna på psyket än att få ett 
vettigt svar). 
 För att se hur löpsedlarna fungerar genremässigt ska vi titta 
på några exempel. Vi börjar med en av Expressens löpsedlar från 
sommaren ’99: 
 

36-åringen berättar ”Så dödade jag Jennie” (Exp 9/6-99) 
 
Löpsedeln publicerades på en onsdag. Fem dagar tidigare, 
fredagen den 4e juni, kunde man läsa på både Aftonbladets och 
Expressens löp att 19-åriga fotbollstjejen Jennie blivit 
”sexmördad” i sitt hem och att vännerna tycker ”det är ofattbart” 
(Exp 4/6-99). Vi har också kunnat läsa att en 36-åring gripits 
under natten misstänkt för mordet på ”Jennie i Vetlanda” (AB 
8/6-99). Narrativet får ganska snart sin upplösning i och med 
följande löpsedlar 
 

36-åring erkände mordet på Jennie till journalist 
Jag fick lust att döda någon (Exp 10/6-99) 

 
en lust som fått sin förklaring på Aftonbladets löp dagen innan 
 

36-åring erkände mordet på Jennie 
”Han skulle låna telefonen” (9/6-99) 

 
Detta våldsdåd presenteras inte som något unikt, snarare tvärt 
om. Den citerade 36-årige mördaren föregås på löpen av 
rapporter om livstidsdömde Christian, vars ”jobb” är ”mord” 
(Exp 27/5), samt att en man gripits för att ha mördat en mamma 
och hennes baby i Norrköping (Exp 28/5). Citatet åtföljs av 
löpsedelsmeddelanden om att en man i Anderstorp sprängts till 
döds av handgranat (Exp 5/6), om 13-åringar i Södertälje som 
erkänner ”vi brände skolan” (Exp 8/6), om ”Svenska au pair 
flickan Alexandra, 22, från Landskrona” som blivit mördad (AB 
8/6), om ett ”Hagsätra i skräck” för hemvärnsman som ”sköt vilt 
med AK4” (Exp 8/6), en pastor (dock inte från Knutby, det 
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kommer sen) anhållen misstänkt för att ha dränkt hustruns älskare 
(Exp 9/6), ”chocksiffror” (på en annan upplaga samma dag) om 
att ”var fjärde skolpojke i Stockholm bär vapen i skolan” (Exp 
9/6), samt att en kvinna blivit nedmejad av en biltjuv efter ”vild 
polisjakt mitt i Stockholm” (Exp 10/6). Två veckor senare 
avrundas det hela inför den åstundande industrisemestern med 
”Fyllenatten: Våldtäkter, knivslagsmål och misshandel när 
Sverige firade midsommar” (Exp 26/6). 
 Är det någon som känner igen sig? Är det någon som minns 
Jennie? Att Jennies tragiska öde fallit i glömska kan delvis ha sin 
förklaring i att alla dessa löpsedlar kom i skymundan av morden 
på två poliser i Malexander några dagar tidigare, vilket i hög grad 
kom att dominera löpsedelsrubrikerna. 
 Mordet på Jennie (liksom de andra nämnda löpsedlarna) 
förpassades med andra ord till ett slags mindre 
uppseendeväckande bakgrundsfond för ett dubbelmord på två 
poliser. Man anar att Jennie främst omnämndes när tidningarna 
saknade information om de mer sensationella polismorden (den 
siste av de misstänkta hade just gripits i Costa Rica!). Valet av 
exempel avser inte bara den sällsynta inramning som 
malexandertragedin gav denna sommarvecka, det vill säga medan 
polismord är sällsynta i Sverige är kvinnomord näst intill 
vardagsmat; det handlar också om rationaliseringen av ett 
beteende som läsaren bjuds att ta till sig i första person: ”därför 
mördade jag”, ”jag fick lust att döda någon”, samt (aningen 
diffust, i tredje person) ”han skulle låna telefonen”. Moralen som 
mer eller mindre tydligt talar till oss i dessa citat är att om vi 
nekas någonting—i det här fallet att låna en telefon—så svarar vi 
med våld, grovt våld. Även om vi som läsare ifrågasätter denna 
moral bär vi den med oss som en artikulerad avvikelse: den är 
norm för andra, vilket innebär att inte minst unga tjejer bör se 
upp (vågar vi gissa att 36-åringen var en man?).  
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Knutbydramat: från handling till beteende 
Innan vi fördjupar oss i löpsedlarnas tematiska, formella och 
kontextuella genreegenskaper ska vi titta närmare på en serie 
löpsedlar med ett gemensamt tema från en begränsad tidsperiod 
som vi (med en kvällstidningsmässig känsla för effektsökeri) kan 
kalla knutbydramat. Det är alltså en längre serie löpsedlar, inte ett 
enstaka citat, och inbegriper dessutom, som i jenniefallet, ett 
kvinnligt offer och en manlig förövare. Här skulle man kunna 
invända att det vore intressantare att analysera och undersöka 
förekomsten av andra teman. Den motiverande värdegrund som 
knutbydramats tema förmedlar via löpsedlarna kan dock antas 
vara så frekvent återkommande i olika tappningar på löpen—och 
därmed i kraft att påverka oss läsare—att ett visst mått av 
upprepning är försvarbart. Dessutom utgör själva upprepningen 
en funktion i sig, som vi strax skall se. 
 Till skillnad från malexandermorden utgör knutbydramat 
ett utvecklat narrativ med flera karaktäristiska figurer (likt en 
Disneyfilm för vuxna), det dominerar löpsedlarna nästan dubbelt 
så länge som polismorden, samtidigt som den förmedlade normen 
är densamma som i jenniefallet. Löpsedlarna under knutby-
dramat är alltså inte mer extrema än de vanligtvis brukar vara, 
inte mer våldsamma (det förekommer dessutom många löpsedlar 
under samma tid som inte tematiskt kan kopplas till dramat och 
som i något enstaka fall tematiskt motsäger det); det exceptionella 
är den figurativa enhetligheten över så lång tid: huvudpersonerna 
förblir desamma i flera månader innan sagan klingar ut. Temat 
och den handlingsmotiverande värdehorisont vi bjuds in att dela 
är dock en återkommande klassiker. Låt oss börja med några av 
citaten 
 

26-åriga barnflickan i förhör i Uppsala:  
Jag sköt pastorns fru i sängen (Exp 13/1-04) 

 
Så sköt jag ihjäl pastorns hustru 
Anhållna barnflickan berättar i polisförhören (AB 13/1-04) 
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Barnflickan i Knutby: 
Så köpte jag mordvapnet (AB 25/3-04) 

 
Pastorn berättar själv om sina fyra kvinnor 
”Jag hade alibi för att inleda en sexuell relation” (AB 30/4-04) 

 
Barnflickans berättelse om knutbypastorn—ord för ord 
”Vi hade sex varje natt för att hylla gud” (AB 20/5-04) 

 
Det första vi kan se är att förövaren är en flicka. Trots sina 
tjugosex år är hon inte någon kvinna, som den våldtagna 
femtonåringen på Citys löpsedel (kvinna blir hon först i sin 
sexuella relation med pastorn). Att det inte var någon flyktig 
relation av enbart romantisk karaktär, utan en intensiv sexuell 
relation, antyds av barnflickans påstående, att ”vi hade sex varje 
kväll”. 

Även om kvinnliga mördare ibland nämns på löpen så hör 
de till undantagen (likt den 23-åriga kvinna som ett halvår senare 
misstänktes ”ligga bakom mordet med slaktmask på sin före detta 
pojkvän”[AB 27/10-99]). Kan då en flicka begå överlagt mord? 
Inte gärna på löpsedlarna, vilket barnflickan i Knutby så tydligt 
kom att illustrera. Barnflickan var inte bara vek—hon ”grät och 
berättade sanningen om mordet på pastorsfrun i Knutby” (Exp 
17/1-04)—hon fick dessutom ”SMS-order före mordet” (Exp 
16/2-04). Barnflickan är en figur som saknar agens, hon kan inte 
generera handling av egen kraft. Hon är en kärlekstörstande 
sagoprinsessa som schabblat till det. 
 Barnflickan, som också titulerades ”knutby-älskarinnan” 
(Exp 30/1-04), var ett investeringsobjekt. Därför kom hennes 
perspektiv, trots de inledande citaten, att underordnas, ja bli helt 
irrelevant, i förhållande till den verklige huvudpersonen: pastorn. 
Pastorn, visade det sig, skrev ”dödsbrev som skulle lura alla” (Exp 
25/2-04), han till och med ”log när han fick veta att hustrun 
mördats” (Exp 1/2-04). Det var pastorn som var drivkraften 
bakom dådet och hans motiv var uteslutande sexuella (pastorn 
påstår aldrig på löpsedlarna att han hade sex för att hylla gud, det 
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är barnflickans egen naiva tolkning—även om det kanske var 
pastorn som övertygat henne om saken). 
 I knutbyfallet är inte bara det sexuella motivet explicit; här 
finns också en elak häxa. Som en ormens sammansvurne i 
nytestamentlig dräkt står Kristi Brud med sina ”hemliga 
samlagsställningar”. Kanske är hon rent av lesbisk, för Lisa, 24, 
berättar att ”Hon bestämde allt—till och med i sängen” (Exp 
16/1-04). ”Religionsexperten” Eva Lundgren från Uppsala 
Universitet kan dock intyga att det rör sig om ett typiskt 
”ritualmord” (Exp 30/1-04): det är pastorn själv som agerat.  
 Likt fallet med Jennie överröstar knutbydramat morden på 
två 18-åriga flickor, som drogade och misshandlade lämnats att 
frysa ihjäl i ett dike i januarinatten (Exp 21/1-04). ”Polisens heta 
spår” i detta fall, en ”soppåse” med ”blodiga byxor” (22/1-04), 
leder till en 17-åring som får uttala sig om mordnatten:  
 

Så dog Emma och Linda  
Misstänkte 17-åringen berättar om mordnatten (AB 19/2-04) 

 
Som om inte detta vore nog kan vi under samma tid läsa att en 6-
årig flicka blivit ”mördad” i en lägenhetsbrand (Exp17/1), en 
”exfru” mördats av 54-årig ex-man (Exp 18/1-04), liksom vi kan 
läsa att en 27-årig trebarnsmamma ”eldades upp i bakluckan på 
bil i Dalarna” (Exp 16/2-04). I den mån det sexuella temat inte är 
explicit i dessa löp, aktualiseras det (sex, alltså) hela tiden på 
andra upplagor under samma tidsperiod:  
 

Bilderna på Robinson-Emma innan hon förstorade brösten  
(AB 16/1-04) 

 
”Det största som hänt sedan G-punkten” 
Den nya super-orgasmen—de enkla knepen 
Läsare berättar 
Smarta tips—förnya ditt sovrum (Exp 17/1-04) 

 
Känd filmstjärna misstänks för sexövergrepp (Exp 23/1-04) 
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11 kända kvinnor: Därför visar vi oss nakna (Exp 1/2-04) 
 

Robinson-Emma och Mariana attackerade i sexöverfall av tre okända 
män (Exp 7/2-04) 

 
Läsare och kända svenska kvinnor berättar om sina nya sex-lekar 
Experten Katerina Janousch: så ökar du lusten bäst (Exp 8/2-04) 

 
Naken Janne krävde sex av Zaklina i Farmen 
”han visste att jag är gift” (Exp 26/2-04) 

 
Kvinnor hölls som sexslavar i Norsborg (Exp 16/3-04) 

 
Detta är löpsedlar som så gott som alla förstärker bilden av 
kvinnor vars mål är/bör vara att inta samma narrativa roll som 
barnflickan: bli objekt för mannens lustdrivna handlingar; som 
subjekt förlorar flickorna sin attraktion och blir de hinder som så 
brutalt måste bort. Hade inte barnflickan schabblat till det hade 
hon kanske kunnat bli pastorns tredje fru—med risk för att måsta 
anställa en ny barnflicka, eller gå samma öde till mötes (om än 
kopplingen inte står uttalad på löpen) som ”Pastorns första fru 
som hittades död i badkaret” (Exp 20/1-04). 
 Positivt laddad objektivitet—det vill säga själva motivationen 
för det handlande (manliga) subjektet enligt detta återkommande 
löpsedelstema—uppnår en kvinna lämpligast genom att förstora 
brösten, hitta sin g-punkt, lära sig nya sexlekar, visa sig naken, 
ställa upp på sex. Gör hon det inte ständigt och fullt ut får hon 
räkna med att attackeras av kända eller okända män—”Big 
Brother Olga tvingas bryta efter sexövergreppet i TV” (Exp 
23/2-04), fastän  det är hon som är den drabbade—tas som 
sexslav i Norsborg, eller dö. Den utlovade belöningen för kvinnan 
som lever efter detta narrativs implicita moral är att få trolova sig,  
 

Jenny, 18, om sitt bröllop i fängelset med gängledaren Joel Nordin, 26, 
från Dalarna 
”Det blir den lyckligaste dagen i vårt liv” (Exp 11/8-04) 
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Även om barnflickan misslyckats står andra på tur, vilket 
löpsedlarna gärna upplyser oss om 
 

”Jag kanske ligger och sover och väntar på dig, mitt hjärta” 
kvinnors sex-mail till pastorn (Exp 6/2-04) 

 
För även männen kan behöva bli påminda om att en belöning 
väntar om man följer den påbjudna normen (risken för tvivel 
uppstår ju i och med att pastorn faktiskt häktas och döms till 
livstids fängelse).35 Det hela kan knappast sammanfattas bättre än 
vad Aftonbladet utlovar när just denna variant av sagan tröskats 
till leda några månader senare: ”Därför har vi sex med chefen” 
(AB 25/4-04). 
 
  
Citatens tematiska (”vad”) genreegenskaper: auktoritet och monolog 
De citatserier som knutbydramat och även jenniefallet är exempel 
på, utgör en delnarrativisering av ett återkommande tema, kanske 
det mest frekvent förekommande av de teman som får plats på 
löpsedlarna. Det är ett tema jag tidigare beskrivit i termer av 
”integritet”, som nu kan preciseras som ”(upprätthållande av) 
identitet” kontra ”förlust av identitet”. Vanligt förekommande 
varianter av detta tema i andra massmediala sammanhang är ”att 
förverkliga sig själv” och ”att finna sitt sanna jag”. Mer specifikt 
handlar det om en uppdelning i två tematiska motsatspar: 
manlighet kontra förlust av manlighet, samt kvinnlighet kontra 
förlust av kvinnlighet. Dessa teman figurativiseras på löpen av 
pastorn, barnflickan, Jennie, osv, vilka i sin tur besitter subjektiva 
(aktiva) respektive objektiva (passiva) aktantegenskaper, i enlighet 
med karaktärstyper som kan antas ge läsaren kognitiv 
tillfredsställelse. I knutbydramat är könsrollerna särskilt tydliga 
och gestaltas så ofta det bara går med anspelningar på samlag.  
 Inledningsvis nämnde jag en studie som hävdade att sex 
blivit en sällsynthet på löpen under 2000-talet. Våren 2004 utgör 
                                                 
35 Ett år senare påmindes vi igen: ”Pastorn i hemliga möten om sex med kvinnlig professor på 
Kumla” (Exp10/6-05).  
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i så fall ett extremt undantag. Sextemats förekomst gör det 
snarare rimligt att stereotypa sexroller tolkas in av läsaren också i 
citat där sex inte är explicit. Vi kan se vad detta innebär för 
Mijailo Mijailovic erkännande av mordet på Anna Lindh, några 
dagar innan knutbydramat rullas upp. Urskuldandet att ”Hon 
mördades av en slump” (Exp 7/1-04), korrigeras dagen efter med 
påståendet att ”Jag vet att det är Anna Lindh jag knivhugger” 
(Exp 8/1-04).  

Där ingen rationell motivation står till buds erbjuder sig den 
stereotypa köns/sexordningen att inta rollen som ställföre-
trädande värdegrund: Anna Lindh bröt mot den vedertagna 
ordningen när hon agerade som professionell politiker och inte 
som underordnat sexobjekt. Åtgärden för att återställa balansen 
är densamma i detta fall som i knutbyfallet, jenniefallet och 
femtonåringen som våldtogs av fem ”män”. Man gör sig av med 
nåt man ogillar eller inte behöver längre (den andre reducerad till 
skräp, jfr Böhm, a.a.). Man återställer ordningen. 

I den mån det här finns en sexuellt färgad våldstematik som 
överlagrar en identitetsproblematik—vilket jag menar är fallet—
så har vi fog för att tala om en särskild löpsedelsgenre. Denna genre 
präglas av sin tematiska enhetlighet över tiden, även om det finns 
visst variationsutrymme i figurativiseringen, i de specifika sätt 
temat kommer till uttryck. Det är en monologisk genre, där 
ifrågasättande vanligen bemöts med ett auktoritärt ”därför” (eller 
som i mijailovicfallet, ”jag vet”). Det är en genre som genast 
ställer sig till förfogande när röstpartialer skall orkestreras inom 
ett nytt relevansrevir. Kan vi undvika dessa genrer? Kan vi värja 
oss mot dessa röster? 

Auktoritära röster kommer lättast till tals i monologiska 
former, medan dialogiska genreformer snarare ger upphov till 
bevekande röster. Trots detta råder inget fast förhållande mellan 
genreform och internaliseringstyp. En röst sprungen ur en 
dialogisk genre kan auktoriseras i efterhand, dess tematik och 
värdegrund kan upphöjas till oantastbar dogm som fryses i 
monologisk form. Omvänt kan en auktoritär röst, fast rotad i en 
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monologisk genre dialogiseras av ett bevekande ”heteroglott” 
ifrågasättande och på så vis inympas i ett nytt sammanhang. I och 
med att vi skiljde mellan tematiska (”vad”), kontextuella (”när” 
och ”var”) och formella (”hur”) aspekter av genrer kan vi nu se att 
även om en genre tematiskt är knuten till en viss värdehorisont 
kan den, om den formellt sett är dialogisk, mycket väl resultera i 
en omvärdering av sin egen tematiska grundval. Kontentan blir 
att vi inte nödvändigtvis behöver bemöta löpsedlarna inom deras 
egen genre; vi kan istället bemöta dem med ett medvetet 
mediekritiskt förhållningssätt, både vad gäller form och innehåll, 
(men också situation). 
 Om vi de facto gör detta beror på hur vi internaliserar och 
assimilerar rösterna, vilket i sin tur beror på typ av 
genrebemötande, i ett slags dialogisk cirkelrörelse. Grunden för 
internaliseringstyperna är, som vi sett, känslomässig. Medan 
otrygghet i högre grad leder till dogmatiskt instämmande eller 
opposition, möjliggör trygghet och tillit ett kritiskt förhållningssätt 
där röster internaliseras dialogiskt. Rädsla stryper det dialogiska 
tänkandet till förmån för kategoriska ställningstaganden. Rädsla 
och brist på tillit är också de känslor som löpsedlarna spelar på 
mest frekvent genom valet av tematik. När inga sensationella 
händelser finns att tillgå finns alltid möjligheten att berätta om 
något trivialt vardagssymptom som ”kan vara dold sjukdom”. 
Men det finns också en formell sida av denna löpsedelsgenre som 
på ett mer sofistikerat sätt (än valet av tematik) motverkar 
reflexion och kritiskt bemötande.  
 
 
Citatens formella (”hur”) genreegenskaper: röstens ”aura” 
Löpsedeln, i sin egenskap av massmedial röst, är grundmurat 
monologisk. Då löpsedlarnas röst är monologisk kan man tycka 
att den snart skulle förfalla till vad Bachtin skulle kalla ”relik”, det 
vill säga en röst som i sin fullständiga brist på samtalsförmåga helt 
enkelt upphör att tilltala. Det som håller löpsedeln vid liv är inte 
bara dess tematiska sensationspotential, eller den konstgjorda 
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andning som ett upprepande vid varje gatuhörn innebär. 
Löpsedlarna visar också ett formmässigt raffinemang som bidrar 
till att säkra greppet om de genremässiga reglerna.  

Löpsedlarna presenterar sina citat i en ständigt pågående 
följetong. Nya figurer kommer till tals, men de tycks alla upprepa 
samma mantra, ”därför är vi otrogna”, ”därför dödade jag”, 
”därför …”, som om de ville svara innan vi som läsare hunnit 
fundera över något som helst ”varför?”. Dessa förutfattade svar 
utgör inte någon diskurs där olika röster kommer till tals vartefter. 
I stället bidrar de till en speciell orkestrering som gör att citaten—
oavsett redaktionstillhörighet—i det långa loppet tenderar att 
klinga som en mer eller mindre ensidig löpsedelsröst (i exempelvis 
knutbyfallet spelade det ingen roll vilken löpsedel rösterna i 
citatserien kom från). 

Denna ensidighet är inte oproblematisk för löpsedeln, vilket 
jag tänker belysa genom att knyta an till Walter Benjamins 
diskussion om konstverkets förfall i den ”mekaniska 
reproduktionsåldern” (Benjamin, 1991; Benjamin skrev vid 
mitten av 1930-talet och hans exempel var foto och film, men 
som vi ska se har hans idéer relevans än idag). Benjamin menade 
att det moderna, massproducerade konstverket förlorar sin 
originalitet, sin ”aura”, när det mångfaldigas. Det som går 
förlorat i den mekaniska masskopieringsprocessen är den 
ursprunglige upphovsmannens unika röst.36 I stället får kopian 
den innebörd varje enskild betraktare tillskriver den, vilket 
innebär att den ”mekaniska reproduktionen”, själva 
massmedieringen, har en frigörande ”demokratisk” potential: 
konstverkets innebörd bestäms av mottagarna, inte av avsändaren 
(jag ska strax förklara vad detta innebär för löpsedlarna). 
Benjamin varnade dock för att aurans upplösning kan spela 
populistiska tendenser i händerna och lyfte fram sin samtids 
fascistiska ideologier som avskräckande exempel: genom att 

                                                 
36 Som i den kyrkliga konsten, guds röst, förmedlad genom prästerskapets auktoriserade 
tolkningar, eller som i den ”moderna” konsten där geniets röst auktoriseras av ett professionellt 
kritikerskrå (Benjamin, a.a.). 
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tillmötesgå ”massornas” uttrycksbehov inom ramen för ett 
politiskt/ideologiskt status quo sker ingen demokratisering av 
konsten, men däremot en ”estetisering av politiken”, vilket under 
Benjamins livstid tog sig uttryck i världskrig.  
 Nu uppmanar inte löpsedelscitaten till krig, nej, men de 
handlingstyper de lyfter fram som alternativ till återställande av 
narrativ balans, till konfliktlösning, inbegriper våld. Låt oss därför 
se vad Benjamins resonemang får för konsekvenser för vårt 
resonemang om citatens påverkan, genom att betrakta löpsedeln i 
sin egenskap av massproducerad och massdistribuerad röst. 
Själva konsumtionen av löpsedeln i olika situationer bortom 
”avsändarens” omedelbara kontroll bör då, givet Benjamins 
resonemang, innebära att löpsedlarnas röster förlorar den 
auktoritära ”aura” som annars skulle dominera tolknings-
utrymmet, till förmån för den sammansatta publikens alla (olika) 
läsningar. Det konstanta upprepandet av stereotypa fraser och 
citat borde därför innebära att löpsedelsrösterna berövas sin 
ursprungliga och unika subjektivitet.  

Om löpsedlarnas subjektivitet urholkas så undergrävs de 
citerade rösternas trovärdighet (de avsubjektiveras), med risk för 
att citaten i slutändan framstår som de redaktionella påhitt de så 
ofta är. Formellt, genremässigt, skulle detta innebära att löpsedeln 
inte längre förmådde uppfylla sitt åtagande som tilltalande 
auktoritär röst, varvid en ”aktivt svarande position” skulle öppna 
sig för läsaren. Löpsedeln skulle därmed riskera att förlora sin 
auktoritära förmåga att (för att åter citera Bachtin) ”ta ordet, att 
börja och sluta på rätt sätt”. Citaten skulle riskera att förlora sin 
monologiska ”finalitet” (jfr Bachtin, 1997, 221), vilket skulle 
underlätta för publikens nyfikenhet att övergå i kritiskt 
ifrågasättande. 

Mot bakgrund av löpsedlarnas funktion som reklam-
instrument vore detta en oacceptabel effekt. Trovärdigheten, eller 
åtminstone rimligheten, i det personliga tilltalet är ju en 
förutsättning för att vi ska kunna dela perspektiv med den 
citerade och vad som i slutänden lockar oss att köpa tidningen. 
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För att motverka denna benjaminska ”demokratisering” av 
löpsedelsläsningen svarar löpsedlarna med ett genremässigt 
dubbelspel.  

Detta genremässiga dubbelspel är inte tematiskt utan rent 
formellt. Å ena sidan erbjuder den sammanhängande löpsedels-
serien en variation i upprepningen som bidrar till att upprätthålla 
löpsedlarnas unika ansikten, deras karaktäristiska ”aura”. Som ett 
artikulerat narrativ utgör knutbydramat en variation på det 
grundläggande våldstemat, en variation som bidrar till att bevara 
en känsla av individualitet hos citaten, när de annars riskerar att 
upplösas i upprepningens utbytbarhet och brist på distinktion. I 
och med denna variation skulle man kunna tänka sig att 
citatseriens subjektiva röster (pastorn, barnflickan) är vad som 
framträder allra mest tydligt mot en mer eller mindre diffus fond 
av mer flyktiga citat (”den misstänkte 17-åringen”, ”36-åringen”). 
Auran, som Benjamin pratar om, skulle alltså vara återställd, 
röstens auktoritära stämma intakt.  

Men ett problem återstår, vilket visar sig om vi beaktar att 
den bakomliggande bordun av mer eller mindre tillfälliga röster, 
tack vare sin funktion som bakgrundsfond till de mer subjektiva 
rösterna, har en anonymiserande inverkan på citaten. I kraft av 
sin rent numerära överlägsenhet över tiden, är det frågan om ifall 
inte denna bakgrundsfond av mer anonyma röster helt enkelt 
överröstar den mer subjektsförstärkande citatserien. 

Är vi då, kan man fråga sig, tillbaks där vi började, i den fas 
av kommunikationen där läsaren likt Benjamins demokratiska 
publik förmår ifrågasätta och avmystifiera löpsedelsröstens 
auktoritet, dess ”aura”? Det som gör att löpsedlarna till sist ändå 
motverkar kritisk reflexion och oppositionellt bemötande, till 
förmån för en dominerad läsning är det formella spelet mellan 
denna genremässiga dubbelhets båda sidor (auktorisering kontra 
avauktorisering). Detta är ett spel som präglas av enformighet. Det 
som främst uppväger den avsubjektivering som det konstanta 
upprepandet av stereotypa fraser och citat innebär (men också 
själva regelbundenheten i förekomsten av citatserier), är en effekt 
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som springer ur den upprepning som inom antropologin 
beskrivits som de mytologiska berättelsernas ”självlegitimering”: 
löpsedelsberättelserna legitimerar sin egen auktoritet, sin egen 
”aura”, genom sin (formella) enformighet. Här är det den 
monotona rytmen som tar överhand, en rytm som (till skillnad 
från den förspråkliga kommunikationens rytm) aldrig låter sig 
rubbas eller rubateras, varken medger kontrasterande eller 
avvikande inpass, utan enbart instämmande (jfr Lyotard, 1984). 

Läsaren inbjuds härmed till ett betryggande instämmande 
med löpsedlarnas genretypiska tematik, en sexualiserad 
våldstematik, vilket är ett erbjudande vi svårligen kan säga nej till. 
Men det är ett instämmande som samtidigt innebär känslan av ett 
hot mot den egna personen, mot den egna identiteten (då vi som 
läsare intar perspektivet av den vars identitet står på spel när man 
till exempel förvägras låna en telefon). Som självförstärkande 
substitut inträder så den våldsamma handlingstypen. Det vi 
härmed kan se är att löpsedelscitatens subjektiva karaktärer fyller 
en retorisk-hermeneutisk funktion då de får oss att inta den 
citerades perspektiv. Men så snart denna funktion är uppfylld har 
rösterna spelat ut sin roll till förmån för det rent fysiska beteendet. 
Handlingen förblir handling (med allt vad det innebär av 
intentioner, värderingar och rationella skäl) bara till den punkt vi 
kan förlika oss med den, varefter handlingen fortlever som 
stereotypt beteende eller habitus (handlingstypen blir 
beteendetyp).  

Löpsedlarnas subjektiva röster är med andra ord ett slags 
strategisk bluff i den meningen att dess livslängd som ”autentisk” 
röst (jfr Taylor 1991b) är obetydlig. På löpsedlarna reduceras den 
enskilde individen till en genrespecifik medieringsfunktion för 
handlingstyper. 
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Citatens kontextuella (”när” och ”var”) genreegenskaper: löpsedlar i 
upplevelsernas centrum 
Handlingstyperna är överordnade tematiken. Handlingstyperna 
och tematiken tillsammans är i sin tur överordnade de 
individuella rösterna, vars subjektivitet (figurativa och aktantiella) 
reduceras till ren mekanism för handlingarnas utförande. 

Vi ska nu göra en kortare analys av det som kan beskrivas 
som löpsedlarnas kontextuella genrebundenhet, närmare bestämt i 
vilka situationer och miljöer—”när” och ”var”—löpsedelscitaten 
tycks fungera allra bäst. På samma sätt som löpsedlarna mer eller 
mindre ”fejkar” subjektiva röster är deras rumsliga närvaro också 
en chimär. Detta märks kanske tydligast i den kvasioffentliga 
miljö som gallerior och köpcentra utgör, där publikens rörelser 
och beteendemönster framstår som mer otvungna än i de 
kassaköer i snabbköp och bensinmackar jag tidigare nämnt. 

Köpcentret som plats för mötet mellan löpsedeln och dess 
publik är intressant också för att det sägs att själva platsen där 
massmedia konsumeras påverkar tolkningen av dess 
meddelanden (Fornäs, 2006). I vilken mån gäller detta påstående 
för löpsedlarna? Uppfattar vi dem annorlunda i ett köpcentrum 
än på en bensinmack, utanför en kiosk, eller vid 
snabbköpskassan? Vilka förutsättningar finns för oppositionell 
läsning, kritisk reflexion och bemötande? Och i vilken mån har 
detta att göra med löpsedlarnas förmåga att skapa en rumslig 
närvarokänsla?  

Först kan vi konstatera att det är utanför kiosker och vid 
snabbköpskassor som löpsedlarna förekommer också i 
galleriornas värld (här är det bara bensinmacken som saknas). 
Därefter kan vi jämföra löpsedlarna med ett annat massmedium 
som möter oss i dessa miljöer: TV-monitorn. I köpcentra fyller TV-
monitorer flera uppenbara funktioner. De ger information till 
besökaren om olika erbjudanden, de förmedlar reklam i 
frånvaron av försäljare, de fungerar som vägvisare, men också 
som ”barnvakt” med tecknade barnfilmer. De visar musikvideor i 
resturangmiljöer och de bidrar till att skapa en lugn och behaglig 
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stämning, ett slags rörliga bildtapeter. De har också en 
övervakningsfunktion då de ofta är kopplade till kameror som 
filmar kunderna. 
 Särskilt intressant i det här sammanhanget är de 
observationer av TV-skärmars förekomst som Göran Bolin gjort i 
Solna Centrum. Bolin noterar dels att bildskärmarna placeras 
högt i förhållande till publiken, vilket ger informationen 
”auktoritet”, dels att innehållet som visas på skärmarna i viss mån 
är styrt av centrumledningen, så tillvida att man under dess 
överinseende aktivt undviker spektakulära innehåll som skulle 
kunna störa kommersen (Bolin, 2004). 
 Vad gäller monitorernas placering, ovanför publikens 
huvuden, kan vi kontrastera detta med löpsedlarnas placering 
som ofta är i mark- eller golvnivå. I förhållande till TV-
skärmarna får löpsedlarna härigenom en icke-auktoritär prägel, 
som förstärker ambitionen att framstå som en ”vanlig” röst 
(exemplifierad inte minst genom löpsedelscitaten). Löpsedlarnas 
placering visavi TV-skärmarna motverkar på så sätt den risk att 
låta ihåliga som citaten löper när de upprepas om och om igen 
(både i rummet och över tiden). 
 Bolins andra observation, att TV-innehållet styrs av 
köpcentrets kommersiella grundbehov, har en mer komplex 
konsekvens för löpsedlarna, som blir synlig ifall vi vidareutvecklar 
den jämförelse Johan Fornäs gjort mellan det senmoderna 
köpcentret och upplevelseindustrins temaparker. Fornäs tar fasta på 
Solna Centrums slagordsmässiga slogan ”Upplevelsernas 
centrum” och påtalar ledningens ambition att ”systematiskt 
producera upplevelser” (Fornäs, 2001a, 372), såväl som dess 
problem att hantera de icke-kommersiella behov publiken har på 
detta kvasioffentliga rum (Gustavsson, 2001). Vad detta innebär 
för löpsedlarna visar sig om vi beaktar vad det innebär för 
köpcentret att vara en just en tema-park. 
 Temaparken kan beskrivas som det yttersta resultatet av en 
industriell upplevelselogik. Som exempel på denna logik kan vi ta 
en i sammanhanget trivial syssla som kaffeförsäljning, där 
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kaffebönan i sin egenskap av naturprodukt utgör ett slags ekonomisk 
grundnivå (då en kaffeböna inte betingar högre värde än en 
annan). Paketerar vi bönan får vi däremot en vara som kan 
marknadsföras, men inte heller detta är att rekommendera för 
den som vill utvinna upplevelseindustrins fulla potential. I stället 
erbjuder vi kaffet som en tjänst, vi serverar det till den 
kaffetörstande. Vill vi dessutom göra detta på ett så effektivt sätt 
som möjligt, med mångdubblad vinst, bör vi inte bara starta café; 
vi bör servera kaffet i form av en tematiserad upplevelse (Pine & 
Gilmore, 1999). Vad gäller kaféverksamhet kan detta ske genom 
att starta ett typiskt italienskt café, med bara italienska kaffesorter 
och med bara italiensk serveringspersonal (personalen kan 
åtminstone ha italienskt klingande smeknamn—vill vi inte servera 
kunden vid bordet går det bra med amerikansk kaffeservering 
över disk). 
 Vi behöver inte gå in på ytterligare detaljer. Det viktiga är 
själva ”tematiseringen” av upplevelsen. Den senare måste vara 
identifierbar som en iscensättning av den förra, en iscensättning 
där den betalande känner sig som en naturlig beståndsdel. För att 
detta skall bli möjligt krävs å ena sidan en friktionslös presentation 
av temat, som hindrar kunden att genomskåda fiktionen (den 
italienske servitören bör alltså inte heta Sven), samt å andra sidan 
ett totalt undvikande av negativa associationer till temat (inga 
bilder på fattiga kaffebönder i serveringen). Det senare dels för att 
det motverkar kundens lust att återuppleva temat och betala en 
gång till (gratis påtår vore fullständigt främmande enligt denna 
logik), dels för att det riktar uppmärksamheten mot själva 
tematiken, som då riskerar att framstå i sin nakna fiktionalitet 
(a.a.).  
 De upplevelser som produceras av den ideala temaparken är 
med andra ord konfliktfria, de saknar den värdemässiga tematiska 
motsats som genererar handling, de är passiva och passiviserande (att 
temapark låter som djurpark är kanske inte så konstigt). Det är 
här löpsedlarnas kontextberoende funktion framträder allra 
tydligast. Även om köpcentret sällan utgör någon enhetlig eller 
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sömlös temapark så existerar det i hög grad på 
upplevelseindustrins villkor, i enlighet med temaparkens logik 
(Fornäs poängterar att det är frågan om ”små … upplevelser, 
även om centrumledningen strävar efter att inte göra dem alltför 
svaga för att ha någon effekt men inte heller så starka att de 
konkurrerar ut köplusten”, Fornäs, 2001a, 378). I denna fiktiva 
värld, där snart sagt varje beståndsdel är rekvisita och personalen 
aktörer, utgör löpsedeln ett undantag i sin roll som 
verklighetsförankring. Löpsedeln talar till publiken (på publikens 
nivå) om den ”verkliga” världen och räds inte konfliktfylld 
tematik. Löpsedeln lugnar ”den kritiskt inställde läsaren” (för att 
parafrasera Brulins citat i inledningen) med sin kvasirealism, ett 
tonfall vars känsla av ”här och nu” förstärks av kontrasten till 
upplevelsecentrets inställsamma erbjudanden. Löpsedlarnas 
citerade röster tycks finnas på plats för att tala om hur 
verkligheten verkligen är. 
 Vore det då inte bättre ur centrumledningens synpunkt att 
ta ner löpsedlarna? Kanske inte, eftersom vi här tycks ha ett 
ömsesidigt förhållande. Samtidigt som löpsedlarna påbjuder sin 
tematiska tolkning av ”verkligheten” riktar de våra blickar bort 
från köpcentrets obligatoriska censur av tematiska konflikter i sina 
upplevelseproduktioner. Löpsedlarna tillhandahåller det 
upplevelseindustrin undanhåller. Om detta i slutänden också 
kommer att vara de olika centrumledningarnas bedömning 
återstår att se (efter ombyggnaden hösten 2008 samsas 
löpsedlarna i Nacka Forum med övrig reklam i TV-monitorer). 
Allting handlar ju i slutänden om att tjäna pengar.37 Som en 
representant för Solna Centrums ledning uttrycker det:  
 

Ett av våra grundläggande syften, det är ju liksom att [ge] mera 
vinst, att se till att våra aktieägare har ett fortsatt förtroende för oss 
… Då får vi en oerhörd … makt ska man inte uttrycka det som … 
oerhörd möjlighet att påverka. (i Fornäs, 2001b, 327)  

 
                                                 
37 Solna centrum ägs av fastighetsbolaget Piren, som i sin tur ägs av det internationella företaget 
Rodamco CE (Gustavsson, a.a.).  
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Vad denna ”påverkan” i slutänden handlar om är ingenting 
mindre än kärnverksamheten för en ”transformationsindustri” 
där publiken betalar för att förändra sig själva i likhet med 
massmedias idoler (Pine & Gilmore, a.a. 163ff.), och där de 
enskilda individernas mångfald får stå tillbaka för handlings-
typernas generella enfald. 
 För även om det kan verka som om löpsedlarna inte räds 
konfliktfylld tematik, så har vi sett hur den våldsamma citatgenren 
rent formellt motverkar oppositionell tolkning, kritisk reflexion 
och bemötande. Löpsedlarna betonar handlingstypen och 
handlingstypen är, likt temaparkens ideala upplevelser, konfliktfri, 
den saknar den värdemässiga tematiska motsats som implicerar 
handling. Med andra ord: handlingstypen är av-narrativiserad, 
tidlös (som en evig sanning)—och därmed frisvuren från konkret 
klander. Handlingstypen är löpsedlarnas sanktionerade beteende. 
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6. Löpsedlar i det demokratiska samhället 
Löpsedeln, försåtligt monologisk till form och klandervärd i sina 
val av tematik, bäddar känslomässigt för auktoritär assimilering 
och kategoriska ställningstaganden. Som dominant röst i det 
offentliga rummet, där vi möter den på platser som varken 
inbjuder till reflexion eller bemötande, är löpsedeln inget att 
bagatellisera över. Den är inte skriven ”i vatten”, som en av 
Aftonbladets sensationsjournalister så poetiskt beskriver sin 
verksamhet (Cantwell, i Svensson 2005).38 Att som Frigyes (2005) 
bagatellisera löpsedlarna genom att beskriva dem som enbart 
uttolkare av tidsandan är lika naivt som när Jan Guillou (2004) 
föreslår läsaren något slags självpålagd ”hjärncensur” som skydd 
mot påverkan.  
 Dessutom återspeglar löpsedlarna dåligt tidningens innehåll, 
de når betydligt fler läsare än lösnummersköparna och bör därför 
betraktas som ett massmedium separat från själva tidningarna. De 
ger varken tillräcklig eller nödvändig information för läsaren att 
ta ställning i samhällsfrågor; de främjar inte kommunikation 
mellan olika grupper i samhället; ytterst sällan fungerar de i 
allmänhetens tjänst som kontrollanter av makthavare; liksom 
deras bevakning av händelser i omvärlden helt saknar analytiskt 
djup (jfr SOU 1995:37). Expressens chefredaktör säger det rent 
ut, även om man kan skönja en tendens att skönmåla löpsedlarnas 
ämnesval:  
 

Generellt fungerar förstasidan i dag mer som löpsedlarna gjorde 
tidigare, för att nå spontanköparna med redaktionella nyheter. 

                                                 
38 Journalisten i fråga, som skriver i tidningen och inte ansvarar för löpsedlarnas utformning, 
kommenterar sitt förhållande till de senare i följande ordalag: ”Det känns lite som efter sex när 
mitt knäck har gjorts ut rejält i tidningen och finns på förstasidan och löpet”. 
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Egentligen är ettan [tidningens framsida] en viktigare och 
naturligare plats för traditionella nyheter, medan löpsedeln passar 
mer för material om hälsa och konsument. (Näslund i Frigyes, 2008) 

 
Löpsedlarna målar cyniskt in sig i reklamens hörn och bör 

därför bedömas därefter—inte minst när det gäller 
reklambeskattning, som de är befriade från—snarare än att de 
(som nu) bedöms som journalistisk press. Men hur skall vi förhålla 
oss till löpsedeln som massmedialt fenomen? Är det är varje 
enskild återförsäljares ensak att bedöma vad man tycker är 
acceptabel marknadsföring? Är det acceptabelt att ledningen för 
ett köpcentrum har sista ordet vad gäller centrets mediala 
utformning, särskilt när detta privatägda centrum tagit över det 
offentliga torgets eller gatans roll som allmän mötesplats? Är det 
ett utslag av överförmynderi när en sjukhusledning tillsammans 
med fackliga representanter (som vi såg i inledningen) förbjuder 
löpsedlar i sjukhusets foajé med hänvisning till personalens och 
patienternas bästa? Eller finns det en risk att det offentliga 
rummet tas som gisslan av en högröstad ”moralmajoritet”, som 
snarare snöper det offentliga samtalet, än främjar det (Jönsson, 
2005b)? Riskerar kritiken av löpsedlarna att motverka sitt eget 
syfte? 

Här skulle man kunna jämföra med Seyla Benhabibs kritik 
av ”samtalsbegränsningar” i politiska diskussioner. Snarare än att 
på förhand utesluta extrema ståndpunkter ur det offentliga 
samtalet förespråkar Benhabib den obegränsade dialogen som 
utgångspunkt. Men Benhabibs förslag innebär också att den som 
påverkas av ett offentligt beslut skall ha rätt att uttala sig och bli 
lyssnad till (Benhabib, 1992, 2002). Överfört till vårt fall skulle det 
innebära att vi läsare, som utsätts för löpsedlarnas dagliga 
påverkan, på ett mer direkt sätt än nu skulle få vara med att 
besluta om huruvida våra omgivningar skall inbegripa löpsedlar 
(men också annan reklam), givetvis i dialog med 
löpsedelsmakarna.  

Hur det ideala offentliga samtalet i detalj skall utformas är 
inte ämnet för detta arbete. Här har bara några problem nämnts 
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som måste beaktas i en sådan diskussion. Men att hänvisa till 
försäljningssiffror som uttryck för allmänhetens åsikter i frågan, 
vilket journalistförbundets ordförande gjorde när löpsedlarna 
förbjöds på Helsingborgs lasarett,39 kan dock knappast accepteras 
som seriöst förslag till demokratisk procedur vid utformandet av 
offentliga platser och miljöer. Kritiken av löpsedlarna kan inte 
heller avfärdas med hänvisning till att den ofta kommer från 
människor som ändå inte läser kvällstidningarna (Jönsson, a.a.). 
Oavsett vad det ligger för sanning i detta påstående utgör 
löpsedlarna ett separat medium med sin alldeles egna potential 
för påverkan.  
 
  
Löpsedeln i det kvasi-offentliga rummet 
En löpsedel kan trots sin skenbart oansenliga placering ses som en 
viktig röst i det offentliga rummet. Huruvida detta skall ses som 
betydelsefullt beror delvis på vad vi har för syn på detta offentliga 
rum. Är det en arena för hävdande och utbyte av subjektivt 
grundade värderingar och åsikter? Eller är det offentliga rummet 
något förgånget som ersatts av ett karnevalsrusigt upplösande av 
normer och identiteter (om det karnevalsrusiga, se vidare Estetiskt 
efterord 1)? Inledningsvis antydde jag att löpsedlarna kan ses som 
en samhällelig maktfaktor, en ”institutionaliseringsform för 
makt”, i och med sin påverkan av individens normer och 
värderingar. Här vill jag som avslutning återknyta till denna 
problematik genom att lyfta fram frågan om en möjlig frihet från 
maktutövande och löpsedelspåverkan (diskussionen är giltig för 
media en masse). Jag skall därför kortfattat ställa två kontrasterande 
uppfattningar mot varandra. Den första inbegriper en historisk 
återblick över det offentliga rummets struktur, den andra rör sig 
huvudsakligen i den ”postmoderna” cyberrymdens gränslöshet.  

Enligt Jürgen Habermas (1998a) ofta åberopade idealbild av 
sjutton- och artonhundratalens samhällsstruktur var den upplysta 
offentligheten en del av den privata sfären, snarare än av den 
                                                 
39 Helsingborgs Dagblad april 17, 2005. 
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offentliga statssfär som inbegrep kyrka och hov. Den privata 
sfären var i sig uppdelad i en offentlig sfär, där politik och kultur 
befann sig, samt en privatsfär där handel och familjeliv hörde 
hemma. Gentemot staten var man medborgare, i det privata rätt 
och slätt en människa som uttryckte sina personliga åsikter som 
borgare i det offentliga.  

Framväxten av denna borgerliga offentlighet (vars 
förutsättningar vi inte behöver gå in på) var en nödvändighet för 
de demokratiska institutioner där medborgare kunde träffas och 
som autonoma subjekt diskutera sig fram till en förnuftig 
konsensus i politiska, kulturella och ekonomiska frågor. Denna 
upplysta, borgerliga offentlighet ses av Habermas (även om han 
också beskriver dess ”förfall” sedan slutet av artonhundratalet) 
som ett ideal och har inspirerat hans senare arbeten om 
”diskursetik”. Givet grundsatsen i denna etik, att ”endast de 
normer kan göra anspråk på giltighet, som alla berörda skulle 
kunna instämma i såsom deltagare i en praktisk diskurs” 
(Habermas, 1996:302), utgör löpsedeln ett demokratiproblem då 
den verkar som samhällelig maktfaktor utan att bjuda in till den 
dialog vilken skulle kunna leda till en förnuftsbaserad konsensus 
hos publiken (rörande de normer och värderingar som står på 
spel). Löpsedeln är monologisk och därmed också oetisk.  
 Mot Habermas pessimistiska syn på dagens mediala 
offentlighet ställer Jean Baudrillard en inte optimistisk, utan (som 
han uttrycker det) ”ironisk och antagonistisk” vision. Baudrillard 
delar delvis Habermas analys av det offentligas ”förfall”, hur 
gränserna mellan det offentliga och det privata suddats ut, men 
drar helt andra slutsatser. Genom reklam, statistik, 
opinionsundersökningar, film, tv, etc. producerar massmedia ett 
sådant övermått av information om och bilder av oss själva att 
den ”andre” inte längre utgör något främmande, någon skillnad. 
Massans ”kontinuerliga voyeurism” mot sig själv, menar 
Baudrillard, innebär ett upplösande av den ”scen” som 
upplysningens offentlighet utgjorde; det finns ingen intim eller 
privat sfär att utåt representera i det offentliga. Människan bakom 
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borgaren och medborgaren har upphört att existera. 
”Överinformerat, utvecklar det [sociala] en inåtväxande fetma. 
Ty allt som förlorar sin scen (i likhet med den feta, obesa 
kroppen) blir just på grund av detta skäl obscent” (Baudrillard, 
1986:332). 
 Denna obscenitet, denna kontur- och nivåutjämning, gäller 
inte bara det sociala rummet, utan också subjektet, som upplöses i 
ett aldrig sinande flöde av självbilder. Dessa bilder fungerar inte 
som någon narcissistisk bekräftelse av oss själva i förhållande till 
andra. De omsluter inte något yttre egoideal, utan ”invecklar” sig 
i sina egna ”holografiska fragment” (Baudrillard, 1988:40). 
Berövad sin scen, menar Baudrillard, blir det obscena subjektet 
”schizofrent” och ”kan inte längre åstadkomma några gränser för 
sin egen varelse, kan inte längre spela eller iscensätta sig själv, kan 
inte längre producera sig själv som en spegel. [Subjektet] blir en 
ren skärm, en kopplingscentral för inflytande nätverk” (a.a. 27). 
Överfört till löpsedlarna innebär detta att läsarens inre dialog 
upphör. För den ”schizofrene” upplöses alla värdehorisonter och 
den ena rösten tar plats efter den andra utan inbördes 
sammanhang. Vår enda frihet består i att slippa vilja. Och här 
någonstans tycks Baudrillard skönja en ficka av möjligt motstånd: 
träder vi in i ”kommunikationens extas” och vägrar ta ställning 
till massmedias inbjudande röster, vägrar att ingå dialog med 
dem, så kan vi förbehålla vår kritiska, dialogiska distans till de 
verkligt auktoritära rösterna—på samma sätt som barnet obstinat 
vägrar ta ansvar när detta påbjuds, men revolterar när den vuxne 
inte ger det något att säga till om. 
 Baudrillards beskrivning kan tyckas fantastisk i liknandet av 
den postmoderna subjektiviteten vid ett gränslöst cybernätverk. 
Men är denna schizofrena subjektsupplösning mer osannolik än 
Habermas förnuftigt diskurserande medborgare? I den mån både 
Baudrillard och Habermas grundar sina resonemang på en 
åtskillnad mellan vad den senare kallat livsvärld och systemvärld 
kan vi, ironiskt nog, inte avfärda löpsedlarna med hänvisning till 
deras massmediala brist på dialog. Dels förutsätter en allt mer 
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globaliserad livsvärld, om den inte skall bli fullständigt uppslukad 
av systemen, massmediala utbyten: upplysningens lokala 
diskussionsfora, där dialogen skedde ”ansikte-mot-ansikte” har 
givit plats åt vad John Thompson (1995) beskrivit som ”medierad 
kvasiinteraktion”. Dels kan vi inte bortse från den källa för våra 
personliga, sociala och kulturella identiteter som massmedia 
utgör: varje självteknik måste ta massmedia i beaktande. Som den 
förmedlare mellan system- och livsvärld massmedia kan sägas 
vara (se Garnham, 1992) kan vi inte blunda för löpsedlarna—
men vi behöver varken surras fast eller bedövas för att styra 
mellan Habermas hyperförnuftige Scylla och Baudrillards 
halvtidsschizofrene Charybdis. Bristerna i respektive resonemang 
kan iakttas på håll. 
 Vad gäller Baudrillard riskerar den typ av kritiska förmåga 
han förespråkar, om den ”förstås bara som förmåga att opponera 
och värja sig mot auktoritet”, att ”förvandlas … till dogmatik” 
(Ruin, 2007), att till sist blir auktoritär, vilket vi sett exempel på i 
den motstridiga konnotationen. Den innebär en negativ frihet (från 
massmedial påverkan) som stelnar till monologisk relik. 
Alternativt uppfattar vi Baudrillards strategi som en Benjaminsk 
förströdd attityd (se vidare Estetiskt efterord 2) vars syfte är att rädda 
den intresserade dialogen från avtrubbning och nedbrytning, 
vilket kan tyckas peka i riktning mot Habermas strävan efter 
konsensus. 
 Ändå är det inte Habermas diskursetik jag vill lyfta fram 
som alternativ; i stället vill jag återknyta till Davidsons 
”välvillighetsprincip”, som skiljer sig från Habermas motsvarande 
”giltighetsanspråk” därigenom att den fokuserar på tolkarens 
möjligheter att förstå den andre, medan Habermas ställer villkor 
på den talande för att bli förstådd (Habermas, 1998b).40 
Skillnaden kan förefalla subtil då ju även Davidsons teori kräver 

                                                 
40 Så tillvida Habermas förklarar vår språkförståelse och kommunikationsförmåga med 
utgångspunkt i dispyten och argumentationen mellan två samtalande över vad som kan anses vara 
ett sant påstående (berättigad uppmaning, förfrågan, etc.) förmår han inte förklara hur förståelse i 
förstone kommer till stånd. Ifrågasättande och missförstånd förutsätter båda att vi i stor 
utsträckning redan har förstått. 
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att den talande har och reviderar en teori om den tolkande, men 
är viktig för argumentet att förståelse alltid inbegriper en 
internalisering av en värdehorisont, vilken, när den ofrån-
komligen revideras, kommer att skilja sig från den tolkaren utgick 
ifrån. 
 Det väsentliga här är att Davidson utgår från vår 
grundläggande förmåga att på intuitiva grunder tolka en annans 
yttrande som ett försanthållande om ett gemensamt observerbart 
fenomen. Vad detta försanthållande innebär är ingenting mindre 
än att tillskriva den andre auktoritet. Men som Hans Ruin visat (med 
utgångspunkt hos Hans-Georg Gadamer) är det just i ett 
tillskrivande av auktoritet till en annan som vår frihet ytterst 
ligger. Så tillvida en positiv frihet innebär att vara ”sin egen 
lagstiftare, skapare och författare” (Ruin, a.a.), att på så sätt styra 
över sin vilja och sina handlingar, så finns det bara en ”lag” man 
kan underkasta sig. Detta innebär inte att underkasta sig någon 
yttre auktoritär princip, eller det dogmatiska nejsägande som 
Baudrillard tycks förespråka, utan just att underkasta sig den (och 
endast den) princip som den bevekande välvillighetsprincipen 
själv är exempel på. För även om vi inte kan svära oss fria från 
den massmediala påverkan löpsedlarna utgör, så finns 
möjligheten till frihet i bemötandet, i vår förmåga att låta 
dominerade, överenskomna och oppositionella röster mötas i 
ständig dialog. 
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Estetiskt efterord 1. 
Karneval—ett omkastande av högt och lågt 
Föreställningar om ett karnevaleskt omstörtande av senkapital-
istiska och postindustriella samhällen har förts fram av en rad 
kulturteoretiker, från John Fiske till Terry Eagleton.41 Den 
gemensamma nämnaren är Bachtin som, trots att han var 
verksam under 1900-talets första hälft, åberopas av kultur- och 
medieforskare än i dag.42 Men vad skulle karneval och det 
karnevaleska kunna innebära för löpsedlarnas del? Skulle 
löpsedlarna rentav kunna uppfattas ”karnevaleskt” av läsaren och 
på så sätt ta udden av citatens ”normala” värdegrunder innan de 
når våra inre dialoger? 
 Med ursprung i antikens festivaler och saturnalier 
utvecklades karnevalen under medeltiden i det katolska Europa 
för att nå sin höjdpunkt under renässansen. Karnevalen hade 
ingen uppdelning mellan deltagare och åskådare. Alla var med. 
Bachtin pendlar mellan att beskriva detta allomfattande 
deltagande som fritt, familjärt, icke-hierarkiskt och å andra sidan 
som ett omkastande av hierarkier, där fursten eller kungen 
häcklades och detroniserades, likt saturnaliernas omkastade roller 
mellan herre och slav. I linje med denna omvända 
”världsordning” parodierades ofta det högtravande och seriösa. 
Bachtin betonar skrattets centrala roll i karnevalen: regler och 
hierarkier sattes i löjeväckande dager (som i Goyas målning av ett 
begravningsfölje för en död sardin). Medan det ofta hävdats att 
karnevalen främst var en säkerhetsventil för att avleda 

                                                 
41 Fiske kopplar dessutom sina bachtinska idéer till journalistik (Fiske, 1992).  
42 I det här fallet är det Bachtins bok om Rabelais och skrattets historia som är den gemensamma 
nämnaren. Se Bachtin 1986. 
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oppositionella krafter och samhälleliga spänningar (Burke, 1983), 
poängterar Bachtin dess kritiska funktion: karnevalen hyllade 
förändring och gav deltagarna en känsla av att en alternativ 
verklighet var möjlig. Karnevalen hade, kan man säga, en 
revolutionär potential. 
 Vad får det då för följder om vi betraktar löpsedlarna i 
skenet av den bachtinska karnevalen? Vi kan iaktta åtminstone tre 
sätt på vilka löpsedlarna skulle kunna tänkas vara involverade i 
det karnevaleska och hur de därmed skulle kunna ha en subversiv 
potential: 1) Löpsedeln återger det karnevaleska, den återger de 
subversiva aktiviteter som pågår i samhället, framförallt när den 
citerar avvikande röster; 2) Löpsedeln är själv en karnevalesk röst, 
som häcklar det bestående och som omkastar högt och lågt; 3) 
Läsaren läser löpsedeln karnevaleskt, det vill säga löpsedeln 
uppfattas ironiskt, som om den vore ett hierarkiskt överordnat 
försök att upprätthålla lag och ordning i en karnevalesk 
”verklighet”. 
 Att löpsedlarna skulle kunna återge det karnevaleska kan vid 
första anblick tyckas rimligt. Det som står i vägen för en sådan 
kritisk potential är löpsedelns reklamfunktion, vilken har ständigt 
företräde; det karnevaleska är alltid sekundärt i förhållandet till 
sålda lösnummer. Huruvida löpsedeln själv är en karnevalesk röst 
är uppenbart givet denna reklamfunktion; löpsedeln är ute i 
ekonomiska, snarare än karnevaleska affärer. Ytterligare 
invändningar kan göras mot denna andra punkt (vilka alla ytterst 
har med löpsedelns ekonomiska funktion att göra). Dels är 
löpsedeln en iscensatt röst i en högst ”redigerad” verklighet. 
Löpsedeln förutsätter en passiv publik och tillåter inte att läsaren 
driver med eller aktivt ändrar dess innehåll. I sin strävan att sälja 
lösnummer får dessutom skrattet en undanskymd roll, om det alls 
får någon plats. Löpsedlarna spelar snarare på läsarens rädslor. 
 Den tredje punkten är kanske den mest relevanta i det här 
sammanhanget. Läser publiken löpsedeln karnevaleskt? Det är i 
princip möjligt att så är fallet, att vi som läsare intar någon slags 
”ironisk attityd” till löpsedlarna, ungefär som när vi ser en TV-
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såpa (jfr Ang, 1999); hur trovärdigt det är, är en annan sak. 
Löpsedlarna läses och är ämnade att läsas i det offentliga i en 
högst vardaglig kontext, till exempel på väg till och från jobbet, i 
snabbköpskön, eller på bensinmacken. En karnevalesk läsning 
motsägs till viss del också av innehållet på löpsedlarna som inte 
alltid har en sensationell prägel, utan ibland också informerar om 
för läsaren viktiga omständigheter (allt från annalkande oväder, 
hur man får en snabbare dator till råd inför deklarationen—men 
då utan bruk av citat).43 En förutfattad karnevalesk läsning av 
löpsedlarna skulle helt enkelt inte ge någon grund för läsaren att 
skilja det relevanta från det irrelevanta (det är inte ens säkert att vi 
intar en sådan förutfattad attityd till såpan på TV). 
 Nu vände sig inte karnevalen till någon läsare, den följde 
inget manus och var bara sparsamt regisserad. I många 
avseenden var karnevalen en rent kroppslig erfarenhet, vilket 
aktualiserar frågan om ett kroppsligt bemötande av löpsedlarna. 
Vad detta skulle kunna innebära ska vi inte gå in på här. I stället 
vill jag nämna en mindre uppmärksammad sida av Bachtins 
arbete som poängterats av Clair Wills (1989). Bachtin var 
framförallt intresserad av en karnevalesk litteratur och enligt Wills 
menar Bachtin att det är först när karnevalen träder in i 
litteraturen som den kan bli ”självmedveten”, först då den kan 
skapa dialog med etablerade, ”normala” diskurser och utöva sin 
kritiska potential (Bachtins huvudsakliga exempel är Rabelais). I 
sin ”naturliga” miljö på torget—utanför bokens pärmar—är 
karnevalen däremot ofarlig (om än den inte var det för judar och 
andra minoriteter som ofta fick utstå offentliga trakasserier).  

För löpsedlarnas del skulle detta innebära att de inte kan 
utöva någon subversiv populärkulturell påverkan så länge deras 
funktion som reklamaffisch överskuggar det (nåja) journalistiska 

                                                 
43 Kvällstidningarna hänvisar gärna till sin samhällsnyttofunktion, vilket vi såg redan i kapitel 1 
där Expressens redaktionschef försvarade löpsedlarnas sexfixering med att det är ”ett viktigt 
ämne”. På liknande sätt försvarade Expressens chefredaktör löpsedelspubliceringen av både namn 
och bild på den för flera våldtäkter misstänkte ”Hagamannen” i Umeå med en luddig hänvisning 
till att ”tusentals kvinnor i en hel region ... inte kunnat röra sig fritt på nästan åtta år” (SvD 31/3 
06)—fastän mannen då redan gripits av polisen!  
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innehållet, frikopplad från själva tidningen. Men frågan är om vi 
alls kan tänka oss löpsedlar som en analogi till Rabelais 
romaner—löpsedlar som berättelser om löpsedlar?   
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Estetiskt efterord 2. 
Från intresselöshet till förstrött betraktande 
I Walter Benjamins analys av ”konstverket i reproduktionsåldern” 
från mitten av 1930-talet (Benjamin, 1991), med vilket han avser 
det massproducerade och massmedierade meddelandet, är en av 
de viktigaste iakttagelserna att ”skriften lämnar boken” (Bolz & 
van Reijen, 1996). Sedan slutet av artonhundratalet konfronteras 
läsaren allt mer av meddelanden i form av reklam, annonser, 
mode, fotografi och—vilket är Benjamins huvudsakliga intresse—
film (televisionen hade ännu inte slagit igenom).  
 Till skillnad mot äldre tiders målare, skulptörer, musiker, 
etc. har filmproducenten ingen som helst möjlighet att överblicka 
de olika situationer och kontexter i vilka filmen kommer att möta 
sin publik. Det är inte ens frågan om en individuell producent, 
utan om ett kollektiv av filmarbetare. Därtill är filmen (precis som 
fotografiet) en massproducerad kopia utan något egentligt 
original, ett simulacrum. Dessa omständigheter, menar Benjamin, 
innebär att filmen kommer att öppna sig för en rad olika 
kontextberoende tolkningar. Filmen förlorar därmed all 
originalitet, all konstnärlig ”aura”. Men snarare än att känna 
någon platonsk oro inför en okontrollerad spridning av 
mångtydiga texter, ser Benjamin detta som en radikal 
demokratisering av konsten: både produktion och konsumtion 
sker allt mer på massans villkor.44 
 Benjamin menar att publiken blir ”expert” på det den ser. 
Publiken övertar tidigare auktoriteters—kyrka, hov, borgerlig 
kritik—ritualiserade tolkningsföreträde. Man skulle kunna säga 

                                                 
44 Men som marxist såg Benjamin det som en nödvändighet att på demokratisk väg fastställa 
konsensus; en laissez-faire-attityd till medieinnehåll vore att bereda vägen för fascism. 
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att Benjamins expertpublik besitter en tyst kunskap eller en 
förtrogenhetskunskap: den fotografiska likheten med det 
betraktade förutsätter att publiken redan är bekant med det som 
avbildas (om än den inte, som Adornos musikaliske 
expertlyssnare, nödvändigtvis kan sätta ord på varje detalj). Detta 
innebär att publiken inte behöver inta den intresselösa, 
kontemplativa attityd inför konsten som den moderna estetiken 
föreskriver, utan att den kan konsumera de avmystifierade 
filmerna i ett ”tillstånd av förströelse”. 
 Skriften lämnar boken, texten blir visuell, den blir rentav 
taktil i bemärkelsen att den tränger sig på oss rent fysiskt, snarare 
än att vi tillåts reflektera i lugn och ro. Denna utveckling hänger 
samman med industrialismen och den moderna stadens framväxt. 
Massor av människor, fabriker, järnvägsstationer (och så 
småningom både biltrafik och flyg) utsätter våra sinnen för nya 
sensationer. En förströdd attityd blir förutsättningen för att inte 
duka under i den störtflod av intryck som sköljer över oss, 
samtidigt som det leder till att allt starkare medel måste 
uppbringas för att fånga vår uppmärksamhet. Detta förändras 
inte av den dataförmedlade informationsvåg som senare ersätter 
fabriksbullret i det postindustriella samhället. 
 Löpsedeln, som i Sverige har en längre historia än filmen, 
stämmer i många avseenden väl in på Benjamins beskrivning: 
löpsedeln är mekaniskt massproducerad, den finns överallt på 
offentliga platser och den kännetecknas av en närmast desperat 
strävan efter att väcka den förströdda massans uppmärksamhet. 
När Benjamin (liksom senare Barthes, i sin klassiska analys av 
reklamen) lyfter fram bildernas behov av en förankrande bildtext, 
är det lätt att uppfatta detta som en profetia om det symbiotiska 
förhållande till televisionens dokusåpor som löpsedeln utvecklar 
åren före millennieskiftet. Frågan är dock ifall publikens 
förströdda attityd präglas av någon demokratisk skolningsprocess; 
har tolkningens förankring i ritualen verkligen ersatts med den 
”förankring i politiken”, som Benjamin förutspådde? Eller är 
samtidens hyperverklighet styrd av andra faktorer? 
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 Först och främst kan vi konstatera att det är tveksamt ifall 
Benjamins massreaktioner över huvud taget kan anses som 
särskilt demokratiska. Han betonar hur de enskilda reaktionerna i 
en biografsalong ”kontrollerar ... varandra inbördes” (aa, s.79), 
vilket inte nödvändigtvis behöver vara vare sig demokratiskt eller 
ens speciellt unikt för biopubliken (grupptryck råder ju mer eller 
mindre i alla sociala sammanhang, men kanske Benjamins 
beskrivning av cykelbudens diskussion om den senaste 
cykeltävlingen ska ses som exempel på ”demokratisk” diskussion 
om vem som var ”bäst”). Intressantare att fundera över är snarare 
det förströdda betraktande som Benjamin jämställer med en 
”värderande attityd”. Publikens förhållande till filmen—och i 
förlängningen till all massmedia—skulle här kunna liknas vid det 
Heidegger (1990) tillskriver bondkvinnan hennes arbetsskor. För 
bondkvinnan (låt oss överse med den pastorala inramningen, som 
Heidegger i sin tur lånat från van Gogh) är skorna först och 
främst bestämda av sin funktionalitet. Hon behöver inte reflektera 
eller kontemplera över dem för att de ska vara vad de är. Skulle 
skorna tilldra sig hennes uppmärksamhet vore det snarare på 
grund av någon akut dysfunktion (skoskav). Trots denna brist på 
uppmärksamhet är bondkvinnan ”expert” på vad som för henne 
utgör ett par riktigt bra skor. Ingen utomstående kan tala om för 
henne att hon har fel (med mindre än att någon form av 
logotypisk aura måste åberopas). Men det värderande 
expertomdömet förutsätter att kvinnan använder skorna, att hon 
har ett intresse i dem. Här ser vi hur Benjamins receptionsteori är 
artikulerad i motsats till traditionell estetik (Heidegger använder 
exemplet med skorna för att visa någonting som inte är konst): 
intresselös kontemplation ersätts med intresserad förströelse, 
distans med närhet, auktoriserat innehåll med demokratisk 
funktionalitet (det är likaledes i sin vardagspraktiska funktionalitet 
som Benjamin ser filmens demokratiska potential). När den 
kritiska distansen ersätts av massmedias tendens till totalt 
inneslutande av publiken, blir den förströdda attitydens förmåga 
till chockreaktion vår räddning. I tillstånd av chock får, menar 
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Benjamin, vår uppmärksamhet temporär respit, vilket räddar oss 
från det gränslösa informationsflödets avtrubbande och 
nedbrytande effekt.45  

Överfört till löpsedlarna motsvaras våra alldagliga 
tolkningsföreträden av att kunna inta en värderande attityd till 
det som sägs, till den värdehorisont som löpsedelscitaten ger 
uttryck för. Men liksom Heideggers bondkvinna måste ta på sig 
skorna, måste vi som läsare ta till oss det sagda innan något 
värdeomdöme kan formas. Detta gäller oavsett om löpsedeln 
handlar om oväder, datorer och deklarationer, eller om den 
medels citat basunerar ut kittlande sensationer. Skillnaden ligger 
snarare i den rent kroppsliga erfarenhet som säger oss att våra 
skor passar illa; på löpsedlarna förmedlas kroppslig erfarenhet 
genom det språkliga tilltalet. Och även om det direkta tilltalet, 
förmedlat genom omedelbar schematisk igenkänning, tycks ha en 
fysisk, ja rentav taktil karaktär, förutsätter det tolkning och 
förståelse. 

Det verkligt intressanta är kanske Benjamins idé om 
förströelse som en kontemplationens motsats. Utan massmedialt 
fostrade ”förtsröelsefilter” finns inget utrymme för kritisk reflexion 
i mediebruset, inget utrymme för vare sig det bemötande eller 
den dialog som en ”fri” offentlighet förutsätter. Detta tycks vara 
Benjamins uppfattning, om än han överlämnade åt eftervärlden 
att utforska dess modus operandi. 
 

                                                 
45 Det är således inga löpsedelsmässiga ”nakenchocker” Benjamin har i åtanke (se Buck-Morss, 
1993). 
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Estetiskt efterord 3. 
Intensitet, rytm, timing 
Som avslutande reflexion vill jag uppmärksamma metaforens roll 
för det jag kallat aspektöverföring, orkestreringen av röster, och 
bemötande. Det har sagts att metaforiskt tänkande är själva 
möjlighetsbetingelsen för vår förmåga att tänka begreppsligt och 
kreativt. (se Ricoeur, 1978). Vår förmåga till metaforiskt tänkande 
är förutsättningen för det förspråkliga mellanmänskliga samspel 
jag nämnt tidigare (där tilliten gör sitt första viktiga inträde). 
Enligt Sterns (1985) teori om affektintoning består det metaforiska 
å ena sidan i att framställa den känslomässiga upplevelsen av ens 
eget och den andres aktiviteter (i samspelet) som desamma. Å 
andra sidan visar den semantiska aspekten av affektintoningens 
metaforik att de samspelande har en delad uppfattning av 
omvärlden. Här är det den dubbla agensen snarare än den 
gemensamma aktiviteten som står i fokus, vilket i sin tur utgör 
själva grunden för vår förmåga att dela perspektiv, att 
överhuvudtaget kommunicera med en annan.  

Grundläggande för affektintoningen är vår förmåga att 
uppfatta likhet i skillnad. Men inte som då vi ordnar olika 
handlingar under en och samma kategori, till exempel ”mord”. I 
stället är det en förmåga att ur olika sinnesintryck—syn, hörsel, 
känsel (men också lukt och smak)—abstrahera gemensamma 
känslomässiga, affektiva parametrar så som variationer i intensitet, 
rytm och timing. Vad innebär detta? Jo, dessa variationer i 
intensitet, rytm och timing innebär att vår förmåga till metaforiskt 
tänkande, till tematiska och figurativa partialöverföringar och till 
tillitsgrundad dialogiskt bemötande av löpsedlarnas (men även 
reklamens, politiska slagords, etc.) auktoritära, monologiska och 
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därmed mytologiserande budskap utgår—och detta är sagt med 
en seriös förhoppning om fortsatt dialog—från musik.  
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