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Dennis ska renovera sitt kök och behöver bestämma vilken typ av ventilation han 

ska ha. Han får inget förtroende för säljarna i vitvarubutikerna, och på nätet hittar 

han bara information om vardera ventilationstyp, men ingenting som jämför dem. 

Till slut startar Dennis en tråd på ett renoveringsforum där han redan är aktiv 

medlem. Där ställer han en öppen fråga om vilken ventilationstyp han borde välja 

för sitt kök. Under knappt två veckor kommer totalt nio personer in i diskussionen. 

De är inte eniga, men efter att ha deltagit i diskussionen känner Dennis sig redo att 

fatta sitt beslut. 

 

De tre unga vännerna Anton, Gustav och David spelar in en film som de ska lägga 

på Youtube. Filmen visar hur Gustav för första gången spelar ett visst datorspel. 

Han är känd i sitt gamergäng som en rädd person, och filmen bygger på denna 

rädsla. Anton har spelat spelet förut och ledsagar Gustav, medan David filmar. De 

skrattar åt Antons starka uttryck för rädsla för monster och skrämmande effekter 

som kan dyka upp när spelet fortskrider.
1
 

1 Inledning 

Att mänskliga handlingar relaterar till diskurs på olika sätt är något som 

språkvetenskapen länge intresserat sig för. Samtalsanalys och interaktions-

forskning har undersökt hur människor åstadkommer saker med tal; text- och 

diskursanalys har studerat hur man med hjälp av texter kan försöka styra 

människors handlingsutrymme; skriftbruksforskning har riktat fokus mot 

vilken roll texter har i olika verksamheter – för att bara nämna några 

forskningsinriktningar. Mindre vanligt, åtminstone inom språkvetenskapen, 

har det dock varit att ta sin utgångspunkt i en handling och undersöka hur 

diskurs i olika former kommer in i den. En forskningsinriktning som för-

söker systematisera ett sådant fokus är medierad diskursanalys, MDA 

(Scollon & Scollon 2004; Norris & Jones 2005).
2
 

                               
1 Vi beklagar att våra exempel inte är mer genusbalanserade. 
2  Mycket nära besläktad med medierad diskursanalys är beteckningen nexusanalys. Generellt 
kan man säga att MDA är den teoretiska delen av paradigmet, medan nexusanalys orienterar 
sig mer mot det metodologiska och etnografiska (Norris & Jones 2005:xii; R. Scollon 

liha9144
Maskinskriven text
Ur: Karlsson, A-M. & Makkonen-Craig, H. (red). 2014. Analysing text AND talk. FUMS rapport nr 233. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
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Med medierad diskursanalys menas analys av medierad diskurs (det är 

alltså inte diskursanalysen som är medierad). Språkforskarna Suzie och Ron 

Scollon, forskningsinriktningens grundare, definierar diskurs som an-

vändandet av språk i social interaktion, och inkluderar då både muntliga och 

skriftliga yttranden, t.ex. hälsningar, samtal, brev, lagar, rapporter och 

akademisk litteratur (2004:2).
3
 De ser all diskurs som medierad, dvs. 

förmedlad genom något, och medger att begreppet medierad diskurs egent-

ligen är tautologiskt, men det har funktionen att skilja denna inriktning från 

annan diskursanalys (R. Scollon 2001a). Begreppet mediering förekommer 

inom MDA även i begreppet medierad handling (jfr Vygotskij 1978, 

Wertsch 1998). Idén är att människor använder olika objekt som kulturella 

redskap när de utför handlingar; det kan vara allt ifrån pennor, skruvmejslar 

och bestick till multiplikationstabellen, språkliga produkter och språket som 

system (R. Scollon 2001a:120–121, Jones & Norris 2005a:5). Också här är 

specificeringen medierad egentligen överflödig; alla handlingar är medi-

erade enligt Scollon och Scollon (2004:11–12). Diskurser analyseras aldrig 

för sin egen skull i MDA, utan de ses som något människor använder när de 

utför handlingar. För att förstå en diskurs, eller något diskursivt element, 

behöver vi därmed förstå den handling som utförs med denna diskurs, 

tillsammans med andra redskap som individen använder för att utföra 

handlingen. Forskningsfrågan blir alltså inte vad diskursen betyder i 

allmänhet, utan vad den betyder i ett specifikt sammanhang.  

Förutom nyvygotskianska teorier baserar sig MDA på angränsande 

sociala angreppssätt på språk såsom sociosemiotik, lingvistisk antropologi 

och interaktionell sociolingvistik. Metodologiskt arbetar man i idealfallet 

etnografiskt mycket nära deltagarna, och i analyser används delvis redan 

etablerade metoder från interaktionsanalys och diskursanalys (se Scollon & 

Scollon 2004:171–177). Men dessutom inbegriper MDA utvecklade ana-

lytiska begrepp för att studera tidsaspekter (Scollon & Scollon 2004:166–

171, jfr Blåsjö 2013). Det är nämligen centralt att spåra hur en handling 

hänger ihop med tidigare handlingar, diskurser och aktörer, och även hur en 

handling anteciperar kommande handlingar. Vad MDA mycket vill visa är 

hur människors handlingar hänger ihop med diskurser bakåt och framåt i 

tiden, och genom analysen kan man också ge redskap för förändring. 

Människor ses inte som offer för diskurser, men kan aldrig handla helt 

utanför dem. Vill man förändra handlingsutrymme, relationer eller roller, 

måste man därför enligt MDA förändra diskurserna. 

I denna artikel vill vi ge en introduktion till MDA för nordiska forskare 

genom att visa hur det kan användas för att förstå samspelet mellan diskurs 

och handling, mellan individ och samhälle och mellan olika modaliteter. Vi 

har valt rubriken Diskurs i handling som ska illustrera vad som går att göra 

med MDA som teoretisk verktygslåda: analysera hur diskurs kommer in i, 

                                                                                                                             
2008:22). Scollon och Scollon använder båda beteckningarna, men normalt inte i samma 
verk. I detta kapitel använder vi beteckningen MDA för att tydliggöra att det är ett sätt att 
analysera diskurs. 
3 De anknyter ibland även till ett mer övergripande diskursbegrepp, motsvarande Gees (1999) 
Discourses (se t.ex. Scollon & Scollon 2004:4–5, 173).  
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blir till i, och därmed bör förstås i relation till handlingar som människor 

utför. Samtidigt är rubriken en passning till en omfattande antologi och 

utmärkt introduktion till MDA, som heter just Discourse in action (Norris & 

Jones 2005). MDA har bara i begränsad utsträckning använts i svensk-

språkiga publikationer (se dock Palviainen 2012, Blåsjö 2013), och vi vill 

därför även föreslå svenska översättningar på några av de mest centrala 

termerna. I en kort bifogad termlista ges engelska termer för dem vi 

använder här, jämte centrala referenser, för den som vill gå vidare.  

De empiriska exempel vi presenterar används för att visa vad som går att 

få syn på med MDA. Vi gör inte anspråk på att göra bruk av hela pro-

grammet i denna artikel. Därmed har vi inte någon förändrande ambition 

med dessa exempelanalyser. De begrepp och analytiska angreppssätt som 

finns inom MDA används ofta skilt från den utarbetade metodologi som 

Scollon och Scollon (2004) föreslår. Det kan exemplifieras med arbeten av 

såväl dem själva (t.ex. R. Scollon 2005 som använder sin egen handling att 

lägga golv för att förklara hur diskurser går i cykler), som av senare adepter 

(t.ex. Jones 2008 som använder sekundärmaterial från andra forskare för att 

visa hur diskurser om sex och hälsa korsar varandra i en konkret situation av 

oskyddat sex). Vi presenterar de centrala begreppen och tankarna integrerat 

med våra exempel.  

2 Att köpa en produkt till hemmet  

Exemplet från vinjetten med Dennis ventilationsköp innehåller flera olika 

sociala praktiker som språkvetare skulle kunna intressera sig för. Någon 

kanske tittar på mötet med vitvaruförsäljarna och frågar sig vad i 

interaktionen som gör att Dennis inte upplever dem som trovärdiga. Någon 

annan studerar strukturen och perspektivet i texterna som Dennis läst på 

nätet, för att försöka förklara varför de inte var tillfredsställande för honom. 

Ytterligare någon fokuserar på interaktionen på diskussionsforumet och 

analyserar hur de olika individerna ger rekommendationer och upplysningar 

för att nå fram till en lösning. I en medierad diskursanalys är målet att förstå 

den unika handlingen i relation till de sociala praktiker den relaterar till, och 

det fångas upp av begreppet praktiknexus. Därmed kan alla de tre nämnda 

forskningsperspektiven inkluderas i en medierad diskursanalys. Hela Dennis 

projekt med praktiker som att hitta, att välja ut och att köpa material till sin 

renovering kan analyseras som ett praktiknexus. Det som också är speciellt i 

MDA är att analysen aldrig går in i en detaljerad diskursanalys utan att 

relatera analysen till det praktiknexus som diskursen är en del av.  

Det första steget för att analysera ett praktiknexus (se fyllig genomgång i 

Scollon & Scollon 2004:152–178) är att ringa in aktörers centrala hand-

lingar, för det är handlingen som är den analytiska fokuspunkten. Det är det 

vi har gjort i den inledande vinjetten: det vi analyserar som centrala 

handlingar i Dennis ventilationsköp är att han besöker vitvarubutiker, att han 

läser på nätet och att han frågar om råd i diskussionsforumet. Det är framför 

allt i dessa handlingar som ventilationsköpet spelas ut och äger rum som ett 
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praktiknexus. Alla dessa handlingar består i sig av mindre handlingar enligt 

principen med ryska dockor (butiksbesöket innefattar t.ex. att titta på 

utställningsexemplar och att tala med personal, vilket i sin tur innefattar 

mindre handlingar som att gå till en speciell avdelning, läsa vissa skyltar 

osv.). Begreppet praktik används inom MDA för att beskriva handlingar som 

något igenkännbart och upprepningsbart. Huruvida något bör kallas för 

handling eller praktik är alltså en fråga om huruvida forskaren vill fokusera 

på det enskilda eller på det återkommande.  

Handlingen blir till i en handlingssituation, dvs. en unik tidpunkt i 

historien på en unik plats i universum. Det är i handlingssituationen som 

olika praktiker och medierande redskap kommer samman och konstituerar 

det som kan analyseras som en handling. När en handlingssituation tillskrivs 

en kulturell historia, alltså känns igen av handlingens deltagare som något 

som förekommit upprepade gånger, benämns den praktiknexus (Scollon & 

Scollon 2004:12). Handlingssituationen liknas ofta (t.ex. R. Scollon 2001a) 

vid ett fönster som öppnas genom skärningspunkten av praktiker och 

medierande redskap, och som gör en viss handling till deltagarnas intresse-

fokus. Därmed är handlingssituation kanske det närmaste MDA kommer till 

ett kontextbegrepp, och det ska då alltid tolkas diskursivt, aldrig (förment) 

objektivt; det är situationen-för-deltagaren där handlingen utförs, och 

situationen kan tolkas på olika sätt av olika deltagare med olika historia (R. 

Scollon 2008:35). När Dennis möter vitvaruförsäljaren i butiken har de båda 

en uppfattning om var de är och vad de vill utföra, men deras uppfattningar 

är inte nödvändigtvis synkroniserade. Det kan förstås som att de två 

individerna har olika levnadsbanor: de både kommer från skilda historier 

och är på väg mot skilda framtider, men i denna specifika handlingssituation 

korsas deras levnadsbanor. 

Analysens element 

Analysen av en handling struktureras i tre analytiska element: deltagarnas 

historiska kroppar, interaktionsordningen dem emellan, samt situationens 

diskurser. Detta illustrerar Scollon och Scollon med modellen i Figur 1:4 
Varje deltagare i handlingen har en historisk kropp, det vill säga per-

sonliga erfarenheter och mål som påverkar hur de agerar och hur de ser på 

det som händer (Scollon & Scollon 2004:46). Det är på grund av att Dennis 

har en unik historisk kropp som det inte räcker med allmän kunskap för att 

veta vilka diskurser som kommer att vara relevanta när han ska köpa 

ventilationssystem, eller hur han kommer att använda de diskurser som 

kommer in i handlingen. Termen historisk kropp är hämtad från zenfilosofen 

Nishida (1973 [1958]), men Scollon och Scollons begrepp är också 

inspirerat av det Bourdieu (t.ex. 1990) kallar habitus, som kan definieras 

som ett ”system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och 

orientera sig i den sociala världen” (Broady 1998:3). Begreppen hör dock 

                               
4 På engelska är begreppen i modellen: social action, historical body, discourses in place 
respektive the interaction order. Se vidare bilaga.  



 

18  |  Diskurs i handling: Att studera människors handlingar med medierad 

diskursanalys   

inte riktigt till samma epistemologier
5
, och därför är historisk kropp det 

begrepp som oftast används i MDA-sammanhang.  

 

  

Figur 1. Modell för analys av social handling (efter Scollon & Scollon 
2004:20) 

 
Till Dennis historiska kropp hör att han arbetar som hantverkare och därmed 

redan har mycket kunskap om ämnen som anknyter till husbygge, men hans 

historiska kropp påverkar också sådant som hur han förväntar sig att mötet 

med vitvaruförsäljaren ska gå till, hur han navigerar på informationssidorna 

på nätet och vad han tror att han kan få för svar på diskussionsforumet. I en 

annan tråd på samma forum har en av oss ställt en öppen fråga om vad 

deltagarna får ut av att använda detta forum, och Dennis svarar då så här:
6
  

It’s easier to understand and learn through “spoken text” instead of 
professional language with lots of strange words that you don’t understand. 
It’s faster when many people can answer the same question and present 
several different perspectives on the problem. I learn more from reading 
threads where those who write are committed to the issue than from reading 
a manual. Others may already have solved problems that I might face and 
can warn me. There’s so much knowledge on these sites. 

 

                               
5 Dels har begreppen olika syften: MDA:s begrepp förklarar varför diskurs kommer in på 
olika sätt i mänskliga handlingar beroende på vem som utför dem, medan Bourdieus begrepp 
snarare förklarar hur en person kan tyckas ”ha det i sig” att t.ex. delta i ett visst sammanhang. 
Dels har de olika förståelse av tid: i den zenbuddistiska tradition som historisk kropp kommer 
ifrån ser man tid som på samma gång linjär som cirkulär, och därmed är den historiska 
kroppen per definition plastisk och något som hela tiden förändras, medan habitus däremot är 
per definition ”durable” (Bourdieu 1990:53), alltså varaktigt. 
6 Materialet finns fortfarande ute på nätet, och vi har översatt exemplen till engelska för att 
hålla deltagarna anonyma. Eftersom vi manipulerat materialet på detta sätt gör vi inte någon 
detaljerad språklig analys av det; vi fokuserar på vad de gör rent språkligt, men avstår från att 
analysera hur de gör det. En medierad diskursanalys handlar mer om hur olika diskurser 
används än om hur de ser ut i sig.  
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Interaktionsordning är ett begrepp från Goffman (t.ex. 1983) som syftar på 

konstellationen av deltagare och hur de bemöter varandra, deras olika roller i 

interaktionen och deras förväntningar om dessa roller. Låt oss titta närmare 

på handlingssituationen där Dennis ber om råd i forumet. Interaktionen 

inkluderar nio personer utöver Dennis själv. Alla deltar genom sin användar-

profil på forumet, representerade i självvalda användarnamn och profilbilder. 

En del av deltagarna känner Dennis igen sedan tidigare, medan andra är nya 

för honom. I en mejlintervju berättar han att han är medveten om risken att 

någon deltagare har egen vinning i att han köper den ena eller andra pro-

dukten, eller att någon framstår som kunnigare än den faktiskt är, men han 

upplever ändå att blandningen av röster i tråden fungerar som ett bra 

komplement till information han får från återförsäljare och från varu-

märkenas webbplatser. Ett exempel på hur mångröstadheten i tråden kan se 

ut får vi av de två första inläggen: 
 

Deltagare 1 

Inlägg #2 

201X-XX-09 

18:39 
 

I don’t think carbon filter is a good option if you have other 

alternatives. Since a regular kitchen hood is fine when you cook 

it’s almost a negligible problem that some energy is released 

straight out (depending on time and flow). So without a doubt I 

think you should have a traditional channel straight out. 

Deltagare 2 

Inlägg #3 

201X-XX-10 

18:00 

[Deltagare 1], 

Why don’t you think carbon filter is a good option if there are 

other options? Is it just because the cost for the filter will still be 

greater than what you’ll save in heating costs, or am I 

misinterpreting you? 

I myself will use a carbon filter for my kitchen. Partly because I 

won’t have to remake the duct system. Partly because of heating 

economy. I will have an air outlet in the kitchen to the ftx 

system, so hopefully it will be great. I’ve heard many people say 

that the new carbon filter hoods are really good. But of course 

everything is relative and we probably all have different 

opinions about what is acceptable and what is not when it comes 

to cooking fumes.  

It’s necessary to remember that carbon filters don’t remove 

moist caused by the cooking. But I’m not sure how big a 

difference it makes...  

 
Den första person (Deltagare 1) som skriver i forumet avfärdar direkt det ena 

alternativet som Dennis funderat över. Nästa person som kommer in i 

handlingssituationen (Deltagare 2) är själv i färd med att installera ett sådant 

ventilationssystem, och börjar med att fråga den första deltagaren om 

orsaken till avfärdandet. Därefter motiverar personen sitt eget val, och 

framställer på så sätt detta alternativ som attraktivt för Dennis. Mönstret 

återkommer i resten av tråden, där deltagarna ofta har en klar uppfattning om 

att det ena eller det andra systemet fungerar bättre.  

Elementet situationens diskurser innebär att man undersöker vilka dis-

kurser som cirkulerar genom handlingssituationen. Vilka diskurser som ska 

inkluderas i analysen är inte bestämt på förhand, utan är något som avgörs av 
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den konkreta handlingssituationen där deltagarna relevantgör en del 

diskurser och ignorerar andra. I forumdiskussionen, exempelvis, finns ett 

flertal reklamannonser med på den webbplats där deltagarna för sin 

diskussion, men de är inte relevanta i analysen (även om de hade kunnat bli 

det ifall Dennis agerat utifrån dem, t.ex. klickat in sig på en ny webbplats). 

Det diskursiva vi bedömer som relevant för forumdiskussionen är framför 

allt deltagarnas skriftliga inlägg, vilka består av dels deltagarnas egna formu-

leringar, dels en diskursiv ram som själva forumet står för. Vid alla inlägg 

finns t.ex. en tidstämpel och information om deltagarens status på forumet 

(Dennis är ”senior medlem”, medan andra är t.ex. ”nykomlingar” eller 

”forumgudar”). Med hjälp av fyra knappar styr forumet vilka handlingar 

som går att utföra som respons på varje inlägg: svara, citera (dvs. svara med 

citat), rapportera (om det innehåller något olämpligt) eller gilla (dvs. förse 

inlägget med stämpeln ”[användarnamn] gillar detta”). På detta sätt kan 

situationens diskurser fungera som medierande redskap för olika handlingar. 

Andra medierande redskap som kommer in i foruminteraktionen är digitala 

tekniska resurser som datorer och webbläsare, samt själva forumet. Varje 

diskurs och redskap har en egen levnadsbana som kan vara mer eller mindre 

relevant (det är alltså inte endast människor som har levnadsbanor). Att 

forumet har en historia av att vara en plats där handlingssituationens 

deltagare tidigare har skrivit, läst, hjälpt andra och själva fått hjälp är en 

viktig orsak till att de alls kommer samman och tar aktiv plats i den tråd som 

Dennis skapar.  

Diskurser brukar inom MDA beskrivas som något som cirkulerar eller går 

i cykler (se t.ex. Scollon & Scollon 2004:18–34) och med det vill man rikta 

uppmärksamheten mot att de alltid kommer någonstans ifrån historiskt och 

att de genom aktörernas handlingar transformeras inför framtiden. När en 

diskurs kommer in i en konkret handling får den en delvis ny form på grund 

av den historiska kroppen hos den individ som använder den (Scollon & 

Scollon 2004:27). Dennis övervägde först inte något annat än ett ventila-

tionssystem med imkanal. Det var när han tog del av diskurser om 

uppvärmning av hus som han förstod att en kolfilterfläkt kunde vara mer 

effektiv. Detta ledde till att han började jämföra de två ventilationssystemen, 

och därmed deltog i en rad diskursiva handlingar, som sedan blev en del i 

hans historiska kropp. När han skriver i forumet syftar han tillbaka på 

tidigare diskurser och handlingar, samtidigt som han riktar deltagarnas 

uppmärksamhet framåt i tiden när han ber om råd inför det beslut han ska 

fatta. Att på detta sätt följa eller kartlägga diskurscykler för att frilägga 

relevanta samband är centralt inom MDA, liksom att därmed analysera hur 

diskurser byter form eller resemiotiseras (jfr Honkanen & Nissis bidrag i 

denna volym).  

3 Att skapa ett Youtube-klipp 

Vi har nu sett ett exempel på en relativt utzoomad analys av ett praktiknexus, 

som inkluderar praktiker på olika platser och olika tider. För att fokusera på 
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en avgränsad handlingssituation med samtalsmaterial, ska vi nu titta närmare 

på ett Youtube-klipp där tre gamers (dvs. deltagare i en gemenskap av 

datorspelare) deltar.
7
 Vi har kännedom om personerna utanför detta korta 

material, vilket berikar analysen. Klippet visar hur Gustav för första gången 

spelar ett visst datorspel inom genren skräckspel. I interaktionsordningen 

mellan dessa tre individer har Gustav blivit känd som en rädd person, och i 

denna handlingssituation relaterar de tre deltagarna till denna roll. Anton har 

spelat spelet förut och ledsagar Gustav genom det, medan David filmar och 

kommenterar lite. De skrattar åt att Anton verkar så rädd för monster, 

ljudeffekter och liknande. Här har Gustav just startat spelet, och han sitter 

hela tiden förhållandevis långt från skärmen:  

 

Anton: 

 

läs det här nu ”The world of [spelet] is dangerous 

and you are extremely vulnerable” 

Gustav: ja ja (sträcker sig mot högtalare)  

Anton: nej men du måste ha hög volym Gustav 

Gustav: ja men jag har tillräckligt hög 

Anton: nej nej nej (.) vi måste höja sen (.) så att alla hör 

Gustav: 

 

jag får så här kalla kårar redan nu (.) vänta nu vad 

st- ”and wear headphones for best effect” aldrig i 

livet 

 

[---] 

Gustav: jag vill inte spela det här  

Anton:  jo Gustav 

Gustav: nej det kom- nej det är jätteobehagligt (.) åh 

herregud (Anton: svagt skratt) [16 sek, går vidare i 

spelet] David hjälp mig (.) kommer det komma monster 

Anton 

Anton: 

  

nej det gör det inte här (.) dom säger till när det 

kommer monster (.) kan jag säga 

Gustav: lovar du 

Anton: Ja 

                               
7 Samtliga deltagare har givit informerat samtycke till att materialet används och är anonym-
iserade.   
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[---] 

[det blir plötsligt mörkt på skärmen] 

Gustav: ah men herregud 

Anton: (skrattar, text kommer på skärmen) läs ”Beware. When 

standing in darkness your sanity will slowly drain. 

Turn on the lights in the evironment using tender 

boxes or search for other sources of light” 

Gustav: 

  

(överlappande) det finns inget light aj det finns 

inget ljus (slår med armen, går runt snabbt inom 

spelet) 

Anton: men gå ut i ljuset då 

Gustav: herregud inte ens en sanity-mätare (.) är det där 

mörker 

Anton: alltså mörker är liksom allt mörker 

I den här handlingssituationen sammanstrålar åtminstone fyra praktiker: att 

spela datorspel, att producera en film för Youtube, att vägleda någon och att 

uttrycka rädsla. Att en och samma handlingssituation aktualiserar skilda 

praktiker på detta sätt är ingenting ovanligt, och MDA:s begreppsapparat är 

effektiv för att beskriva detta fenomen. Två av praktikerna, att vägleda och 

att uttrycka rädsla, är teatraliskt iscensatta i handlingssituationen, vilket har 

att göra med korsningen av de två andra praktikerna, nämligen att de både 

spelar datorspelet och ska göra en film om det. Gustavs iscensättande av 

rädsla inkluderar handlingar som att skrika till, att ställa frågor (”kommer det 

komma monster Anton?”) och att flytta sig ifrån skärmen. Antons väg-

ledning, i sin tur, iscensätts med handlingar som att kommentera vad som 

händer, att svara på frågor och att tala långsammare än annars i filmen. 

Praktikerna konstrueras också av andra deltagares handlingar, så att 

exempelvis Gustavs rädsla också konstrueras av att Anton och David skrattar 

när han ger uttryck för denna känsla.  

Samtidigt intar själva datorspelet med dess rörliga bilder, ljud och texter 

en stark diskursiv roll i situationen. De skriftliga texterna inom spelet är på 

engelska och innehåller diskursiva medierande redskap som det hör till 

interaktionsordningen att kunna använda (sanity-mätare, tender boxes etc.) 

och som uppträder både som ord och som visuella element. Själva 

datorspelet ingår i en diskurscykel med tidigare datorspel och andra kultu-

rella genrer som fantasy och hjältesagor, liksom framtida datorspel. I 

närmare detalj kan vi se hur diskurser som figurerar i spelet transformeras 

när deltagarnas interaktion med spelet används för att producera en film: 

Spelets texter går inte att läsa i filmen, men de inkluderas ändå i filmen 

genom en resemiotisering där Anton läser upp dem. Här får diskursen en ny 
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modalitet (från skrift till tal), men också en ny, mer specifik funktion 

eftersom Anton huvudsakligen väljer att läsa upp de texter som relaterar till 

skräck och rädsla, och på så sätt använder diskursen för att (re)konstruera en 

interaktionsordning där Gustav har positionen som rädd och i behov av 

vägledning. En annan diskurscykel rör Youtube som plattform för publi-

ceringen av filmen, eftersom utformningen av filmen påverkas av filmer 

deltagarna tidigare sett och publicerat på denna plattform. Att spåra 

diskurser bakåt och framåt i tiden på detta sätt är givetvis ett komplicerat 

arbete, och många diskursiva kopplingar kommer att förbli oupptäckta. Den 

viktiga finessen med begreppet är därför snarast att det öppnar upp för frågor 

om hur det som sker här hänger ihop med vad som skett tidigare, och att det 

samtidigt erbjuder ett sätt att beskriva och förklara relationen. 

Genom begreppet historisk kropp förklarar MDA hur diskurser genom 

handlingar kan ta plats i individer och senare ageras ut i framtida handlingar. 

Ett exempel är att Gustavs uttryck för rädsla hör ihop med en roll han under 

en tid spelat i sitt gäng. Tidigare erfarenheter, berättelser och resemio-

tiseringar inom t.ex. sociala medier har präglat Gustavs historiska kropp, 

åtminstone när han deltar i den här interaktionsordningen (han spelar till 

exempel knappast ut någon rädsla i sin roll som student på universitet). I 

filmen resemiotiserar han denna historiska kropp i kroppsliga signaler och 

yttranden som ”jag får så här kalla kårar”.  

Om vi sammanfattningsvis återvänder till modellen i Figur 1 och 

fokuserar på Gustav, så präglas den lokala handlingen att spela datorspel här 

av för det första de situationens diskurser som relevantgörs genom själva 

spelet och den framtida publiceringsplattformen Youtube, för det andra 

interaktionsordningens rollfördelning mellan vännerna och deras 

skämtsamma samtalsstil, och för det tredje Gustavs historiska kropp som 

ovanligt rädd, men även förstås hans kunskaper om spel, språk och 

datoranvändning. Alla tre elementen har påverkats av tidigare handlingar, så 

att Gustavs kunskaper, exempelvis, ingår i hans historiska kropp på grund av 

hans deltagande i interaktionsordningen och användning av diskursiva 

redskap över tid. De fortsätter också att påverka utifrån den studerade 

handlingssituationen in i framtiden. På detta sätt kan MDA konkret visa hur 

mänskliga handlingar aldrig är oberoende av diskurser. Så fort vi gör något 

ansluter vi till en eller flera diskurscykler, till vad människor tidigare sagt 

och gjort, och genom vår handling utvecklar vi i vår tur diskurscykeln. Detta 

är ju ett grundläggande dialogistiskt och etnometodologiskt antagande, men 

MDA kan mycket konkret visa hur det går till när diskurs och handling 

samverkar. Och på samma sätt som handlingar aldrig är oberoende av 

diskurser så är det en viktig poäng inom MDA att diskurser ska förstås i 

relation till de handlingar som utförs med dem. Spelet analyseras inte i sig, 

utan bara i relation till vad deltagarna gör med det.  
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4 Slutord 

Till slut ska vi lyfta fram några aspekter som kan vara intressanta för språk-

vetare som använder eller planerar att använda MDA.  

I denna korta presentation har vi bara kunnat beskriva MDA ytligt och ta 

upp endast ett urval begrepp genom att illustrera dem med två autentiska 

fallstudier. I en mer omfattande medierad diskursanalys kan man tränga in 

på djupet i olika material med t.ex. interaktionsanalytiska metoder, begrepp 

från kritisk diskursanalys och motivanalys (Burke 1969, enligt Scollon & 

Scollon 2004:175ff). Men man kan givetvis välja att, också med mer an-

språkslösa ambitioner, fokusera på endast någon eller ett fåtal analytiska 

redskap eller aspekter. Det påpekar Scollon & Scollon (2004:152) själva i 

inledningen till sin handledning i MDA eller nexusanalys, vilken vi förstås 

rekommenderar för den som vill gå vidare.  

Kontextbegreppet har inte någon systematiserad roll inom MDA. Detta 

kan verka paradoxalt, eftersom det som brukar avses med kontext, dvs. det 

sammanhang där det undersökta figurerar, har en mycket framskjuten roll i 

en medierad diskursanalys. Samtidigt är det den noggranna analysen av 

sådana aspekter som är själva orsaken till att kontextbegreppet ibland 

uttryckligen väljs bort (t.ex. R. Scollon 2001a:4, Jones & Norris 2005a:8). 

Att göra en medierad diskursanalys inkluderar långt mycket mer än att ta 

hänsyn till kontexten när vi analyserar en text. Kontextbegreppet kan näm-

ligen inspirera till en dualism mellan text och kontext, och det är en 

främmande idé för MDA att fokusera på en text och utifrån den avtäcka en 

kontext (jfr Goodwin & Duranti 1992; se även Karlsson & Strand 2012 och 

Blommaert 2013 för två diskussioner om kontextbegreppet i språk-

vetenskapen). Det har att göra med att analysen tvärtom börjar i handlingar 

och bara tar med de texter och andra diskurser som visar sig vara relevanta i 

handlingssituationen.  

Modellen i Figur 1 visualiserar hur MDA analyserar handling som en 

korsning av interaktionsordningen, deltagarnas historiska kroppar och 

situationens diskurser. Det är dock viktigt att komma ihåg att de tre 

elementen inte bör tolkas som så isolerade från varandra som illustrationen 

kan ge sken av. Tvärtom inbegriper den medierade diskursanalysen också en 

analys av exempelvis hur individernas historiska kroppar relevantgör vissa 

diskurser: publiceringsplattformen Youtube var i gamergängets handlings-

situation inte en diskurs som bara fanns där, utan något som deltagarna 

medvetet aktualiserade, men som t.ex. äldre personer med annan historisk 

kropp kanske inte hade valt. På motsvarande sätt kan situationens diskurser 

direkt relatera till interaktionsordningen, vilket vi såg ett exempel på i 

diskussionsforumet, där forumet tillskriver deltagarna olika formella 

statustitlar (nybörjare, senior medlem, forumgud etc.) beroende på hur aktiva 

de tidigare varit på forumet.  

I grunden är MDA en intervenerande och praxisnära forskningsinriktning, 

vilket innebär att ett syfte är att utveckla det som studeras genom samverkan 

mellan deltagare och forskare. Det innebär att större MDA-projekt alltid bör 

utgå från ett socialt problem, och utformas så att forskaren arbetar mycket 
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nära deltagarna. Forskningsinriktningen kan spåras till det arbete som Suzie 

och Ron Scollon fick i uppdrag att utföra rörande en ursprungsbefolkning i 

Alaska kring 1980 (se Scollon & Scollon 2004). Problemet var att en stor 

andel av de från denna folkgrupp som började på college hoppade av. Man 

antog att det hade med tvåspråkighet att göra, och anlitade därför dessa 

språkforskare. I stället för att isolera sitt arbete till traditionell interkulturell 

kommunikation började Suzie och Ron Scollon dock närstudera de verkliga 

situationer som omgärdade avhoppen, och kunde på så sätt åstadkomma 

förändringar i den pedagogiska praktiken och studentkulturen. Bland annat 

kom det fram att många av personerna var ovana vid att dela stora delar av 

dagen med andra, som i collegelivet. En åtgärd blev att studenterna kunde 

genomföra delar av utbildningen på distans med för den tiden nya digitala 

redskap.  

MDA, och särskilt begreppet historisk kropp, möjliggör en problema-

tisering av förment automatiska samband mellan information och handling. 

Konkret görs detta genom att analysera skärningspunkten mellan ”the day-

to-day common practices of social actors and the broad issue-based public 

discourses of our society” (R. Scollon 2001b:182). En intressant skärnings-

punkt att undersöka är den mellan myndigheter och medborgare, exempelvis 

den som uppstår i informationskampanjer som ska påverka medborgarnas 

beteenden. Ett exempel på en undersökning av en sådan skärningspunkt är 

Jones (t.ex. 2008) studier om aidsprevention och sexuellt risktagande. De tar 

sin utgångspunkt i samhällets handlingsförlamning inför problemet att alla i 

riskgrupper inte handlar utifrån den information de får om riskerna: de kan 

ju läsa, varför gör de då inte som vi skriver, dvs. använder kondom? 

Begreppet historisk kropp erbjuder ett sätt att individuellt ”diskursifiera” 

kunskap och information, så att det inte längre handlar om någon fixerad 

enhet som kanaliseras från en sändare till en mottagare, utan i stället 

fokuserar på den process där individer utför handlingar i relation till dis-

kurser – som exempelvis kan ha (eller ges) formen av ett informations-

material. För att förstå effekten av en diskurs måste vi nämligen förstå det 

komplexa nätverk av sociala praktiker i vilket den introduceras (Jones 

2008:251).  
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