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What  alone  can  knowing  be? 
'Interpretation', not 'explanation'.

Friedrich Nietzsche

The  literal  meaning  does  not  exist,  its 
'appearance'  is  a  necessary  function  – 
and  must  be  analysed  as  such  –  in  the 
system of differences and metaphors.

Jacques Derrida



Sammanfattning

Den föreliggande texten är  en utifrån ett  socialkonstruktionistisk och 

relativistiskt  perspektiv  baserad  undersökning  av  relativismens  och 

realismens skilda ontologier. Texten argumenterar för giltigheten i en 

socialkonstruktionistisk förståelse av det sociala och framvisar ett antal 

framträdande problem med realismens Weltanschauung.  Relaterat till 

detta  behandlas  en  diskursteoretisk   syn  på  sociala  fenomen 

tillsammans  med  etnometodologiskt  och  foucauteanskt  inriktade 

perspektivs  olika  uppfattningar  om  valet  av  relevant  kontext  vid 

samhällsvetenskapliga  analyser.  Vidare  genomförs  en 

diskurspsykologisk  läsning  av  en  tidsskriftsartikel,  en  läsning  som 

framför allt exemplifierar problematiken med realismens konstruktion 

av  verkligheten  som  objektiv  och  självframträdande.  Slutligen  görs  i 

textens  avslutande  del  ett  försök  att  fördjupa  den 

socialkonstruktionistiska kritiken av  realismen, framför allt  i  syfte  att 

antyda  en  möjlighet  att  bryta  dualismen  autonom 

verklighet–konstruerad  verklighet  samt  utstaka  riktningen  för  en 

motsättningarnas sociologi. 

Nyckelord:  Verklighetskonstruktioner,  socialkonstruktionism, 

relativism, realism, kontext, metaforer, mellanrum, topografi, ontologi, 

epistemologi,  diskursanalys,  diskurspsykologi,  sociologi,  Emanuel 

Schegloff, Michel Foucault



Innehåll

Förord  | 4

Ett fragment av en bakgrund  | 7
• Grundens problematik: ett grundläggande problem?  | 8
• Relativism, realism och tolkningarnas tystnad  | 11

Den diskursiva verkligheten: anmärkningar om det språkligt konstruerade  | 17
• Språkliga vändningar: Saussure och Wittgenstein  | 18
• Språk och diskursteori: två preliminära positionsbestämningar  | 20
• Kontextens komplikationer  | 30

Den diskursiva psykologin  | 34

Det förutbestämdas likhet och det förgivettagnas förfrämligande  | 39
• Metoden: en relation mellan mål och medel?  | 39
• Genom allusioner och illusioner: diskursanalys och metod  | 43

Texten  | 47
• Skilda världar: en konstruktion av abnormalitet  | 49
• De yttre och inre rummen  | 52
• De antropomorfa bilderna och människans metamorfoser  | 54
• Vidare anmärkningar om Bildens manifestationer och människans monomani  | 60
• Orden och det ursprungligt mänskliga  | 65

Återblick  |  70
• En rekapitulation av det föregående  | 70
• Verklighetskonstruktioner och mellanrum: från textanalysen och vidare  | 78
• De positiva bestämningarnas sken  | 83
• Två fixeringspunkter  | 85
• Likheten och åtskillnaden  | 86
• De kinesiska askarnas problematik: en vägledande topografi  | 88
• De sociala konstruktionernas paradoxer  | 93
• Sprickorna i tystnaden: mot en motsättningarnas sociologi  | 101

Litteratur  | 104

Bilaga  | 110



Förord

Låt osss börja med att lyssna till den följande beskrivningen:

Enligt  en  del  teorier  beror  psykiskt  sjukdom  på  en  skada  i  förmågan  att  förhålla  sig  till 

verkligheten. Relationen till  omgivningen uteblir mer eller mindre eller blir förvrängd. En 

del  personer,  ofta  inom  kulturvärlden,  finner  det  roligt  och  upplever  sig  som  lite 

märkvärdiga när de får säga saker som: ”vem kan säga var verkligheten finns?”, eller: ”allt är 

en dröm”, eller ”vi är alla mer eller mindre psykiskt sjuka”. En person som har bevittnat en 

psykos, som sett hur ett medvetande fullständigt går sönder, eller som på nära håll följt hur 

någon sakta försvinner in i en depression, som helt enkelt vet att ett medvetande kan brista 

eller förtvina till oigenkännlighet, är mer varsam med orden.

       Min  barndomsväns  öde  går  nämligen  inte  att  romantisera,  han  liksom  alla  mer 

allvarliga psykfall  visar  att  det  finns  ett  hus  som kan rasa,  gränslinjer som kan suddas ut, 

verkligheter som kan lösas upp i dröm. Han gjorde det tydligt att varje dröm som förlorar 

kontakten  med  sin  omgivning  är  en  mardröm.  Han  gjorde  det  tydligt  att  det  inte  finns 

någonting att  romantisera ifråga om psykisk sjukdom och ingenting att  relativisera ifråga 

om verkligheten.[1]

Det  som här  sägs  låter  möjligtvis  inte  alltför  obekant.  Läsaren  känner  förmodligen igen  bilden av 

denna människa, den psykiskt sjuka människan, som någon som mer eller mindre tydligt tycks ha 

förlorat kontakten med verkligheten, som tappat greppet om detta här och nu som de flesta av oss 

tar tämligen för givet. Genom otaliga filmatiseringar, fiktionaliseringar, romantiseringar och icke att 

förglömma,  en  mängd  fallbeskrivningar  och  biografiska  skildringar,  har  vi  förmedlats  just  denna 

föreställning om den sjukas bristande förmåga att  relatera till  sin omgivning. Tänk till  exempel på 

Robin Williams karaktär i One Hour Photo, där den timide Sy Parrish steg för steg drivs in i sin egen 

besatthets  återvändsgränd,  eller  varför  inte  Donnie  Darkos  vridna  verklighetsuppfattning i  filmen 

med  samma  namn;  tänk  på  Kafkas  Das  Schloß  där  protagonisten  K.  trots  sin  sansade,  rationella 

gestalt  ändå finner  sig  ofrivilligt  utsatt  i  en  oförståelig och oförstående omvärld,  och som därmed 



blir till något av en omvänd bild av den sjukes brutna verklighetsförankring. I somliga fall har dessa 

skildringar givits något av ett romantiskt, (van)drömmande skimmer, såsom i Poes och Lovecrafts 

noveller,  eller  präglats  av  den mer prosaiska kargheten,  som i  Strindbergs Inferno  eller  varför  inte 

Wittkops Le Nécrophile. Det vore nu möjligt att ägna en lång stund åt dylika exemplifieringar, och 

till det ovannämnda lägga en rad icke-fiktiva exempel, men det är inte syftet. Poängen ligger i stället 

i att peka på det familjära med denna bild av den sjuka människan – vi har med andra ord sett den 

förut  –  och  vi  vet  väl  att  det  är  så  det  är.  Eller  hur?  Åtminstone  är  detta  vad  författaren  till  de 

ovanstående orden vill få oss att förstå. Han har ju trots allt själv varit vittne till någons framväxande 

psykiska  sjukdom  och  vet  hur  det  ligger  till  med  dessa  saker.  Till  skillnad  från  många  andra, 

däribland  dessa  subversivt  sinnade  människor  som  ironiserar  och  relativiserar  över  verkligheten, 

subversiva  därför  att  de,  om  vi  skall  tro  författaren,  underminerar  möjligheterna  till  korrekta 

gränsdragningar  mellan  det  verkliga  och  det  icke-verkliga.  Med  andra  ord  bidrar  dessa 

”kulturmänniskor” därigenom till  en  förvrängning av  det  verkliga  och implicerat  därmed till  ökat 

lidande för den sjuka genom att förneka hennes sjukdom dess realitet, dess fakticitet, dess existens. 

Är  det  inte  just  detta  som  är  dessa  kulturmänniskors  grava  försyndelse?  Relativiserandet  kan 

emellertid  endast  framträda  som  en  sådan  orättmätig  överträdelse  av  verklighetens  självklarhet 

genom det outtalade antagandet om att relativiserandet också nödvändigtvis innebär ett förnekande 

eller  ifrågasättande  av  det  relativiserades  existens.  Är  det  då  oundvikligen  så?  Som  redan 

konstaterats finner vi ett otvetydigt jakande svar på denna fråga i de citerade orden. Kanske nickar vi 

igenkännande till påståendet om att psykisk sjukdom inte bör romantiseras eller relativiseras, vilket 

på något sätt tycks gå hand i  hand i  vårt citat.  Kanske tänker vi  i  samband med detta att det ändå 

finns gränser för hur mycket vi kan relativisera saker och ting, att det trots allt finns somliga saker 

som är  mer påtagliga än andra,  saker som det  vore överflödigt att  ifrågasätta.  Det  finns onekligen 

många sådana saker. Ta till exempel stolen du troligtvis sitter på när du läser detta, eller bordet som 

du sedan kommer att lägga ifrån dig denna bunt papper på när du har läst dem – eller varför inte 

dessa  papper  själva?  Är  nu  detta  inte  i  all  sin  påtaglighet  tämligen  ovedersägliga  bevis  på  att  det 

faktiskt existerar saker i vår tillvaro, saker som vi inte kan prata bort eller få att försvinna bara för att 

vi  förnekar  dem?  Stolen  hindrar  dig  från  att  falla  till  golvet,  bordet  tycks  avslöja  sin  massiva 



materialitet  när  du  vidrör  det  med  din  hand  och  dessa  papper,  ja,  kan  du  inte  känna  papperets 

strävhet mot dina fingrar när du vänder blad? Alla dessa ting, och så många andra med dem, tycks 

helt enkelt ge ifrån sig ett visst motstånd i sin materiella påtaglighet som det tycks meningslöst att 

orda över. 

Alla  dessa  tycks.  Det  kan  förvisso  inte  ha  gått  läsaren  förbi  att  det  i  resonemanget  hittills 

funnits en viss avoghet gentemot det ovanstående citatet och att de frågor som riktats till dig trots 

allt är mer än blott retoriska frågor menade att bekräfta de citerade ordens riktighet. Frågorna pekar 

på något vis bortom sig själv, bort från det som hittills sagts här. Framför allt visar de hän mot svar 

som inte kan hämtas ur citatet – om vi söker svar som sträcker sig utöver en retorik uppbyggd kring 

en framställning av självklarheten i det givna, det vill säga. 

Det  vore nu möjligt  att  beskriva den föreliggande texten som ett  försök att  inte stanna vid 

denna  typ  av  framställning,  som  ett  utkast  till  ett  möjligt  överskridande  av  denna  tautologiska 

förståelse. Om denna text på något sätt kan få läsaren att ifrågasätta aspekter av sin tillvaro som hon 

tidigare inte skulle ha ifrågasatt, om den kan leda till en uppluckring av det förgivettagnas stabilitet – 

det må sedan handla om det lilla eller det stora,  om det begränsande eller möjliggörande – och få 

henne att fråga sig om det beständiga skenet verkligen alltid, och nödvändigtvis, är synonymt med 

sanningen (för att anspela på vår kära Kant[2]) är mycket vunnet. 

Textens  disposition ser  ut  enligt  följande:  Det  inledande avsnittet  behandlar  två  relaterade 

ämnen  som  är  av  framträdande  vikt  för  senare  utläggningar  av  socialkonstruktioniskt  och 

diskursanalytiskt  inriktade perspektiv.  Det  första  ämnet  utgörs  av  det  problematiska med att  söka 

efter en orubblig första premiss, en universell måttstock, för våra perspektiv på verkligheten, medan 

det andra handlar om den inom samhällsvetenskapen och filosofin föga ovanliga konflikten mellan 

relativistiska och realistiska perspektiv. Diskussionen om denna konflikt är framför allt inriktad på 

att  belysa  språkets  konstitutiva  roll  för  våra  verklighetsuppfattningar  och  att  realistiskt  präglade 

argument för den objektiva verkligheten ofta faller till föga genom sitt misskännande av att även de 

är  sociala  konstruktioner.  Därefter  följer  ett  textavsnitt  som  inledningsvis  kort  diskuterar  två 

filosofiska förgrundsfigurer för senare socialkonstruktionistiska perspektiv, för att sedan övergå till 

att  redogöra  för  begreppet  diskursteori  och  spänningsförhållandet  mellan  etnometodologiska 



perspektiv och mer kritiskt (sociopolitiskt) inriktade perspektiv ifråga om vad som skall utgöra den 

relevanta kontexten vid studiet av sociala fenomen. Frågan om kontexten behandlas utförligare i det 

därpå  följande  avsnittet,  där  utgångspunkten  är  en  etnometodologisk  förståelse  av  kontextfrågan. 

Den etnometodologiska ståndpunkten antyds som problematisk, vilket utvecklas i sin helhet längre 

fram i  texten.  Efter  detta  diskuteras vad en metod oftast  tenderar att  betraktas  som och hur  detta 

traditionella  metod-begrepp  förhåller  sig  till  diskursanalysen.  Den  senare  positioneras  i  ett 

motsatsförhållande till detta begrepp och här antyds vissa potentiella möjligheter till att gå bortom 

den konventionella bilden av metoden. Nästföljande avsnitt utgörs av en diskurspsykologisk läsning 

av  en  tidskriftsartikel,  en  läsning  som  framför  allt  syftar  till  att  belysa  mycket  av  den  realismens 

problematik som redogjorts för i föregående avsnitt. Den avslutande delen av texten utgörs sedan av 

en återblick som inte endast rekapitulerar textens olika avsnitt, utan som strävar efter att syntetisera 

textens  ämnen  till  någonting  mer  än  det  föregående  sagda  (som  dock  samtidigt  paradoxalt  nog 

redan  burit  med  sig  detta  överskridande).  Här  syftar  texten  till  att  redogöra  för  en  möjlighet  att 

frångå konstruktionen autonom verklighet–konstruerad verklighet och ger en antydan om den socialt 

konstruerade  verklighetens  motsägelsefulla  ontologi.  Texten  reser  och  behandlar  frågor  såsom: 

Vilka skäl finns för att betrakta verkligheten såsom socialt konstruerad? Vilka förutsättningar bygger 

realismen  respektive  relativismen  sina  verklighetskonstruktioner  utifrån?  Hur  kan  en  realistisk 

framställning av verkligheten byggas upp? Vad menas med diskursteori? Hur ser man på betydelsen 

av  kontexten  för  den  samhällsvetenskapliga analysen  inom  olika  diskursanalytiska  perspektiv?  Är 

diskursanalysen  en  metod?  Vad  syftar  en  diskursanalys  egentligen  till?  Vilka  följder  får  en 

socialkonstruktionistiskt  förståelse  av  det  sociala  för  frågor  om  ontologi,  epistemologi  och  val  av 

kontext.

Detta  arbete  har  ingalunda  skett  i  något  vakuum,  utan  stödjer  sig  i  olika  utsträckning  på 

tidigare  verk.  Utan  att  redogöra  i  detalj  för  denna  intertextualitet  kan  ett  antal  framträdande 

samhällstänkare nämnas som är av särskild betydelse, direkt likväl som indirekt, för texten: Michel 

Foucault,  Emanuel  Schegloff,  Jonathan  Potter,  Slavoj  Zizek,  Ludwig  Wittgenstein  och  G.  W.  F. 

Hegel.  Läsningarna  av  dessa  tänkares  verk  må  kanske  inte  alltid  vara  i  linje  med  konventionella 

tolkningar, men samtidigt är inte heller syftet att exegetiskt och i någon sorts anda av rättrogenhet 



redogöra för dessa verks sanna innebörd. Dylika läsningar må dock ha fördelen att, med Zizeks ord, 

i  somliga  fall  kunna  leda  till  en  ”decentering  of  the  interpreted  text,  which  brings  to  light  its 

'unthought', its disavowed presuppositions and consequences”.[3]

I vilken utsträckning denna möjlighet förverkligats i  den föreliggande texten är,  som alltid, 

upp  till  läsaren  att  ta  ställning  till.  Och  som  alltid  kan  frågan  om  detta  förverkligande  skett  inte 

besvaras förrän texten nått sitt slut. Vi skall därför inte vänta längre utan prompt ge oss i kast med 

textens första ämne. 

Ett fragment av en bakgrund

Detta är  som redan nämnts ett  försök till  beskrivning av ett  problemområde, ett  område som kan 

betraktas  som  ett  (slag)fält  genomkorsat  av  ideal  och  begrepp  som  skär  tvärs  igenom  discipliner 

såsom  filosofi,  psykologi  och  sociologi.  Användningen  av  ordet  problemområde   är  dock  alltför 

snävt  och  kan  möjligtvis  uppfattas  som  att  den  föreliggande  problematiken  är  en  avgränsad 

problematik,  som någonting som blott  aktualiseras inom ett  begränsat  filosofiskt  ramverk utanför 

vilket det äger föga relevans. Kanske kan problematiken dock ytterst ses som inte blott reserverad för 

det  intellektuellas  domäner  utan  även  som  genomträngande  varje  allmänmänsklighet.  Kanske  är 

talet om en problematik mer missvisade än rättvisande, kanske är det mer fråga om det mänskligas 

grundläggande existensvillkor, grundbultar i de betingelser genom vilka vi lever. I vilken mån detta 

inledande postulat  är  riktigt  eller  ej  lämnas  tills  vidare  åt  läsaren  att  ta  ställning  till,  för  att  sedan 

återkomma när allt det sagda i denna text skall summeras. 

Grundens problematik: ett grundläggande problem?

För att bereda en väg in i den följande diskussionen skall vi gå till Nietzsche (2003) och de följande 

orden hämtade ur hans efterlämnade anteckningar:

I notice something and look for a reason for it – that originally means: I look for an intention 

in it, and above all for someone who has intentions, for a subject, a doer – in the past, intentions 

were seen in all that happened, all that happened was doing. This is our oldest habit. Do animals 

share  it?  Do  they,  as  living  creatures,  not  also  rely  on  interpretations  in  accordance  with 



themselves? -  The  question 'Why?'  is  always a  question about  the  causa  finalis,  about  a  'What 

for?' We do not have a 'sense of the causa effiiciens': here Hume is right, and habit (but not just 

that of the individual!) makes us expect that one particular, frequently observed occurrence will 

follow another, nothing more than that! What gives us the extraordinary strength of our belief 

in  causality  is  not  the  great  habit  of  succession of  occurrences  but  our  incapacity  to  interpret 

what happens other than as happening out of intentions. It is the belief that what lives and thinks 

is the only thing which effects – belief in will, intention – belief that all that happens is doing, 

that all doing presupposes a doer; it is belief in the 'subject'. Might not this belief in the concept 

of subject and predicate be a great stupidity?

Questions: is intention the cause of something happening? Or is that, too, illusion? Is intention 

not itself that which happens?

[...]

In short: the psychological compulsion to believe in causality lies in the unimaginability of things 

happenings  without  intentions:  which,  of  course,  says  nothing  about  truth  or  untruth  (the 

justification of such a belief).[4]

Dessa  ord  kan  måhända  tyckas  dunkla  i  sin  egenskap  av  utgångspunkt  för  det  filosofiskt  och 

samhällsvetenskapligt  aktuella  område  som  utgör  en  övergripande  bakgrund  till  diskussionerna  i 

denna  text.  Detta  dunkel  är  dock  skenbart  och  försvinner  i  den  mån  vi  accepterar  och  tolkar 

Nietzsches  ord  som  en  partikulär  kontextualisering  i  förhållande  till  den  följande  tematiska 

diskussionen och inte främst utifrån deras placering i någon idéernas historia. Med andra ord sägs 

härmed  inte  att  Nietzsche  skall  betraktas  som  ett  ursprung  par  excellence  till  det  följande,  utan 

endast att det citerade avsnittet utgör ett fördelaktigt nav kring vilket den följande diskussionen kan 

rotera. 

En  av  de  aspekter  i  Nietzsches  anteckning  som  framför  allt  tränger  sig  på  är  frågan  om 

grunden.  Det  är  inte  sällan  svårt  ”att  hitta  början”  eller  ”att  börja  från  början”  och  en  mängd 

filosofiska  problem  skulle  härmed  kunna  betraktas  som  en  grundens,  eller  den  yttersta 

härledningens, problematik.[5] Hur gärna vill  vi  inte finna den allra första grunden, gräva oss ned 



till  den  fasta  och  ursprungliga  underbyggnaden,  från  vilken  vi  kan  bygga  våra  horisonter,  våra 

perspektiv  med ökad  tillit  till  deras  trovärdighet?  Förväntas  inte  grunden,  i  dess  mest  metafysiska 

bemärkelse,  vara  synonymt  med  den  universella  måttstocken,  den  ursprungliga  handlingen  –  Im 

Anfang war die Tat,  som Goethe sade - eller det bakomliggande logos, där varje förväntan om den 

fullständiga  överrensstämmelsen  mellan  utsagor  och  sakförhållanden  kan  härledas  från 

föreställningen om det monistiskt Absoluta. Det är välkänt att Platons före erfarenheten existerande 

former likväl som Kants förnuftsidéer – för att ta två exempel – båda bygger på möjligheten av det 

absolut  självkonstituerade och självrefererande. Det  finns  förstås  problem med föreställningen om 

en sådan möjlighet, framför allt  i  och med att  varje försök att  bestämma det självtillräckliga också 

innebär ett begränsande av det hypotetiskt obegränsade. Det absoluta kan onekligen endast existera 

inom det mänskliga, som är onekligt kontingent och ändligt – kristendomen skulle här förmodligen 

ersätta predikatet existens  med verbet uppenbara  –  och tycks  då i  och med denna ”naturalisering” 

förlora sin auktoritet som regulativ princip.[6] Vi behöver nu inte gå vidare in på hur den nämnda 

problematiken specifikt yttrar sig hos Platon och Kant, och inte heller på hur Hegel ansåg sig ha löst 

den[7], utan låt oss i stället ta fasta på den grundens (och inbäddad däri legitimitetens) problematik 

som vilar i det beskrivna dilemmat. 

Låt oss relatera detta till Nietzsche, som ovan uppmärksammar oss på att frågan ”Varför?” är 

synonym med frågan om causa finalis, ett begrepp härrörande från Aristoteles vilket kan beskrivas 

som handlande om någontings syfte – eller med Nietzsches ord, om detta ”För vad?” Frågan om en 

företeelses syfte,  dess telos,  och därmed dess grund, är om vi  följer Nietzsche i  detta avsnitt  intimt 

sammanlänkat  med  människans  tendens  att  söka  efter  det  förnuftiga,  i  bemärkelsen  av  den 

immanenta intentionaliteten (eller rationaliteten om man så vill), hos de företeelser hon möter. 

Nietzsche alluderar vidare till  David Hume och vanans betydelse för  våra förgivettaganden 

om hur vissa företeelser alltid tycks följa på andra föregående sådana, en vana som förvisso bidrar till 

att väva samman meningsfulla sammanhang i vår tillvaro, men som blir problematisk i den mån den 

döljer  att  det  är  fråga  om  just  en  vana.[8]  Nietzsches  kommentar  sträcker  sig  dock  bortom 

uppfattningen om vanan såsom enbart en individuell aspekt, mot den förvisso blott antydda men i 

anteckningen  ändå  närvarande  betydelsen av  konventionen.  Kausalitetsbeskrivningar uppfattas  av 



Nietzsche  som  just  härrörande  från  vår  tendens,  grundad  i  vår  vana  eller  konvention,  att  ge 

intentionella  förklaringar  till  serier  av  på  varandra  följande  händelser.  Detta  teleologiska 

tillskrivande  av  en  immanent  förnuftighet  hos  det  vi  riktar  vår  uppmärksamhet  mot  (företeelser, 

händelser,  ting,  etcetera)  är  enligt  Nietzsche  också  en  följd  av  att  vi  inte  har  någon  möjlighet  att 

uppfatta  det  vi  uppmärksammar  på  något  annat  sätt  (”the  unimaginability  of  things  happening 

without  intentions”).  Vidare  kan  vi  se  det  som  att  denna  antropomorfisering,  denna  tolkning  av 

händelseförlopp  som  antropomorfa,  här  uppfattas  som  strukturerad  i  enlighet  med  förhållandet 

mellan ett predikat och ett subjekt.[9]  Beskrivningen av kausalitet i den enkla formen av exempelvis 

en  kula  som stöter  till  en  annan  kula  bygger  på  detta  förhållande,  med kulorna  som subjekt  (den 

första aktiv, den andra passiv) och stötandet som predikat. Exemplet kan mångfaldigas, men lämnar 

oss  gång på  gång med den seglivade frågan om vad det  egentligen är  vi  har  åstadkommit med en 

sådan  beskrivning.  Har  vi  alls  (orsaks)förklarat  något?  I  sådana  fall  har  vi,  som  Nietzsche  säger, 

funnit att intentionen  är orsaken som orsakar. Därmed kan det tyckas som att vi inte har förklarat 

någonting alls utan blott skapat en fiktiv bild som visserligen fungerar som analogi,  men som inte 

säger något om det vi ville förklara i sig. Det är dock just detta som är Nietzsches poäng. Vi kan inte 

föreställa oss företeelserna, händelseförloppen, tingen, i  sig själva utan eller bortom  dessa fiktioner, 

dessa analogier, eller mer allmänt, dessa tolkningar. Utan dem är världen en obegriplighetens plats 

där allting visserligen är vad det är i sig självt, men där ingen finns att uppfatta denna självidentiska 

värld. Vi är enligt Nietzsche samtidigt bundna till att uppfatta världen i termer av en antropomorf 

logik, eller liktydigt därmed en metaforikens logik, och i samma stund som vi  blott uppfattar kan vi 

inte undgå att också tolka, och genom våra tolkningar undflyr det självidentiska vårt grepp. I samma 

stund undflyr oss även möjligheten att säga något om det sanna eller osanna, eller med Nietzsches 

ord, ”the justification of such a belief”. Denna legitimerings grundläggande kan alltså inte utgå ifrån 

något  försantförhållande  utan  måste  finna  sin  grund  annorstädes.  Hur  gärna  vi  än  önskar  det 

kommer vi  inte runt grundens problematik och vi  kommer likaså inte runt omöjligheten att  lägga 

våra  tolkningar,  våra  analogier,  våra  metaforer,  åt  sidan  i  tron  att  då  kunna  finna  en  ”ren”, 

icke-tolkad värld.[10] 

 Denna  utläggning  av  vad  som  närmast  kan  ses  som  en  preliminär  belysning  av  ett 



relativistiskt  synsätt,  för  oss  osökt  vidare  mot  en  kontrovers  av  särskild  betydelse  för  kommande 

framställningar i denna text, en kontrovers i vilken vi alltjämt kan se relevansen av Nietzsches ord. 

Relativism, realism och tolkningarnas tystnad

Den följande diskussionen utgår ifrån Edwards,  Ashmores och Potters text  med titeln ”Death and 

Furniture:  the  rhetoric,  politics  and theology of  bottom line  arguments  against  relativism” (1995), 

vilken på ett pregnant sätt belyser konflikten mellan relativismens och realismens skilda ontologier – 

och  med,  som  titeln  antyder,  en  tonvikt  på  beskrivningar  av  det  problematiska  med  realismens 

försök  att  undergräva  relativismens  trovärdighet.  Den  nedanstående  exposén  kan  framför  allt 

betraktas som en förkortad framställning av huvudargumentet i deras text.  

”Död  och  möbler”  ter  sig  vid  första  anblicken  som  en  märkligt  titel,  men  syftar  på  två 

företeelser i människans tillvaron (om vi nu lämnar frågan obeaktad huruvida döden verkligen kan 

ses som en företeelse[11]) som inte sällan används som exempel av motståndare till relativism (ofta i 

formen av realister) för att belysa dess orimlighet.[12] Tills vidare kan den gemensamma nämnaren 

för både döden och möblerna beskrivas som att det är fråga om företeelser som oftast betraktas som 

grundläggande i  sin oundviklighet. Möblernas hårda materialitet likväl  som dödens undantagslösa 

obeveklighet tycks sätta gränser för människan som hon inte kan stå emot när helst hon vill, kanske 

inte alls eller åtminstone inte hur länge som helst. Bordet hindrar kanske vår fortsatta väg i rummet 

och  döden  kringskär  varje  fortsättning  på  livets  väg.  Båda  tycks  utgöra  olika  former  av  yttersta 

gränser (eller grunder  för att anknyta till det föregående avsnittet) för människans handlande och i 

förlängningen  för  våra  uppfattningar  om  världens  konstitution.  I  båda  fallen  handlar  det  om  ett 

framhävande  av  ”a  bottom  line,  a  bedrock  of  reality  that  places  limits  on  what  may  be  treated  as 

epistemologically constructed or deconstructible”.[13] 

Användandet av möbler – till exempel det demonstrativa knackandet i bordsskivan – såsom 

ett  motargument  till  relativistiska  påståenden  om  verkligheten  (”Kan  du  förneka  att  detta  bord 

existerar,  att  min  hand  just  nu  vidrör  det?”),  kan  framstå  som  tämligen  svåra  att  motsäga  i  den 

bemärkelsen att  det  relativistiska  försvaret  inte  kan  framställas  lika  rättfram,  det  vill  säga  utan  att 

inkludera  en  smärre  utläggning  över  vad  realisten säger  och  inte  säger  med sitt  knackande.  Detta 



behov av en utläggning tas måhända i somliga fall som en intäkt, förvisso förhastad, för giltigheten i 

realistens  ”rena”  framvisande  av  tillvarons  obestridliga  materialitet.  Ljudet  av  knackandet  i 

bordsskivan eller handflatans provokativa smäll när den träffar den plana ytan, ter sig som ordlösa 

handlingar genom vilka den ”rena”, icke-tolkade världen framträder som given, som ”distinct from 

processes of representation; as directly apprehended, independent of any particular description”.[14] 

Denna  kontrast  mellan  det  genom språket  tolkade  och  det  självframträdande,  icke-representerade 

och  med  sig  själv  identiska[15],  framträder  som  mer  eller  mindre  självklar,  som  naturlig  och 

markerar, för att uttrycka det annorlunda, antagandet om skillnaden mellan tingen såsom situerade 

där  utanför,  i  den  objektiva  världen,  och  orden,  tolkningarna  och  argumentationerna  såsom 

tillhöriga ett innanför, situerade i den inre världens subjektivitet. 

Det självklara med det nyss sagda ter sig emellertid inte lika självklart om vi ser närmare på 

en  sida  av  saken  som  är  tämligen  lätt  att  förbigå,  nämligen  att  hänvisningarna  till  tillvarons 

materialitet  –  till  möblernas  likväl  som  dödens  påtaglighet  –  även  de  är  konstruktioner  av 

verkligheten,  minst  lika  genomgående  konstituerade  av  våra  språkliga  praktiker  som  den 

relativistiska  retoriken.  Detta  gäller  en  anti-relativistiskt  präglad  argumentation  likväl  som  det 

icke-verbala  knackandet  mot  bordsskivan.  Om  vi  nu  först  tittar  på  det  föregående  resonemanget 

kring den anti-relativistiska argumentationens allmänna karakteristik, kan vi inte undkomma att de 

möbler som inbegrips i resonemanget eller i gesten (i. e. knackandet) är företeelser som används av 

realisten  och  att  de  dessutom retoriskt  används  för  ett  specifikt  syfte,  det  vill  säga  för  att  motsäga 

relativistens anspråk. Möblerna finns inte blott där och inte heller är deras existens av nödvändighet 

ett  stöd  för  realistens  sak.  Det  kan  här  dessutom  tilläggas  att  det  explicita  postulerandet  av 

möblernas  existens  oundvikligen  kräver  användandet  av  predikatet  existens,  vilket  i  enlighet  med 

den ståndpunkt som görs gällande i  denna text  ingalunda bör betraktas som en egenskap tillhörig 

företeelsen eller tinget (e.g. bordet, stolen) per se, utan i stället bör ses ett verktyg för att fälla utsagor 

för  specifika  syften  i  ett  språk  (och  med  språk  inbegrips  menas  här  ett  sammanhängande 

kommunikationssystem kännetecknande för  en hel  befolkningsgrupp (e.g.  franska,  tyska,  svenska) 

likväl  som  en  mer  avgränsad  fraseologi  och  vokabulär  (e.g.  den  juridiska,  medicinska, 

sociologiska).[16] Detsamma gäller  dock även gesten –  handen som vidrör  bordet –  som även om 



inga ord yttras inte kan särskiljas från den språkliga praktik i  vilken den ingår och får sin mening. 

Vidrörandet må ske utan ord, men detta ”vidrörande vid bord med hand” (och de ingående orden 

tagna var för sig) kan inte förstås utan eller utanför de språkliga betydelser som strukturerar denna 

situation,  som  utgör  den  tysta  bakgrund  mot  vilken  denna  specifika  handling  framträder  som 

meningsfull. Skillnaden mellan resonemanget och gesten är då trots allt inte särskilt stor. Problemet 

med  realistens  argument  för  verklighetens  påtaglighet  genom  att  triumfatoriskt  slå  på  det  hårda 

bordet[17], ligger i att den nämnda bakgrunden förblir just tyst, oproblematisk, förgivettagen, med 

resultatet  att  hävdandet  av  verklighetens  oundvikliga  påtaglighet  inte  kan  framstå  som  annat  än 

självklar – och förnekandet av denna påtaglighet som absurd i realistens ögon. Som vi sett kan dock 

denne  realist  inte  undkomma att  hamna  i  vad  Edwards,  Ashmore  och  Potter  benämner  realistens 

dilemma, det vill säga att varje hävdande av en icke-tolkad, icke-konstruerad verklighet trots allt inte 

är någonting annat än just ett tolkande och ett konstruerande av denna verklighet.[18] 

Låt oss för att belysa detta ytterligare titta på ett exempel från Edwards, Ashmore och Potter. 

Det är  ett  exempel som bygger på en diskussion av Collins (1990), som använder exemplet för  att 

framhäva verklighetens icke-konstruerade delar, medan Edwards et al. dock använder det med rakt 

motsatt  verkan  för  att  framhäva  den  oundvikliga,  konstitutiva  betydelsen  av  språket  för 

framställningen av  den  icke-konstruerade verkligheten.[19] Exemplet  i  fråga  handlar  om vad  som 

händer när vi snubblar på en sten. Detta skulle nu kunna beskrivas som någonting vi utsätts för och 

stenen som någonting som mot vår vilja påverkar vårt beteende utifrån, oakttat våra intentioner och 

tolkningar.  Stenen finns  helt  enkelt  där  i  sin  omedelbarhet, situerad i  vår  väg  innan vi  ens  hinner 

börja  tolka.  Liksom  i  fallet  med  bordet  glömmer  vi  dock  att  själva  snubblandet  inte  kan  ses  som 

nödvändigt förknippad med händelsen, som en definition emanerande ur någon lex naturalis. Vi såg 

tidigare att det uttryckligt retoriska användandet av möbler som anti-relativistiskt argument inte var 

särskilt  framgångsrikt;  är  det  nu  någon  skillnad  vad  gäller  denna  sten?  Nej.  Stenen  framstår 

visserligen  som  omedelbart  påträngande,  såsom  bortom  varje  intention,  men  oavsett  om 

snubblandet är en definition av händelsen sprungen ur ett betraktande av någon som snubblar eller 

resultatet av den snubblandes egen omedelbara erfarenhet, förutsätter båda dessa fall att individens 

tolkning, hans eller hennes vetskap om vad ett snubblande är, föregår det faktiska snubblandet. Utan 



denna föregående tolkning, eller riktigare, möjlighet till tolkning kan händelsen inte förstås som ett 

snubblande och ytterst inte uppfattas som en händelse över huvud taget. Återigen är det fråga om ett 

förgivettagande  av  den  väv  av  språkliga  betydelser  vilka  genom  sitt  samspel  får  verkligheten  att 

(förvisso skenbart) framträda såsom given, såsom utsägande sig själv.[20] 

Döden har nu endast berörts i förbigående i det ovanstående och det har givits antydningar 

om att  döden som argument  inte  skiljer  sig  särskilt  mycket  från  vad  som är  fallet  med möblerna. 

Edwards et al. omnämner dock döden som ett något annorlunda spörsmål i den bemärkelsen att den 

frammanar  en  mängd politisk-moraliska konnotationer,  vilket  inte  i  samma utsträckning sker  vid 

frågan om möblerna. Till realistens argument med döden som något av en abstraktion brukar mer 

konkreta eller angränsande exempel tilläggas, såsom ”the poor and oppressed, the dead and dying, 

the  victims  of  murder,  massacre  and  genocide”  vilka  alla  är  exempel  vars  betydelse  inte  får 

undermineras.  För  att  skydda  ”the  Good  that  must  not  be  undermined”  uppfattas  ett 

underminerande nära nog som ett förnekandet av det som inte får förnekas, som ett rättfärdigande 

av  ”the  Bad-that-should-not-be-justified”.  Detta  Goda  kan  här  inte  uppfattas  som  annat  än 

synonymt med möjligheten att  förändra det  Onda.  Ett  relativistiskt  ifrågasättande av  de  betydelser 

som kringgärdar de nyss nämnda exemplen framstår för  den realistiskt inriktade som befängt just 

för  att  det  tycks sätta  i  tvivel  det  lidande  som de nämnda exemplen förväntas innebära (vi  känner 

igen  denna  position  från  den  citerade  artikeln  i  textens  inledning).  Det  handlar  här  om  en 

missförståelse  av  socialkonstruktionistiska  och  relativistiska  perspektiv,  där  realister  inte  sällan 

uppfattar  påståenden om den språkligt  konstruerade verkligheten som detsamma som att  säga  att 

ingenting  egentligen  existerar,  eller  inte  är  fullt  verkligt,  vilket  betraktas  som  en  moraliskt 

oansvarsfull hållning.[21] Talet om dödens, eller lidandets, språkliga konstruktion ses alltså som ett 

förnekande av dess realitet, vilket förståeligt nog uppfattas som en moraliskt förkastlig hållning. Ja, 

den  kan  onekligen  betraktas  som  förkastlig,  men  det  är  dock  heller  ingenting  som  en  relativist 

rimligtvis  skulle  förneka.  Det  relativistiska  perspektivet,  såsom  det  hittills  har  framställts  i  detta 

avsnitt,  handlar  inte  om  att  allt  det  som  betraktas  som  språkligt  konstruerat  i  och  med  detta  inte 

existerar. Vi kan inte  uppfatta, uppleva, betrakta, vara i verkligheten annat än genom vårt språk, och 

då inte språket såsom ett  medium för en bakomliggande objektiv värld med vilken vårt  språk kan 



överensstämma  mer  eller  mindre,  utan  som  konstitutiv  för  denna  verkligheten.  Verkligheten  kan 

inte skiljas från våra beskrivningar, våra tolkningar av den. Språket är vår verklighet.[22] 

Allt  det  som  hittills  har  sagts  har  sagts  för  att  forma  en  bakgrund  till  de  fortsatta 

diskussionerna i denna text. Det har varit en framställning som positionerat denna text i ontologiskt, 

och förbundet därmed även i epistemologiskt, hänseende. Perspektivet är onekligt relativistiskt och 

socialkonstruktionistiskt  genom  framhävandet  av  den  språkligt  konstruerade  verkligheten,  vilken 

också är den enda  verkligheten och som sådan konstituerad genom våra tolkningar, beskrivningar, 

metaforer. Språket är som sagt vår verklighet, och den är som sådan ingenting annat än metaforisk – 

alltid  som  om.  Som  möjlig  utgångspunkt  för  att  vidga  förståelse  kring  detta  som  om  kan  vi  ta 

metaforens etymologi. Ordet ”metafor” härstammar, via latinet, från det grekiska metaphora, härlett 

av  metapherein,  som  betyder  ”att  överföra”  och  metaforen  innebär  en  jämförelse  mellan  två 

företeelser utan användandet av ordet ”som” som mellanled (e. g. världen som en pjäs, livet som en 

strid, hjärnan som en datamaskin). Med andra ord handlar det om att de betydelser som omger ett 

begrepp  överförs  till  ett  annat.[23]  Som  vi  sett  i  det  ovanstående  ligger  en  betydande  del  av 

realismens problematik i  att  det  metaforiska tas  för  icke-metaforiskt,  med andra  ord  för  korrekta, 

sanna,  med  verkligheten  överensstämmande  beskrivningar.  Insikten  om  våra  språkliga 

beskrivningar  som  ställföreträdande  framställningar  av  en  verklighet  vars  sanna  väsen  förblir 

oåtkomlig,  går  förlorad  i  realismens  argument,  likaså  insikten  om  att  dessa  framställningars 

metaforiska konstruktioner, dessa jämförelseobjekt, ständigt förändras.[24] Det ställföreträdande är 

här dock det enda vi är hänvisade till eftersom det inte kan ersättas av någonting annat som är mer 

genuint, mer sant bortom det språkligt konstituera(n)de.[25] 

Vi minns hur realisten, inför relativistens hävdande av dödens språkliga konstruktion, talade 

om  detta  som  befängt,  som  en  moraliskt  förkastlig  hållning.  Realistens  moraliska  påbud  är  att 

verklighetens  påtaglighet,  dess  oföränderlighet  i  form  av  döden och  möbler,  inte  får  förnekas  och 

inte heller möjligheten att  förbättra det Onda, framför i  formen av det mänskliga lidandet. För att 

instämma i  Edwards et  al.:s resonemang är det dock realisten  som intar den moraliskt tvivelaktiga 

hållningen: 

Arguably it is for relativists and constructionists that the good life is to be lived and made, as and 



in  accountable social  action including that  of  social  analysis; rather than to  be taken as  given, 

ruled out as impossible or, as disengaged objective analysts, passively observed and recorded. At 

the very least, realism has no exclusive claim upon the pragmatics of making a better world.[26]

Realistens försummar att bejaka den tysta bakgrund mot vilken hans eller hennes framställningar av 

den  icke-konstruerade  verkligheten  möjliggörs  och  kringskär  därmed  människan  möjligheter  till 

förändring  av  sig  själv  och  av  sin  verklighet,  möjligheter  att  överskrida  åtminstone  somliga  av  de 

språkliga betydelsehorisonter som omgärdar hennes liv.[27] 

Låt oss nu gå vidare till ytterligare diskussioner om det språkligt konstruerade utifrån ett par 

filosofer, för att sedan närma oss det sociologiska. 

Den diskursiva verkligheten: anmärkningar om det språkligt konstruerade

Rubriken antyder onekligen ett samband eller kanhända även en synonymitet mellan det diskursiva 

och det  språkligt  konstruerade. Först  och främst  bör  det  betonas att  det  finns  en mängd tänkbara 

och  sinsemellan  åtskilda  sätt  att  definitionsmässigt  inringa  och  använda  ordet  ”diskursiv”,  eller 

”diskurs”,  samt  ”det  språkligt  konstruerade”.  Syftet  är  inte  att  bilda en  begreppens etymologi  eller 

idéhistoria,  utan  att  i  det  nedanstående  kontextualisera  betydelsen  av  det  socialas  språkliga 

konstruktion ur ett sociologiskt perspektiv – med ett huvudsakligt fokus på synsätt som inte sällan 

brukar samlas inom paraplybegreppet diskursteori.[28] Men först en mer filosofisk bakgrund.[29]

Språkliga metamorfoser: Saussure och Wittgenstein

För att ta en utgångspunkt är Ferdinand de Saussures teori om språket såsom ett system av tecken 

inte  att  betrakta  som  ett  alltför  illa  val.  Genom  sin  omdefiniering  av  tecknet  i  språket  frångår 

Saussure  den  traditionella  uppfattningen  om  tecknet  såsom  det  representerande,  det  vill  säga  det 

som står för någonting annat. Det språkliga tecknet är för Saussure i stället en helhet bestående av 

två sidor, dels det betecknande (le signifiant) och det betecknade (le signifié), där det förstnämnda är 

detsamma som ordet i  egenskap av begrepp  och det senare själva ljudet.  Som ett förtydligande kan 



nämnas  att  Louis  Hjelmslev  valde  att  belysa  de  två  sidorna  genom  att  beskriva  det  betecknande 

såsom uttrycket  och det  betecknade såsom innehållet.[30]  Förhållandet mellan de  två  delarna som 

tillsammans  utgör  tecknet  är  inte  någon  på  förhand  given  relation  utan  högst  arbiträr.  Det  finns 

ingenting som immanent förbinder exempelvis uttrycket ”bord” och begreppet bord. Många andra 

alternativa  beteckningar  för  detta  innehåll  kunde  tänkas,  vilket  också  är  fallet  om  vi  jämför  olika 

språks  uttryck  för  samma  innehåll  (Tisch,  table,  etcetera).  Den  slutsats  som  kan  dras  av  denna 

tankegång  är  att  tecknet  är  en  socialt  och  historiskt  kontingent  sammansättning,  ett  resultat  av 

sociala  konventioner  som kan  inte  bestämmas med hänvisning  till  någonting  utanför  språket.[31] 

Tecknet  erhåller  i  stället  sin  bestämning  genom  språkets  inre  relationer,  genom  en  väv  av 

åtskillnader där varje tecken – varje sammansättning av uttryck och innehåll – formas i förhållande 

till  språkets  övriga  tecken.  Tecknet  är  alltså  differentiellt  bestämt  genom  sin  placering  i  språkets 

väv.[32] 

Bland ett flertal möjliga aspekter är det språkets arbiträra konstruktion (i bemärkelsen av att 

dess  inre  relationer  kunde  sett  annorlunda  ut)  tillsammans  med  tecknets  differentiella, 

inomspråkliga bestämning, som vi framför allt skall ta med oss från Saussure. 

Nästa  tänkare  ut  är  Ludwig  Wittgenstein  vars  tänkande  brukar  delas  in  i  den  tidige 

respektive sene Wittgenstein, med verket  Tractatus Logico-Philosophicus som representant för  den 

förstnämnda  perioden  och  den  postumt  publicerade  Philosophische  Untersuchungen (PU)  för  den 

senare.[33] Tractatus brukar ses som framvisande en form av korrespondensteori, där språket är en 

spegelbild av  världen och där  frågan om varje  utsagas sanningsvärde, varje  logisk bild,  endast  kan 

avgöras genom att wir das Bild mit der Werklichkeit vergleichen müssen.[34] Dessa utsagor kan bara 

säga  någonting  om  hur  världen  är  och  ingenting  om  vad  den  är,  vilket  dock  etiska,  estetiska  och 

metafysiska  satser  försöker  göra  och  enligt  Wittgenstein  därmed  försöker  sig  på  det  omöjliga 

konststycket att i språket överskrida språkets gräns och därmed också världens gräns. Dessa utsagor 

är vad Wittgentein benämner för det outsägliga, det mystiska.[35]

Det vore förvisso intressant med en fördjupelse i Tractatus, men tyngdpunkten vilar här på 

den senare Wittgenstein, framför allt för att lyfta fram tankegångar av framträdande betydelse för de 

nedanstående diskursteoretiska perspektiven.[36] Nåväl, lyssna nu till följande ord:



 

Denk an die Werkzeuge in einem Werkzeugkasten: es ist da ein Hammer, eine Zange, eine Säge, 

ein Schraubenzieher, ein Maßstab, ein Leimtopf, Leim, Nägel und Schrauben. - So verschieden 

die Funktionen dieser Gegenstände, so vershieden sind die Funktionen der Wörter. (Und es gibt 

Ähnlichkeiten hier und dort.)[37]

Denna analogi  mellan orden (även språket) och verktygslådan är  central  i  Wittgensteins tänkande 

och står i bjärt kontrast mot föreställningen om språket som en spegelbild av världen.  Bilden av ord 

såsom verktyg flyttar fokus från språket såsom det mentalas abstrakta medium till språket såsom det 

används av människor i konkreta, specifika situationer. I bilden av språket som spegelbild finner vi 

en  föreställning  om  överrenstämmelse  mellan  ordet  och  världen,  mellan  det  betecknande och  det 

betecknade  (för  att  använda  Saussures  jargong),  men  enligt  Wittgenstein  kan  frågan  om  vad  det 

betecknade är  endast  visas  genom själva användningen av  de betecknande orden.[38] En tolkning 

skulle  nu  kunna  vara  att  det  då  inte  finns  någon  ren  verklighet  att  tillgå,  vilket  också  stöds  av 

anmärkningar om att ”die Philosophie darf den tatsächlichen Gebrauch der Sprache in keiner Weise 

antasten, sie kan ihn am Ende also nur beschreiben” och att ”sie kan ihn auch nicht begründen”.[39] 

Somliga samhällsteoretiker har uppfattat dylika anmärkningar, tillsammans med det av Wittgenstein 

framförda begreppet livsform,  som antydande en form av  kulturrelativism, där  kunskap finner  sin 

grund  i  kulturellt  specifika  språkspel  utanför  vilka  det  inte  är  möjligt  att  bedöma  denna  kunskap 

(eller själva  språkspelen för  den delen).[40] Nu skall  dock inte  någon analys  av  relativismens vara 

eller  icke-vara  skrivas  här,  inte  heller  hur  den  nämnda  tolkningen  av  Wittgenstein  kan  tänkas 

förhålla  sig  andra,  alternativa  tolkningar.  Låt  oss  finna  det  tillräckligt  att  framhäva  Wittgensteins 

betonande  av  vår  förståelse  av  språket  inte  kan  skiljas  från  vår  användning  av  språket,  vilket 

ytterligare  kan  understrykas  genom att  ta  upp  det  nyss  nämnda  begreppet  språkspel  –  en  metafor 

som används på åtskilliga ställen i  PU[41] - och som Wittgenstein bland annat definierar som den 

helhet som består av ”der Sprache und der Tätigkeiten, mit denen sie verwoben ist”.[42] Varje ords 

mening är alltså aldrig given a priori utan formas genom dess användning i språket, i den konkreta 

(till  skillnad  från  abstrakta),  avgränsade  och  vardagliga  språkliga  interaktionen  människor 

emellan.[43]



Språk och diskursteori: två preliminära positionsbestämningar

Efter denna bakgrund av två framträdande filosofiska föregångare har det som utlovat blivit dags att 

närma oss ett antal diskursteoretiska perspektiv.[44] Den föreliggande redogörelsen kan säkerligen 

betraktas  som  intressant  i  sig,  men  syftar  även  till  att  utgöra  en  bakgrund  till  ett  särskilt 

diskursteoretiskt perspektiv, närmare bestämt den diskursiva psykologin eller diskurspsykologin, som 

kommer att  användas  i  den senare  textanalysen.  Men kanske  är  det  snarare  riktigare  att  se  denna 

analys som ett uttryck för detta specifika perspektiv. Risken finns annars att vi förleds att se analysen 

som blott  ett  tillämpande  av  en specifik teoretisk begreppsapparat –  ett  instrumentalistiskt synsätt 

som kommer att riktas kritik mot i den föreliggande textens ”metodavsnitt”.[45] Vid sidan om detta 

specifika syfte är den följande redogörelsen givetvis även ett generellt framhävande av det språkligt 

konstruerades sociologiska betydelse. Och återigen, vad som skall åstadkommas är ett belysande av 

ett antal kännetecknande drag för dessa olika perspektiv, inte en fullständig förteckning över deras 

karakteristik.    

Den givna frågan är förstås vad som menas med begreppet diskurs och vad diskursteoretiska 

perspektiv  egentligen ägnar  sig  åt.  Dessa  två  aspekter  är  förvisso  avhängiga  varandra  eftersom ett 

särskilt perspektiv genom sitt tillvägagångssätt ger uttryck för en särskild definition och en särskild 

definition visar vägen mot ett följdriktigt tillvägagångssätt eller angreppssätt. Wetherell, Taylor och 

Yates (2001) nämner exempelvis i inledningen till sin introduktionsbok i diskursteori att ett enkelt 

och generellt svar på frågan om vad begreppet diskurs är och vad som studeras, vore att säga att ”the 

study of discourse is the study of language in use”.[46] I samma andetag föreslår de det alternativa 

och onekligt bredare svaret att ”the study of discourse is the study of human meaning-making”.[47] 

De anmärker att  detta meningsskapande förstås är möjligt att  betrakta som en fråga som omfattar 

mer än människors språkanvändning, som riktar fokus från språket per se (i någon sorts lingvistisk 

bemärkelse) och mot den kontext i vilken själva språkanvändningen äger rum. Vi skall bland annat 

återkomma till frågan om kontextens betydelse. 

För  att  ytterligare  urskilja  den  diskursteoretiska  ansatsens  domäner  och  inringa  vari  de 

sociologiska  konnotationerna  ligger  kan  vi  titta  på  den  tredelade  tematisering  som  gjorts  i  den 



nämnda  introduktionsboken.  Förutom  en  idéhistorisk  bakgrundsbeskrivning  består  boken  av  de 

övergripande  avsnitten  som  behandlar  studiet  av  (i)  social  interaktion,  (ii)  medvetande,  själv  och 

meningsskapande, samt (iii) kultur och sociala relationer. Studiet av (i) handlar framför allt om att 

förstå  hur  människor  konkret  använder  språket  i  samtal  med  varandra  och  hur  möjligheten  till 

intersubjektivitet  mellan  sociala  aktörer  formas  genom  dessa  språkliga  praktiker.  Framträdande 

perspektiv  är  exempelvis  konversationsanalys,  etnometodologi  och  interaktionell  sociolingvistik. 

Vad gäller studiet av (ii)  finner vi  ett  fokus på hur de sociala aktörerna i  sin tur skapas,  hur dessa 

individuella  och  kollektiva  aktörers  identiteter  och  förhållningssätt  formas  genom  och  inom 

specifika  normativa  kontexter.  Diskursiv  psykologi  är  här  ett  framträdande  exempel.  Ifråga  om 

studieområde  (iii)  placeras  tyngdpunkten  på  diskursers  historiska  karaktär,  hur  de  formats  och 

förintats,  förändrats  och  omformulerats  under  historiens  gång  och  framför  allt  varför  somliga 

diskurser  tenderar  att  bestå  mer  ihärdigt  än  andra.  En  tänkbar  kandidat  att  placera  inom  denna 

domän  är  foucault-inspirerade  perspektiv  (och  Foucault  själv  förstås)  och  mer  generellt  de 

perspektiv som belyser maktens betydelse inom diskursiva praktiker (exempelvis Nikolas Rose eller 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe).[48]

Det  är  dock  svårt  att  dra  tydliga  skiljelinjer  mellan  de  olika  och  i  detta  fall  idealiserat 

avgränsade studiedomänerna. Överlappningarna är mångtaliga likväl som mångtydiga. Ändå kan de 

alla,  åtminstone  om  vi  följer  Wetherell  et  al.  (2001),  samlas  under  beteckningen  diskursteori.[49] 

Saken är  dock att  det inte alltid är  främst begreppet, eller verktyget,  diskurs som förenar (eller för 

den delen särskiljer) de olika angreppssätten och den definition som Wetherell et al. ovan har givit 

av diskursanalysen, det vill säga som ”the study of language in use”[50], är förvisso preliminär men 

ändock problematisk. Det är en problematik som blir förhållandevis tydligt när det gäller skillnaden 

mellan  etnometodologins  identifikationer  med  förståelsen  hos  det  observerade  och 

foucaultinspirerad teoribildnings blick bortom det uppenbart uttryckta och uttryckande.[51] Kanske 

blir det hela mer tydligt om vi går till Foucault, som menar att diskursen 

inte ska uppfattas som alla de saker man säger och inte heller som sättet att säga dem. Diskursen 

finns lika mycket i det som man inte säger, eller i det som markeras av åtbörder, attityder, sätt att 

vara, beteendemönster och rumsliga dispositioner. Diskursen är helheten av de avgränsade och 



avgränsande betecknanden som passerar genom de sociala relationerna.[52]

Diskursen beskrivs alltså av Foucault som ingalunda synonym med själva språkanvändningen, den 

sträcker  sig  bortom  att  endast  vara  en  skeendets  skildring  och  följdriktigt  därmed  kan 

diskursanalysen inte blott ses som något summerande av det uttryckta. Fokus ligger med andra ord 

på  det  diskursiva  producerandet  av  mening  och  kunskap,  inte  på  det  språkliga  (i  betydelsen 

lingvistiska)  producerandet  av  dessa  aspekter.[53]  Diskursanalysen  handlar  mer  om  att  tydliggöra 

tidsligt och rumsligt avgränsade mönster av historiskt kontingenta sätt att specificera kunskap, där 

kunskapen  formats  genom  diskursernas  inre  principer  för  ”klassifikation,  organisation  och 

distribution”.[54]  Nu  bör  detta  inte  uppfattas  som  att  Foucault  fokuserar  på  det  explicita 

meningsskapandet,  som  om  det  diskursiva  producerandet,  och  producerandet  av  det  diskursiva, 

blott  vore  någon  sorts  genomskinlig  konstellation,  ett  nätverk  av  förbindelser  mellan  diskursens 

olika  utsagor  som  tycks  berättiga  sig  själva,  som  vore  de  det  enda  tänkbara.  För  Foucault  är  det 

otillräckligt att stanna vid detta och han belyser bland annat skillnaden mellan en analysform som 

fokuserar på det språkliga och en diskursanalys i hans egen tappning genom det följande: 

Den fråga som språkanalysen ställer inför varje diskursivt faktum är alltid: Enligt vilka regler har 

denna utsaga byggts upp och enligt vilka regler kan man alltså bygga andra, liknande utsagor? 

Beskrivningen av de diskursiva händelserna väcker en helt annan fråga, nämligen: Hur kommer 

det sig att just den utsagan uppträtt och inte någon annan i dess ställe?[55]

Här  aktualiseras  inte  blott  betydelsen  av  att  beskriva  den  diskursiva  händelsens  konstitution,  en 

betydelse som trots  allt  även  språkanalysen omfattar,  utan  även  vad  den  konstituerats  emot,  vilka 

utsagor som den står i kontrast till och vilka utsagor som höjts i dunkel för att just denna utsaga skall 

kunna framträda. Foucault lyfter fram betydelsen av det tysta, det nedtystade, det osägbara, ja allt det 

som  utestängs  av  de  rådande  diskurserna  och  i  synnerhet  hur  detta  utestängande  tar  form  i  och 

genom  samhällets  diskursproduktioner.[56]  Foucault  talar  i  detta  sammanhang  om 

utestängningsprocedurer vilka reglerar samhällets diskursproduktion, procedurer i  olika tappningar 

som på olika sätt väljer ut, organiserar och fördelar denna produktion i syfte att ”avvärja dess makt 



och  hot,  att  bemästra  dess  slumpmässighet  och  att  kringgå  dess  tunga,  skrämmande 

materialitet”.[57] Bland  dessa  diskursernas  begränsningsprinciper  finner  vi  förbudet,  som  handlar 

om att vissa saker inte får eller kan talas om, inte får talas om vid särskilda tillfällen samt att inte vem 

som helst får tala om dessa saker.[58] Vi har också dikotomin förnuft-vansinne, en uppdelning som 

formar  en  gräns  mellan  dåren  och  den  förnuftige.  Den  vansinniges  diskurs  är  den  förkastade 

diskursen,  hans  eller  hennes  tal  är  det  som  inte  erkänns  en  fullvärdig  existens  vid  sidan  om  det 

förnuftiga,  som  inte  till  fullo  (tillåts)  existera(r),  men  som  under  historien  i  somliga  fall  likväl 

tillskrivits  en  förnuftighet  genom  att  betraktas  som  rymmande  fördolda  sanningar.[59] 

Motsättningen  mellan  det  sanna  och  det  falska  är  ytterligare  en  uppdelning  för  utestängning, 

historiskt  konstituerad  och  institutionellt  förankrad  liksom  de  övriga  principerna,  och  är 

sammanlänkad  med  den  vilja  till  sanning  som  Foucault  ser  framträda  i  den  västerländska, 

europeiska historien under de senaste femtonhundra åren. Denna vilja till sanning har historiskt sett 

inte  varit  enhetlig  till  sin  form,  men  kännetecknas  generellt  av  en  förskjutning  av  synen  på  den 

högsta sanningen, där den inte längre kom att ses som liggandes ”i vad diskursen var eller i vad den 

gjorde  utan  i  vad  den  sade:  det  kom  en  dag  när  sanningen  flyttades  från  den  ritualiserade, 

verksamma  och  korrekta  yttrandeakten  till  yttrandet  självt,  till  dess  mening,  form,  ämne  och 

förhållande till  sin  referent”.[60] Foucault  ser  denna vilja  till  sanning  som utövande ett  tvingande 

inflytande över andra typer av diskurser, men trots dess inflytande talas det sällan om denna vilja. 

Viljan till  sanning tenderar att dölja sig själv, sitt  betvingande av andra diskursformer, ja hela ”det 

oerhörda  maskineri,  avsett  att  utestänga  som  den  är”  och  får  i  stället  det  som  betraktas  som  det 

sanna  att  framstå  som  idel  ”rikedom,  fruktbarhet  och  kraft  –  mjuk  och  försåtligt  universell”.[61] 

Avtecknandet  av  denna  vilja  till  sanning  kan  onekligen  uppfattas  som  en  primär  uppgift  för  den 

diskursanalys  som  Foucault  framställer.  Det  finns  ytterligare  exempel  på  utestängningsprocedurer 

att  hämta  hos  Foucault,  men  det  som  hittills  diskuterats  får  ses  som  tillräckligt  för  att  belysa 

betydelsen  av  att  inte  försumma  det  outtalade  och  utestängda  vid  analysen  av  det  diskursiva 

producerande av mening och kunskap. Låt oss gå vidare.

Foucault talar om att diskursen är batalj och inte avspegling och vill med detta framhäva att 

diskursen,  det  vill  säga  hela  den  komplexa  väven  av  språkligt  uppbyggda  och  sammanlänkade 



mellanmänskliga förhållanden, kännetecknas av maktförhållanden.[62] Kanske bör det nämnas att 

det hos Foucault kan urskiljas två former av diskursanalyser som inte alltid är lätta att skilja åt. Vi 

har dels det arkeologiska angreppssättet som syftar till att utröna de diskursiva praktikernas interna 

regler  och  framträdelseformer[63], och  dels  det  genealogiska  som,  inspirerat  av  Nietzsche[64],  har 

betydelsen  av  en  kritik  som  söker  efter  de  historiska  förhållanden  och  förutsättningar  som 

möjliggjort  en  särskild  diskurs,  förhållanden och  förutsättningar  vilka  formats  genom  kunskapens 

oupplösliga sammanflätning med makten.[65] Denna sammanflätning  framvisas i flera av Foucaults 

analyser  av  hur  olika  typer  av  kunskap  genom  olika  diskursiva  praktikers  teknologier,  och  inom 

olika institutionella ramverk, använts för att reglera människor livsföring.[66] Kunskapen är därmed 

per se en form av makt, även om den i egenskap av makt först ger sig till känna genom tillämpningen 

av  kunskap  för  vissa  syften  och  under  vissa  omständigheter.[67]  Det  är  här  viktigt  att  betona  att 

makt för Foucault inte är någonting som man har (den är inget ting), även om vi onekligen tenderar 

att tala om makt på detta sätt, där politiska strukturer, en social klass, staten, etcetera, anses inneha 

eller äga makten. Foucault pekar i stället på maktens relationella karaktär. Oavsett typen av relation 

–  det  må  handla  om  verbala,  amorösa  eller  institutionella  relationer  –  är  makt  alltid  närvarande. 

Men  om  makten  finns  överallt,  innebär  det  då  att  det  inte  finns  någon  frihet?  Ingalunda. 

Maktrelationerna  är  alltid  rörliga,  reversibla  och  instabila  och  påståendet  om  att  den  allestädes 

närvarande  makten  skulle  utesluta  varje  möjlig  frihet  besvarar  Foucault  med  att  ”if  there  are 

relations of power in every social field, this is because there is freedom everywhere”.[68] Foucault vill 

med  detta  inte  förneka  förekomsten  av  dominansförhållanden,  där  asymmetrin  i  relationerna 

möjliggör en ytterst marginell frihet, men dessa typer av förhållanden kräver enligt honom specifika 

genealogiska/arkeologiska undersökningar utifrån dessa förhållandens specifika kännetecken.[69] 

Om  vi  nu  går  till  etnometodologin  och  tar  Francis  och  Hesters  (2004)  introduktionsbok  i 

ämnet  som utgångspunkt,  finner  vi  en  betydligt  annorlunda uppfattning om hur  sociala  fenomen 

skall  studeras.  De  riktar  kritik  mot  vad  de  uppfattar  som  den  sociologiska  ortodoxin,  närmare 

bestämt  synsätt  som  i  alltför  liten  grad  tar  hänsyn  till  språkanvändningens  situerade  natur.  Som 

exempel tar de studier av förhållandet mellan språk och utbildning, vilka i  sina undersökningar av 

till exempel elevers sätt att tala och deras betydelse för lärarnas bedömningar, blott ser språket som 



en variabel bland många andra. De missar därmed enligt Francis och Hester den fundamentala roll 

som  språket  spelar  i  alla  sociala  situationer,  där  språket  inte  endast  är  ett  medium,  en  kausal 

förbindelse,  utan  i  själva  verket  konstituerar  hela  den  sociala  situationen  –  i  det  här  fallet 

förhållandet mellan eleven och läraren.[70] 

Ytterligare  ett  perspektiv  som  diskuteras  är  det  semiologiska,  vilket  beskrivs  som 

uppfattningen att hela tillvaron, eller samhället, består av ett system av lingvistiska representationer, 

av tecken som både realiserar och utgör realiserandet av de sociala fenomen.[71] Francis och Hester 

betonar att  detta perspektiv aldrig uppfattar dessa representationer som neutrala.  De är  ingalunda 

blott  beskrivningar  vars  mening  kommer  ur  vad  de  representerar,  utan  tecknen  ”påtvingar” 

meningen  på  det  som  de  representerar.  Det  blir  här  möjligt  att  tala  om  dominanta 

representationssystem, diskurser om man så vill, som bland annat ligger i särskilda gruppers intresse 

och som det åligger de semiologiskt inriktade sociologerna att demaskera genom att visa systemens 

godtyckliga karaktär  och på  ”more rational  understandings of  social  life  and 'emancipation'  from 

such  domination”.[72]  Användningen  av  ordet  ”rationell”  pekar  mot  att  de  dominanta 

representationssystemen  av  Francis  och  Hester  uppfattas  som  irrationella  i  och  med  att  de  är 

förgivettagna  av  de  människor  som  lever  i  och  genom  dessa  representationssystem.  Ytterligare 

innebär  detta  semiologiska  perspektiv  enligt  dem  att  det  endast  är  den  sociologiska  analysen  som 

kan ”avslöja” systemens hegemoniska karaktär, det vill säga visa hur det egentligen förhåller sig.[73] 

Francis och Hesters huvudsakliga poäng med sin kritik är att framvisa att inte något av de två 

exemplen  på  sociologiska  angreppssätt[74]  fokuserar  på  vad  som  faktiskt  sägs  av  de  socialt 

interagerande  människorna  i  den  specifika  situationen.  Därmed  misslyckas  de  med  att  forma  en 

förståelse för hur människor själva upplever de sociala aktiviteter som de är involverade i och hur de 

språkligt  formar  dessa  aktiviteter.[75]  Perspektiven  brister  som  sagt  i  sin  förmåga  att  behandla 

språkanvändningens  situerade  natur.  Angående  denna  natur  säger  Francis  och  Hester  exempelvis 

följande:

The key point to note here, then, is that language use in interaction has a ”local character”. The 

situated nature of language use means that what is said in any interaction is being said here and 

now in this situation, with these circumstances in mind and this interactional task at hand. The 



form of words that a speaker employs is tied to and displays the character of the local situation at 

hand.[76]

I  och  med  denna  de  språkliga  konstruktionernas  lokala  omedelbarhet  vill  de  bland  annat 

understryka den  ”teoretiskt  spekulativa” sociologins  bristande möjlighet  att  genom sina  teoretiska 

raster  fånga  skeendet  i  den  specifika  situationen.  Det  är  dessutom ett  socialt  skeende  som  fortgår 

”regardless  of  the  deficiencies  of  understanding  allegedly  pervading  it,  deficiencies  that  are 

extensively  documented  by  sociologists”  och  med  detta  vill  Francis  och  Hester  betona  att  de 

interagerande människorna själva är nog så väl utrustade att delta i sina sociala aktiviteter utan hjälp 

av  någon  sorts  sociologiskt  teori  om  vad  som  egentligen  sker.[77]  Det  behövs  ingen  ytterligare 

tolkning  eftersom  det  sociala  skeendet  för  deltagarna  mestadels  är  transparent  och 

oproblematiskt.[78] Vad som sociologen, i etnometodologisk tappning, därmed skall studera mer än 

någonting  annat  blir  samhällsmedlemmarnas  egna  metoder  och  resurser  och  hur  dessa  tar  sig 

uttryck i  specifika situationer.  Kort  sagt,  ”[e]thnomethodology consists  in  observational  studies  of 

what is observably the case”.[79] 

Nu är  inte  detta  platsen att  avgöra  huruvida  något  av  dessa  perspektiv  skall  betraktas  som 

mer riktigt eller sant än det andra (därmed inte sagt att denna plats på något sätt kan betraktas som 

neutral). Det är för övrigt inte säkert att en undersökning av detta slag skulle vara meningsfull – har 

inte  det  som  hittills  sagts  sammantaget  frammanat  bilden  av  de  språkliga  konstruktionernas 

oundgänglighet och att varje beskrivning mer utgör det beskrivnas skapare än dess avbildare? Bör då 

inte de ovanstående (sociologiska) perspektiven mer bedömas efter sin funktionalitet i  förhållande 

till specifika syften, det vill säga utifrån deras användbarhet, snarare än utifrån i vilken utsträckning 

de  ger  en  korrekt  bild  av  (den  sociala)  verkligheten?  Detta  är  frågor  av  synnerligen  omfattande 

magnitud och många tänkares magnum opus har ägnats åt dem utan att några enhälliga svar givits 

på hur den ihärdiga problematiken mellan nomos  och physis  skall  lösas.[80] Men kanske finns det 

ingenting att lösa, kanske är det inte så att vi måste välja mellan antingen sken eller verklighet, utan i 

stället  kan  välja  båda,  eller  låta  bli  att  välja,  genom  att  säga  att  skenet  är  verkligheten  och 

verkligheten skenet. Eller mer prosaiskt: det språkligt konstruerade är det verkliga och det verkliga 

det språkligt konstruerade. Problemet ligger då i en missvisande analogi, ett missförstånd där vi tror 



oss  kunna  kliva  utanför  språket,  och  när  vi  inser  detta  upplöser  sig  problemet  –  ”wie  ein  Stück 

Zucker im Wasser”.[81] 

Även om svaret på denna fråga (eller försöket därtill) tills vidare undanhålles, ska det nu inte 

uteslutas att denna text i sig själv ad finem visar sig vara, eller kan tas som uttryck för, ett stöd till det 

ena  eller  andra  av  de  nämnda  perspektiven.  Onekligen  säger  denna  text  trots  allt  någonting,  den 

svävar inte fritt  i  någon texternas oföränderliga himmel, utan är själv en språklig konstruktion, en 

väv  av  ord,  meningar,  uttryck,  metaforer  som  används  för  olika  syften  och  som  dessutom  bildar 

kombinationer av betydelser och meningssammanhang som ligger bortom varje uttalat syfte.  Men 

vilka gränser finns det då för hur många betydelser och meningssammanhang som vi kan tillskriva 

en text? Finns det några gränser alls? 

Det handlar här om en fråga av stor betydelse, en fråga som är nära sammanlänkad med och 

som  kanske  kan  lösa  (eller  upplösa)  problemet  med  det  till  synes  förvirrande  och  paradoxala 

sammanförandet  av  de  disparata  sociologiska  ansatserna  ovan  (e.  g.  foucaulteanska  respektive 

etnometodologiska perspektiv). En möjlighet att kasta ljus över problematiken ligger i att fråga efter 

kontextens  betydelse,  vilket  kommer  att  leda  oss  till  en  begreppslig  distinktion  som  kanske  kan 

hjälpa oss att navigera med större säkerhet mellan det alltför specifika och det alltför generella, som 

likt Skylla och Charybdis väntar utforskaren på det diskursteoretiska havet. 

Kontextens komplikationer

Det är inte orimligt att betrakta skillnaderna mellan de ovan nämnda analytiska angreppssätten som 

till stor del härrörande från skilda bestämningar av vad som skall utgöra den relevanta kontexten för 

det som studeras. Uppfattningen om det studerade – vad  som studeras – är förstås sedan i  sin tur 

beroende  av  vad  som  uppfattas  som  en  relevant  kontext.  För  att  bilda  oss  en  uppfattning  om 

kontextens betydelse skall vi gå till Schegloff (1997) som visserligen driver sin diskussion utifrån en 

etnometodologisk förståelse av det sociala, men vars resonemang trots sitt specifika fokus ingalunda 

är en ofördelaktig utgångspunkt. 

Schlegoffs  utläggningar  överensstämmer  på  ett  flertal  punkter  med  Francis  och  Hesters 

etnometodologiska  perspektiv.  De  är  alla  inriktade  på  studiet  av  språkanvändning  såsom  den 



kommer till  uttryck i  konversationer och andra former av ”omedelbar” språklig interaktion. Ifråga 

om  kontextens  roll,  dels  för  studier  av  det  sociala,  men  även  i  mer  allmän  bemärkelse,  säger 

Schlegoff att vi ständigt använder oss av olika former av kategoriseringar när vi talar om människor 

och deras förehavanden. Han tar bland annat sig själv som exempel och frågar vad som möjligtvis 

skulle  kunna  ses  som  en  korrekt  beskrivning  av  hans  förehavanden  i  ögonblicket.  Det  vore  till 

exempel  möjligt  att  säga  att  han  presenterar  ett  paper,  framför  sina  synpunkter,  läser  en  text, 

gestikulerar, argumenterar, och så vidare.[82] Exemplet används för att understryka att inte någon 

av dessa beskrivningar kan betraktas som mer riktigt eller sann än de övriga. Det föreligger alltså en 

djup skepticism angående möjligheten till sanna beskrivningar eller kontextualiseringar över huvud 

taget  och  för  Schlegoff  blir  följden  av  denna  skepticism  att  varje  sanning  framstår  som  relativ  i 

förhållande  till  varje  perspektiv  med  vilket  saken,  företeelsen,  etcetera,  betraktas.[83]  Som  vi 

kommer att se kan Schegloffs text ses som ett bestridande av en sådan fullständig relativism.

Schlegoff  uttrycker  dock  först  sin  invändning  mot  positivistiskt  präglade  perspektiv  som 

framställts  som  lösningar  på  denna  situation,  perspektiv  som  menar  att  sociala  fenomen  kan 

bestämmas  genom  att  betona  betydelsen  av  reliabilitet,  upprepningsbarhet,  objektivitet  vad  gäller 

observationer  av  det  sociala.  Det  perspektiv  som  han  själv  däremot  diskuterar  (och  därigenom 

förvisso  också  framhåller  som  förståelsemässigt  mest  fördelaktigt)  tar  sin  utgångspunkt  i  det 

följande:

For the events of human conduct, we are dealing with sentient beings who themselves orient to 

their context under some formulation or formulations; who grasp their own conduct and that of 

others  under  the  jurisdiction  of  some  relevancies  and  not  others;  who  orient  to  some  of  the 

identities  they  separately  and  collectively  embody  and,  at  any  given  moment,  not  others.  And 

because it is the orientations, meanings, interpretations, understandings, etc. of the participants 

in some sociocultural event on which the course of that event is predicated – and especially if it is 

constructed  interactionally  over  time,  it  is  those  characterizations  which  are  privileged  in  the 

constitution  of  socio-interactional  reality,  and  therefore  have  a  prima  facie  claim  to  being 

privileged in efforts to understand it.[84]



Vi känner onekligen igen denna etnometodologiska syn på saken från diskussionen om Francis och 

Hester  (2004).  Dessa  ord  av  Schlegoff  sammanfattar  tämligen  väl  den  i  detta  perspektiv  centrala 

uppfattningen  om  att  vad  som  skall  studeras  är  samhällsmedlemmarnas  egna  metoder  såsom  de 

kommer  till  uttryck  i  specifika  situationer.  Utan  dessa  samhällsmedlemmars  förståelse  som 

utgångspunkt  riskerar  alltså  samhällsvetenskapen  att  utöva  ”a  kind  of  theoretical  imperialism”, 

närmare  bestämt  ”a  kind  of  hegemony of  the  intellectuals,  of  the  literati,  of  the  academics,  of  the 

critics”,  vilken  påtvingar  den  sociala  verkligheten sin  begreppsapparat trots  att  det  redan finns  en 

sådan  apparat  genom  vilken  denna  verkligheten  förstås  –  nämligen  samhällsmedlemmarnas  egen 

förståelse.[85] Härmed tycks  alltså  Schlegoff  besvara  sin  egen  fråga  om  vad  som  skall  gälla  för  en 

giltig  kontextualisering  av  de  sociala   fenomen  som  skall  studeras,  med  svaret  att  varje  relevant 

kontext  måste  bedömas  utifrån  den  specifika  situationens  kännetecken,  utifrån  de  där  ingående 

människornas förståelse för sina egna språkliga praktiker, praktiker för vilka denna förståelse också 

står som grund. 

Det står klart att det alltså finns gränser för hur många betydelser vi kan tillskriva ett socialt 

fenomen,  åtminstone  när  det  gäller  den  omedelbara  språkliga  interaktionen 

(talk-in-interaction).[86] Det hittills sagda är emellertid inte hela bilden. Schegloff förnekar trots allt 

inte betydelsen av samhällsvetenskapligt teoretiserande om mer övergripande aspekter än den i  en 

särskild situation tämligen specifika språkliga interaktionen. Diskursanalyser inriktade på att kritiskt 

utröna  sociala,  ekonomiska  eller  politiska  aspekters  betydelse  för  människors  handlande  behöver 

varken per se  eller per automatik vara problematiska, under förutsättning att dessa analyser inte är 

frikopplade från förståelsen hos de i de sociala situationerna interagerande samhällsmedlemmarna. 

Om  detta  dock  inte  är  fallet  blir  diskursanalyserna  enligt  Schegloff  lätt  till  de  intellektuellas 

hegemoniska konstruktioner.[87] 

En framträdande aspekt i Schegloffs resonemang är hävdandet av nödvändigheten att skilja 

mellan teknisk   (eller formell)  analys å  ena sidan och kritisk  (eller sociopolitisk)  analys å  den andra 

samt  att  den  förra  måste  föregå  den  senare.  Med  andra  ord  krävs  först  en  insikt  i  hur  de 

interagerande  människorna  konstituerar  sig  själva  och  den  föreliggande  situationen  innan  det  är 

möjligt att fokusera på aspekter såsom exempelvis makt, förtryck, kontroll, etcetera. Det är dessutom 



av  stor  vikt  att  samhällsmedlemmarnas  egen  förståelse  och  självkonstitution  kan  länkas  samman 

med de  mer  övergripande diskursiva  aspekterna.  Kort  sagt  att  dessa  aspekter  äger  någon  form  av 

relevans för deras agerande. Om inte riskerar den kritiska analysen som sagt enligt Schegloff att bli 

blott ideologisk.[88]

Hela  denna  diskussion  om  kontextens  betydelse  är  givetvis  relevant  i  förhållande  till  den 

textanalys  som  finns  i  den  föreliggande  texten,  men  det  är  i  synnerhet  just  den  nämnda 

distinktionen mellan formell och kritisk analys som är värd att lyftas fram i förgrunden. Den fråga 

som läsaren kan hålla i minnet inför den kommande textanalysen, både i förhållande till texten och 

till det perspektiv som analysen är ett uttryck för, är huruvida den kan betraktas som en formell eller 

kritisk analys i  den bemärkelse som Schegloff använt dessa termer. Relevansen av denna fråga blir 

desto  mer  framträdande  då  textanalysen  utgår  ifrån  och  är  ett  uttryck  för  ett  diskurspsykologiskt 

perspektiv vilket har somligt gemensamt med etnometodologin. 

Ett av syftena med detta avsnitt om kontext var som vi minns att belysa den diskrepans som i 

det  föregående  avsnittet  framträdde  mellan  de  två  studiedomänerna  av  foucaultinspirerade 

diskursanalyser (visserligen med främst Foucault själv som exempel) och etnometodologin. Vi har 

nu sett att det enligt Schegloff inte behöver föreligga någon motsättning mellan diskursteori i Laclau 

&  Mouffes  eller  Foucaults  tappning  (med  deras  olika  fokus  på  makt)  och  den  etnometodologiska 

ansatsen (eller mer allmänt perspektiv som studerar situationellt specifik språkanvändning), men då 

under förutsättning att den förstnämnda formen av analys inte försummar att i sin analys integrera 

en förståelse för de interagerande samhällsmedlemmarnas självförståelse. Den givna följdfrågan blir 

förstås i  vilken utsträckning som perspektiv såsom kritisk diskuranalys gör just detta och – om nu 

detta inte är fallet – hur en sådan förståelse skulle kunna införlivas i den kritiska ansatsen samt hur 

en  sådan  form  av  kritisk  analys  skulle  kunna  se  ut.  Förutsättningen  är  emellertid  att  Schegloff 

presenterar en giltig bild av situationen. Vilken kontext och vilka metoder skall vi välja för att avgöra 

detta? Som en preliminär anmärkning kan det sägas att  det finns ett  spricka i  Schegloffs bild, ett  i 

hans text icke klarlagt tomrum i vilken ryms möjligheter som riskerar att  grumla hans perspektivs 

självklarhet. Problemet ligger i att om, låt oss säga, exempelvis betydelsen av makt inte kan framvisas 

utifrån den befintliga språkliga interaktionen, skall  den då uppfattas som utan betydelse? Innebär, 



för  att  ta  ett  exempel,  de  samtalande  människornas  omedvetenhet  om  deras  språkliga  uttrycks 

rasistiska konnotationer att  en analys av situationen utifrån dessa konnotationer då skall  betraktas 

som  ett  uttryck  för  analytikerns  preferenser,  som  ett  utövande  av  intellektuell  hegemoni?  Det  är 

förstås intressant att denna kritik av kritiken själv kan betraktas som en form av sociopolitisk kritik. 

Frågan  är  då  varifrån  denna  kritik  uttalas,  från  vilken  position  texten  argumenterar  och  på  vilka 

förutsättningar  den  bygger.  Ett  försök  till  svar  på  dessa  frågor  lämnas  i  den  föreliggande  textens 

avslutning,  men  tills  dess  skall  läsaren  få  färdas  genom  ytterligare  ett  antal  punkter  på  vägen, 

punkter  som  förvisso  inte  är  menade  att  fördröja  eller  förvilla  utan  tvärtom  ämnade  att  förhöja 

förståelsen av den avslutande återblicken.

Alltnog om detta. Det har blivit dags att redogöra för det perspektiv som utgjort grunden för 

textanalysen i  denna  essä,  en  redogörelse  som,  förutom  att  utgöra  en  bild  av  ett  analytiskt  grepp, 

förhoppningsvis också skall kunna hjälpa till att väva samman det redan sagda med det som komma 

skall. 

Den diskursiva psykologin
I sin bok Representing Reality (1996) tar Jonathan Potter upp två framträdande metaforer vilka visar 

på två synnerligen skilda sätt att uppfatta språket.[89] Den ena metaforen likställer språket med en 

spegel  där  språkliga  beskrivningar  passivt  reflekterar  världens  sakförhållanden.  (Denna  metafor 

känner  vi  igen  sedan den tidigare  diskussionen om realismens problematik samt  redogörelsen för 

Wittgenstein respektive Austin.) Metaforen säger visserligen inte att språket måste beskriva världen 

korrekt,  den  kan  exempelvis  missrepresenteras  genom  missförstånd  och  lögner,  vilket  emellertid 

inte minskar spegelmetaforens betydelse. De språkliga beskrivningarna är fortfarande speglingar  av 

en  yttre  verklighet  (som  betraktas  som  måttstock  för  varje  beskrivnings  sanningsvärde)  –  det  är 

endast spegeln som blivit smutsig eller skev.[90]  

Den  andra  metaforen,  vilken  kan  ses  som  den  vägledande  idén  för  Potters  bok  om 

diskurspsykologi,  omfattar  språket  såsom  en  byggnadsplats  och  implicerar  att  språkliga 

beskrivningar  både  konstruerar  världen  och  själva  är  konstruerade.  Denna  metafor  känner  vi  

återigen igen från både Wittgenstein och Austin, men också från den inledande diskussion utifrån 



Nietzsche  samt  från  utläggningarna  om  de  olika  diskursanalytiska  perspektiven.[91]  Det  är  en 

metafor  som  markerar  att  beskrivningarna är  ”human practices,  and  that  descriptions  could  have 

been otherwise”.[92] Till skillnad från spegelmetaforens passivitet, där varje språkligt uttryck blott är 

ett återsken av det redan givna och fixerade, finner vi i metaforen om byggnadsplatsen en aktivitet 

och  föränderlighet  som  överskrider  varje  omedelbar  korrespondens  mellan  det  språkliga  och 

världen.  Men  hur  ska  vi  beskriva  skillnaden  mellan  det  språkliga  och  världen?  Ja,  om  vi  nu  kan 

synliggöra  en  sådan  skillnad  förstås.  Var  inte  frågan  just  hur  vi  ska  beskriva  denna  skillnad  och 

innebär då inte  detta,  mot  bakgrund av  att  språket  både är  konstituerande och konstituerat,  att  vi 

inte kan komma runt språket, att vi kan inte finna någon utomspråklig kontext och därför inte heller 

har  möjlighet  att  hänvisa  till  en  värld  bortom eller  utanför  språket?[93] Låt  oss  tills  vidare  lämna 

denna  fråga  och  i  stället  rikta  uppmärksamheten  mot  de  möjligheter  som  ryms  i  att,  åtminstone 

tillfälligt, sätta de ontologiska frågorna åt sidan.[94] Potter säger sig ha valt byggnadsplats-metaforen 

på  pragmatiska grunder  och  vi  skall  inte  säga  emot  honom utan snarare  göra  gemensam sak  i  att 

uppmärksamma  de  möjligheter  till  intressanta  analyser  (här  i  formen  av  det  diskurspsykologiska 

perspektivet) som vecklar ut sig utifrån denna metafor.[95] 

Det perspektiv som Potter intar kallas som sagt för diskurspsykologiskt och kan bland annat 

betraktas som ett ifrågasättande och nyanserande av mer traditionella perspektiv inom psykologin. 

Följande beskrivning kan hjälpa oss mot ett definierande av den diskursiva psykologin:

[T]he main thrust of DP [discursive psychology] is not to close down psychology departments, 

but to counter and invert what mainstream psychology has done with discourse, which is to treat 

it as the expression of thoughts, intentions and cognitive structures. The 'inversion' offered by DP 

is to start with discourse itself, and to see how all of those presumptively prior and independent 

notions of  mind,  intention,  motive,  etc.,  are  topicalized,  categorized and,  in  various less  direct 

ways, handled and managed within discourse itself.[96]

Kontrasten med kognitivistisk psykologi handlar här inte om att framställa ett alternativ till  denna 

form av psykologi, utan snarare om en omformulering av begreppet kognition, bort från betonandet 

av  inre  entiteter  och  processer  som  vårt  språks  grund  och  mot  betydelsen  av  den  sociala 



konstruktionen  av  språket  genom  interaktion.[97]  Kognitivism  kan  för  övrigt,  för  att  ge  en 

preliminär  definition,  betraktas  som  ett  psykologiskt  perspektiv  (snarare  än  en  teori)  som  dels  är 

positivistisk  genom  hävdandet  att  den  mänskliga  psykologin  kan  förklaras  genom  experimentella 

och empiriska metoder, och som dels är reduktionistisk i bemärkelsen att interna mentala tillstånd 

eller  entiteter  kan  förstås  i  sig  själva  och  betraktas  som  i  kausal  mening  bakomliggande  varje 

mänskligt beteende.[98]

Den diskursiva psykologin är enligt Potter i stället någonting praktiskt och menar med detta 

att  perspektivet  är  intimt  sammanlänkat  med  människors  språkliga  praktiker.[99]  Psykologiska 

kategorier  är  i  det  här  fallet  inte  relevanta  i  egenskap  av  underliggande  mentala  processer  i 

människors huvuden, utan såsom ”a kitbag of resources for doing things”.[100] Dessa verktygslådor 

av  psykologiska  kategorier  (i.  e.  språkliga  praktiker)  är  inte  på  något  vis  extraordinära  utan  tätt 

invävda i människors vardagliga handlande (i producerande av konversation likväl som text) och är 

för  den  diskurspsykologiskt  inriktade  forskaren  av  intresse  utifrån  vad  människor  gör  med  dessa 

språkliga verktyg i den sociala interaktionen med sina medmänniskor och hur dessa verktyg också 

bygger upp denna interaktion.[101] 

En anmärkning om begreppet diskurs kan vara på sin plats  eftersom perspektivet trots  allt 

benämns diskursiv psykologi. Potter säger att fokuserandet på diskurser här betyder att ”the concern 

is with talk and texts as parts of social practices”, ett fokus som visserligen konstaterats ovan, men 

vilket  i  förhållande  till  begreppet  diskurs  förtydligar  skillnaden  gentemot  etnometodologin  –  en 

diskursanalytisk ansats med vilken diskurspsykologin onekligen har mycket gemensamt.[102] Den 

definition av diskurs som Potter anger kan ses som bredare än det diskursbegrepp som omfattas av 

etnometodologin, där tal och texter uppfattas som det som producerar kulturen, vilken inte är något 

annat än helheten av sociala praktiker – det finns inte någon form av dekontextualiserat ramverk för 

dessa  praktiker,  för  talet  eller  texten.  Etnometodologerna  Francis  och  Hester  (2004)  säger  till 

exempel  att  den  gemensamma  kulturen  inte  skall  uppfattas  såsom  ”something  that  lies  behind 

people's  talk  and  action,  neither  should  it  be  conceived  as  a  disembodied  system  excercising 

explanatory force over that talk and action” och vidare att denna gemensamma kultur i stället skapas 

”in  and  through  the  making  of  observations  of  sameness  and  difference”.[103]  Vi  ser  att  Potter 



däremot  betraktar  tal  och  texter  som delar  av  de  sociala  praktikerna,  inte  som deras  skapare  eller 

som  inbegreppet  av  dessa  praktiker.  Potter  lämnar  alltså  utrymme  för  någonting  mer  utöver  det 

etnometodologiska  betonandet  av  de  sociala  praktikernas  specifikt  situationella  karaktär.[104]  Är 

det då fråga om någon dekontextualiserad kultursyn? Nej, men däremot om de sociala praktikernas 

retoriska  konstruktion  (vilket  inte  skall  förstås  som  något  utomspråkligt  manipulerande  av  det 

sociala, tvärtom; den retoriska karaktären är lika inomspråklig som allting annat), vilket är en aspekt 

av det diskurspsykologiska perspektivet som ger den en samhällskritisk udd som inte återfinns hos 

etnometodologin, men som den däremot delar med foucaulteanska perspektiv. Potter menar dock 

att  den diskursiva psykologin i  högre grad fokuserar på språkliga praktikers specifika kännetecken 

än vad foucaulteanska perspektiv gör.[105] 

Genom  att  människors  språkliga  konstruktioner  ständigt  framställer  någon  form  av 

verklighet, en bild av hur någonting faktiskt är (oaktat om detta är intentionellt eller ej), rymmer de 

språkliga yttrandena retoriska aspekter genom att dessa bilder av verkligheten alltid utesluter andra 

möjliga,  reella  eller  potentiella,  verklighetskonstruktioner.[106]  Det  är  viktigt  att  poängtera  att 

retorik inte syftar på någon form av argumentativa resonemang eller dylikt, utan att varje yttrande 

både utifrån sitt innehåll och i blotta egenskapen av att vara ett yttrande, underminerar och utesluter 

andra tänkbara yttranden.[107] Vi känner vid det här laget igen detta, bland annat från den tidigare 

redogörelsen av Foucault och de där omnämnda utestängningsprocedurerna. Det är en poäng som 

kommer att utvecklas ytterligare längre fram i texten. 

Potters bok Representing Reality (1996) kan nu bland annat ses som en presentation och ett 

betydelsegörande  av  en  mängd  olika  språkliga,  och  förvisso  retoriska,  tekniker  som  människor 

använder  för  att  konstruera  beskrivningar  av  världen,  konstruktioner  som  på  skilda  och  tämligen 

intrikata sätt bygger upp föreställningar om världens fakticitet. Tanken är nu att baserat på Potters 

framställning av diskurspsykologin och utifrån de specifika tekniker, procedurer och kategorier som 

diskuterats av honom, genomföra en textanalys, eller riktigare, att låta den specifika texten uttrycka 

och  belysa  det  diskurspsykologiska.  Men  först  ett  metodologiskt  mellanspel,  som  dock  inte  bär 

anspråk på att vara någon redogörelse för specifika tillämpningar – snarare på att vara ett försök till 

en preliminär positionering av diskursanalysen i relation till ett traditionellt metodbegrepp.  



Det förutbestämdas likhet och det förgivettagnas förfrämligande

Innan  vi  går  vidare  till  själva  texten  och  analysen  av  denna  bör  en  fråga  lyftas  fram  som  lämnats 

obeaktad  i  det  hittillsvarande.  Det  handlar  närmare  bestämt  om  hur  det  diskurspsykologiska 

perspektiv  som  just  diskuterats  förhåller  sig  till  frågan  om  metoden.  Huvudsakligen:  kan  denna 

diskurspsykologi betraktas som en metod? Och i vidare bemärkelse: kan en diskursanalys betraktas 

som en form av metod? För underlätta det fortsatta resonemanget kommer att jag att tala endast om 

diskursanalys  och  däri  innefatta  även  diskurspsykologin,  vilket  inte  bör  betraktas  som  särskilt 

problematiskt även om läsaren bör  hålla  i  tankarna att  diskursanalys  förvisso  inte  är  en  homogen 

analytisk inriktning (vilket  säkerligen framgått  av  tidigare diskussioner).  Snarare utgörs  den av  en 

mängd perspektiv vilka grovt sett förenas av en konstruktionistisk och relativistisk grund.[108] 

Implicerat  i  frågan  om  huruvida  diskursanalysen  kan  ses  som  metod  finns  oundvikligen 

frågan om det  är  möjligt  att  skilja  mellan diskursanalys som perspektiv  respektive som metod,  och 

frågan om möjligheten eller omöjligheten med en sådan uppdelning kan sägas vara vägledande för 

den följande framställningen.

Metoden: en relation mellan mål och medel?

Det  kan  vara  lämpligt  att  låta  diskussionen  ta  sin  början  med  en  preliminär  avgränsning  av 

begreppet  metod.  Läsaren  är  säkert  bekant  med  den  traditionella  bilden  av  hur  vi  utifrån  en 

begreppsmässig  bakgrund,  en  teori  eller  ett  perspektiv,  formulerar  en  hypotes  om  någonting,  inte 

sällan  liktydigt  med  ett  fenomen,  varpå  vi  sedan  prövar  denna  vår  hypotes  mot  erfarenheten med 

hjälp av ett specifikt tillvägagångsätt, det vill säga vår metod. Detta förfarande, som brukar benämnas 

för  hypotetiskt-deduktivt, kan vidare framställas på följande sätt: 

Utgångspunkten är en hypotes eller gissning. Ur hypotesen härleder man en förutsägelse om att 

det och det kommer att inträffa eller vara fallet om hypotesen är sann. De måste med andra ord 

referera till  förhållanden som går att  erfara.  En sådan förutsägelse utifrån en hypotes kallar vi 

därför för en empirisk konsekvens av hypotesen. När empiriska konsekvenser inte stämmer med 

observerbara data räknas hypotesen vanligtvis som falsifierad.[109]



Metoden  tycks  stå  som  garant,  eller  grund,  för  att  hypotesen  prövas  på  ett  tillförlitligt  sätt  och 

metoden är här ett sätt att förbinda utsagan (hypotesen) med det observerbara. Modellen bygger just 

på  antagandet  om  möjligheten  till  en  överensstämmelse,  eller  mildare  sagt  en  förbindelse,  mellan 

hypotesen och det ”empiriska”. Invändningen skulle nu kunna vara att hypotesen inte prövas direkt 

mot erfarenheten utan genom att vi deducerar de konsekvenser som följer av hypotesen och att det 

är dessa konsekvenser som prövas mot erfarenheten.[110] Det gör dock inte någon större skillnad. 

Antagandet  om  en  förbindelse  mellan  utsagan  och  det  empiriska,  eller  verkliga  för  den  delen, 

kvarstår  fortfarande. Vi ser hur metoden här betraktas som ett  medel  för att  erhålla ett  givet mål, 

nämligen  kunskap  om  verkligheten,  om  hur  det  verkligen  förhåller  sig.  Mål-medelrelationens 

karakteristik har av Sverre Wide (2005) beskrivits på följande högst koncisa sätt:

För det första gäller att mål och medel måste vara åtskilda och entydigt bestämda, det vill säga 

man måste veta vad som är vad. För det andra måste relationen mellan dem vara sådan att målet 

å  ena  sidan  föregår  medlet,  eftersom  det  senare  väljs  med  avsikt  att  uppnå  det  förra,  medan 

medlet  å  andra  sidan,  i  en  annan  bemärkelse,  föregår  målet  just  eftersom det  används  för  att 

kunna uppnå målet. För det tredje, och detta är en direkt följd av vad som redan sagts, råder en 

utvändig relation mellan de båda. Detta betyder helt  enkelt att  de kan förstås i  sig själva, utan 

hänvisning till  varandra.  Visserligen är  medlet  bestämt  som  medel  i  förhållande till  det  givna 

målet,  men att  det  kan användas som medel är avhängigt de egenskaper som det  besitter i  sig 

självt. Och vad gäller målet så måste det kunna förstås helt och hållet utifrån (inifrån!) sig självt; 

dess relation till medlet är präglat av tillfällighet.[111]

Om nu detta ställs i  förhållande till  det föregående citatet om den hypotetiskt-deduktiva metoden, 

framträder  gränsdragningen  mellan  den  föregående  utsagan  och  den  efterföljande  empiriska 

konsekvensen som inte fullt lika självklar. Det kunde till en början tyckas givet att vi först postulerar 

någonting  om  verkligheten,  sedan  formulerar  vårt  påstående  på  ett  sätt  som  göra  det  möjligt  att 

”testa”  det  mot  denna  verklighet,  varpå  vi  slutligen  genomför  detta  test  med  hjälp  av  en  för 

ändamålet väl vald metod. Den hypotetiskt-deduktiva metoden utgår här onekligen ifrån antagandet 



om att det går att göra skillnad mellan vår föreställning om verkligheten och denna verklighet i sig. 

Metoden kan därtill beskrivas som syftande just till att ”upptäcka” dylika skillnader, upptäckter som 

å andra sidan inte kan betraktas som egentliga upptäckter  eftersom metoden, som vi sett av Wides 

ord,  förutsätter  att  målet  redan  är  känt  på  förhand.  Det  är  med  andra  ord  paradoxalt  nog  inte 

möjligt att besvara frågan om hur vi skall förstå världen utan att först veta vad världen är. Metodens 

upptäckande av skillnader är därmed inte något annat än ett framställande av skillnader.[112] 

Vidare  såg  vi  att  relationen  mellan  medel  och  mål  kan  beskrivas  som  utvändig  genom  att 

medlet respektive målet kan förstås i sig själva, vilket givetvis är följden av att de i grunden ses som 

åtskiljda  och  oberoende  av  varandra.  Metoden  finns  där  att  hämta,  att  plockas  fram  likt  ett 

klädesplagg ur garderoben, färdigt att  väljas ut för det specifika målet likt kostymen och finskorna 

inför  det  högtidliga  tillfället.  Klädesplagget  liksom  det  specifika  tillfället  beskrivs  härmed  som 

ingenting  annat  än  vad  de  är  i  sig  själva  –  de  är  vad  de  är  och  kan  också  förstås  i  sig  själva  utan 

hänvisning  till  varandra.  Som  vi  förstått  ligger  dock  problematikens  kärna  i  försummelsen  att 

uppmärksamma  att  tillfällets  högtidlighet  inte  är  oavhängigt  bruket  av  kostym  och  finskor.  Det 

handlar här  ytterst  om omöjligheten att  vi  skulle kunna ha tillgång till  en oförmedlad, icke-tolkad 

och  självidentisk  verklighet  där  vi  genom  våra  utsagor,  vårt  språk,  också  skulle  kunna  förmedla 

denna  självidentitet.  Antagandet  om  denna  möjlighet,  utifrån  den  essentiella  åtskillnaden  mellan 

våra föreställningar (i det här fallet våra metoder) och verkligheten i sig (där kunskap om denna är 

det mål vi vill nå genom vår metod), kan dock utifrån denna texts socialkonstruktionistiska ansats 

ses  som  föga  (själv)evident.[113] Det  ter  sig  snarare  som  mer  rimligt  att  se  detta  antagande  som 

ingående i en specifik språklig praktik, närmare bestämt i realismens vokabulär eller språkspel, där 

framställningen  av  metoden  i  enlighet  med  strukturen  mål-medel  inte  kan  ses  som  annat  än  ett 

försök  att  subsumera  verkligheten  under  användbarhetens  kategori.[114]  Framställningen  av 

metoden som ett medel med vilket vi kan behandla verkligheten som ett ting (därute) är inte blott ett 

uttryck  för  realism,  utan  även  för  en  instrumentalistisk  framställning  av  världen  där  värdet  av  en 

metod främst ligger i dess förmåga att ge oss kunskap om det oberoende verkliga. 

Mot bakgrund av att denna text ifrågasätter möjligheten till en självidentisk verklighet och i 

stället  ser  denna  som  konstituerad  genom  våra  språkliga  praktiker,  uppbyggd  genom  vårt  språks 



metaforiska konstruktioner, framstår det slutligen som tveksamt att en metod skulle kunna stå som 

garant  för  giltigheten hos  en  hypotes  på  det  sätt  som  beskrivits  utifrån  den  hypotetiskt-deduktiva 

modellen.  Visserligen  kan  denna  fråga  betraktas  som  avgjord  redan  genom  det  ovanstående 

avvisandet  av  en  förbindelse  mellan  utsagan  och  det  observerbara  (såsom  en  form  av 

korrespondens)  –  där  vi  utifrån  en  teori  eller  ett  perspektiv  kan  postulera  ett  tänkbart 

händelseförlopp som vi  sedan med en viss  metod kan verifiera eller falsifiera –  men ytterligare en 

aspekt är  värd en kort  diskussion. Som vi  sett  handlar metodens instrumentalitet om att  metoden 

definieras  som  ett  redan  befintligt  verktyg  som  kan  plockas  fram  och  användas  på  ett  passande 

problem,  fenomen,  etcetera.  Här  förutsätts  metoden  vara  något  mer  än  blott  ett 

undersökningsspecifikt  tillvägagångssätt;  dess  betydelse  markeras  genom  anspråket,  om  så  endast 

outtalat, på en viss allmängiltighet. Hur skulle vi annars kunna framställa det som att den eller den 

metoden  ger  vår  undersökning  dess  giltighet?  Vidare  ligger  metodens  (allmän)giltighetsanspråk 

inbäddad i  synen på resultatet  som vår  metod antas  leda oss  mot.  Resulatet skulle  utan förhävelse 

kunna  ses  som  detsamma  som  metodens  likaformande  av  det  Andra  i  enlighet  med  dess  egen 

struktur  (och  med  det  Andra  vill  jag  här  inbegripa  allt  det  som  inte  sammanfaller  med  metoden 

själv). Metoden kan förvisso betraktas som det som bildar likhet, det som gör det andra, det nya som 

trots allt inte är helt nytt, till likformigt. Metodens giltighet, dess förmåga att fungera som garant för 

undersökningens  tillförlitlighet,  ligger  just  i  dess  homogeniserande  grepp  om  det  den  framställer 

som verkligt (oakttat vad detta mer specifikt är).[115] Vilket värde, eller nytta för att hålla oss till det 

instrumentella, tillerkänns till exempel en metod som framställer ett och samma material på ständigt 

nya sätt, som inte fullständigt förmår (be)gripa det i enlighet med sig själv?[116] 

För att slutligen reducera det ovanstående till en sammanfattande mening för läsaren att ta 

med  sig,  kan  den  huvudsakliga  poängen  beskrivas  som  att  metoden  innebär  ett  framställande  av 

verkligheten,  inte  ett  upptäckande  av  dess  essenser  eller  egenskaper,  och  att  varje  dylikt 

framställande av metoden i termer av mål och medel i grunden också medför ett homogeniserande 

av  det  tänkbara,  ett  uteslutande  av  det  alternativa  och  annorlunda  till  fördel  för  det  förutbestämt 

lika.[117] 



Genom allusioner och illusioner: diskursanalys och metod

Vi  har  sett  de  allmänna  svårigheterna  att  betrakta  metoden  som  ett  avgränsat  verktyg  i  en  redan 

given verklighet. Hur förhåller det sig nu med diskursanalysen? Ja, först och främst omfattar det som 

diskuterats i det ovanstående föga förvånande den som tenderar att se diskursanalysen som blott en 

metod bland flera andra,  färdigkonstruerad att  använda när  det  passar valet  av  studieföremål. Det 

vore förvisso missvisande att  se diskursanalysen som den diskursanalytiska textens metod, lika lite 

som  textanalysen  i  föreliggande  text  kan  betraktas  som  analyserad  med  hjälp  av  en 

diskurspsykologisk diskursanalys.  Detta  har  bland annat  diskuterats  av  Thomas  Wahl  (2006)  som 

lyfter  fram  att  ett  dylikt  särskiljande  mellan  metod  och  perspektiv  inte  skulle  ”skapa  annat  än  en 

tandlös tiger och innebära ett oskadliggörande av den kritik av realismen som från början motiverat 

diskursanalysens  utveckling”.[118]  I  sammanhanget  antyder  Wahl  dessutom  ovanligheten  att  i 

diskursanalytiska  studier  tydligt  skilja  mellan  analys  och  resultat  –  snarare  handlar  det  om  att 

diskursanalysen  genom  sin  framställnings  innehåll  och  form  visar  på  alternativa,  och  inte 

omöjligtvis  även  parallella,  tolkningar  av  verkligheten.[119]  En  viktig  aspekt  för  möjligheten  till 

detta  ligger  onekligen  i  diskursanalytikerns  möjlighet  till  självanalys,  eller  med  andra  ord  till  ett 

reflexivt  betraktande  av  den  egna  analysen,  av  dess  förutsättningar  och  begränsningar.  För  att 

konkretisera det hela visar Wahl också på ett antal svårigheter som möter den som gör diskursanalys 

– och det är svårigheter som inte sällan framträder när diskursanalysen tenderar att betraktas utifrån 

den  konventionella  definition  av  metoden  som  angivits  ovan.  Bland  de  aspekter  som  diskuteras 

finner vi den mer allmänna punkten att den diskursanalytiska närläsningen av ett material sällan är 

förenlig  med  genomförandet  av  totalstudier.  Å  den  ena  sidan  handlar  det  om  det  tids-  och 

utrymmesmässigt  besvärliga  med  totalstudier  och  å  den  andra,  vilket  också  är  en  mer  väsentlig 

anledning, ligger det mer i linje med en positivistisk ansats än en diskursanalytisk att söka efter en 

fullständig  analys  av  ett  fenomen.  Som  Wahl  anmärker  är  dock  ”frågan  om  omfattning  och 

avgränsning”[120] emellertid viktig, vilket vi bland annat redan kunnat konstatera i  samband med 

den tidigare diskussionen om kontextens betydelse.[121]

Vidare  är  det  lätt  för  diskursanalytikerna  att  utveckla  en  analysform  som  uppfattas  som 

tillämplig på många eller i värsta fall alla typer av material. Som vi sett i föregående avsnitt riskerar 



dock ett  sådan tillämpande av en metod att  resultera i  något  av  ett  likagörandets övermåttlighet – 

möjligtvis  även  övermod vad  gäller  tilliten  till  metodens  giltighet  –  och  ett  osynliggörande  av  det 

situationsspecifikt  subtila.  Av  närliggande  betydelse  är  risken  att  det  nämnda  bidrar  till  en 

uppdelning i diskursanalytisk teori respektive metod, med resultatet att diskursanalysen blir till ”en 

tillämpning  av  teoretiska  satser  för  att  studera  empiriska  material”.[122]  Wahl  nämner  att 

diskursanalysen därmed riskerar  att  bli  till  en  alltomfattande analytisk  stil,  men desto  viktigare  är 

kanske  att  en  sådan  uppdelning  vidmakthåller  något  av  realismens  problematiska,  empiricistiska 

klyvning mellan det  föreställda och det  verkliga –  en klyvning där  metoden blir  till  något  neutralt 

instrument som kan anläggas mot verkligheten för att fånga upp eller upptäcka dess redan befintliga 

skeenden.  I  sammanhanget  hänvisar  Wahl,  utifrån  Burman &  Parker,  att  diskursanalysen för  den 

skull  inte  behöver  reduceras  till  banalitet,  till  blott  deskriptivitet  (vilken  återigen  är  att  fastna  i 

realismens jargong), utan tvärtom har förmågan att ”förfrämliga det förgivettagna och att refektera 

över det osedda”.[123]

Relevant  i  förhållande  till  det  sagda  är  diskursanalysens  avvisande  av  möjligheten  till  en 

korrekt  läsning  av  det  sociala  och  den  därtill  hörande  kritiken  av  diskursanalysen  som  menar  att 

detta är följden av dess bristande förmåga att skapa en tillförlitlig metodologi. Wahl nämner att detta 

”kan  locka  diskursanalytikern att  stänga  texten för  andra  tolkningar  än  den man själv  gör”,  vilket 

innebär  ett  kringskärande  av  alternativa  tolkningsmöjligheter.  Här  framstår  betydelsen  av 

reflexiviteten  som  central  i  framlyftandet  av  att  diskuranalytikern  inte  blott  läser  ett  material  (en 

text, diskurs, etcetera) utan genom sin läsning även (re)konstituerar detta material. Risken är förstås 

den potentiella följden att  diskursanalytikern börjar  att  ”skåda sin  egen navel  snarare än att  väcka 

viktiga frågor om det fenomen som studeras”.[124] 

Wahl  anknyter  också  till  frågan  om  kontextens  betydelse  genom  att  nämna  risken  att 

diskursanalysen  framställer  diskursen  som  nästintill  frikopplad  från  de  vardagliga  sociala 

praktikerna,  en  förskjutning  där  diskursen  kommer  att  betraktas  som  en  autonom  och  ahistorisk 

struktur  som  konstituerar  det  sociala.[125]  Vi  känner  förstås  igen  detta  från  redogörelsen  av 

Schegloff och dennes förespråkande av att ett huvudsakligt fokus på den situationsspecifika språkliga 

interaktionen  är  grundläggande  för  varje  analys  av  det  sociala  –  med  den  skillnaden  att  Wahl 



förvisso  inte  hemfaller  åt  något  polemiskt  avvisande  av  de  stora  diskurserna  utifrån  en  skenbart 

demokratisk talordning á la Schegloff.[126] 

Om de aspekter som Wahl lyft fram nu på skall sammanfattas och länkas samman med den 

tidigare  diskussionen  om  metoden  ”som  sådan”,  metoden  såsom  medel,  finner  vi  att 

diskursanalysen hittills definierats mer eller mindre som negationen  av metoden som medel, vilket 

även  är  negationen  av  framställningen  av  världen  som  medel.  Konsekvensen  av  metoden  sedd 

genom  mål-medelrelationernas  Weltanschauung  lades  som  vi  minns  fram  som  ett  instrumentellt 

subsumerande  av  världen  under  det  användbaras  grepp.  Varför  var  då  detta  en  föga  tilltalande 

konsekvens?  Framför  allt  därför  att  detta  subsumerande  kunde  framvisas  som  ett  hämmande  av 

möjligheterna till alternativa tolkningar av verkligheten, ett hämmande som inte är detsamma som 

ett undertryckande av någon de möjliga perspektivens hedonistiska godtycklighet (vilket kanske den 

ideala  realisten  skulle  anse),  utan  ett  tillslutande och  osynliggörande som  döljer  att  det  givna  inte 

alltid är det enda givna. Mats Börjesson säger exempelvis följande om diskursanalysen:

Med  diskurser  skapas  mening,  sammanhang  och  förståelse.  Utan  de  tolkningsramar  som 

diskurser  innebär  skulle  varje  enskildhet  stå  för  sig  självt,  som  en  enskild  händelse  vars 

sammanhang,  orsak  och  likar  var  frånvarande  –  om  vi  överhuvudtaget  skulle  se  något! 

Diskursiva  praktiker  producerar  sådana  förståelse-  och  meningssammanhang.  Det  är  från  en 

sådan position som diskursanalys ibland beskrivits som en konst  att  fånga det  för-givet-tagna, 

det  som  är  lika  dolt  som  självklart  sant  –  i  en  organisation,  i  en  viss  politisk  struktur  eller  i 

skolans klassrum.[127]

Somligt av det som här anges känner läsaren säkert igen från tidigare diskussioner. Vitsen är nu inte 

att  rekapitulera  det  redan  välbekanta  utan  snarare  att  understryka  betydelsen  av  diskursanalysen 

såsom konsten att fånga det förgivettagna. Definitionen är mångtydig, men pekar framför allt på att 

analysen  innebär  ett  belysande  av  det  i  diskursen  dunkla,  ett  synliggörande  av  osynliggjorda 

möjligheter, av allt det som utesluts när specifika talordningar framträder som normativa inom en 

diskurs.[128]  Betydelsen  av  maktförhållanden  är  intimt  sammanlänkad  med  frågan  om  det 

uteslutna. Det uteslutna är alltid det som står emot någonting, det är det tabubelagda och outtalade 



förbjudna,  den  osynliga,  tysta  referenten  för  varje  diskursivt  konstituterad  normalitet  och 

normativitet.  Foucault  kallade  som  vi  minns  diskursen  för  batalj  och  implicerade  därmed  att  det 

diskursiva  osynliggörandet  inte  skall  betraktas  som  konsekvensen  av  det  diskursiva  systemets 

abstrakta  passivitet,  utan  som  en  följd  av  dess  våld:  ”Vi  måste  uppfatta  diskursen  som  ett  våld  vi 

utövar mot tingen eller åtminstone som en praktik vi påtvingar den”.[129] Det är just detta våld som 

ligger  i  diskursanalysens  fokus.  En  diskursanalys  inriktad  på  de  sociala  praktikernas  explicita 

artikulationer skulle inte vara någonting annat än den tandlösa tiger som Wahl talade om, eller med 

andra ord ett försök att reducera diskursanalysen till (en förvisso skenbar) deskriptivitet,  till en i det 

sociologiska  språket  stöpt  spegling  av  de  sociala  relationernas  redan  (av  deltagarna  själva) 

färdigformulerade kategorier.[130] 

Mot  bakgrund  av  den  bild  som  tidigare  målats  upp  av  den  språkligt  (metaforiskt) 

konstruerade  verkligheten,  kan  diskursanalysens  betydelse  hävdas  bestå  i  att  den  ifrågasätter  det 

förgivettagna, närmare bestämt genom att den förfrämligar det artikulerade medelst synliggörandet 

av dess fördolda motsats, dess tysta, uteslutna referent – för att sedan leda oss mot ett igenkännande 

av oss själva i det främmande, det fördolda som inte är någonting annat än den möjliga andra sidan 

av oss själva, vårt janusansiktes andra halva.[131] Diskursanalysen är samtidigt ett synliggörande av 

motsatsernas  (makt)spel  –  ett  spel  som  kan  beskrivas  som  rörelsen  mellan  (illusionen  om)  det 

artikulerade,  liktydigt  med  det  verkliga  och  sanna,  och  det  icke-artikulerade,   verklighetens 

misskända frånsida. Referenspunkten för det normativa (i.e. det verkliga) uppfattas inte sällan som 

sammanfallande med detta normativa,  därmed skapande illusionen om det  reala –  en illusion just 

därför att det normativa inte kan skapas ur sig självt utan endast får liv i relationen och oppositionen 

till det uteslutna, till det normativas motsats, det icke-artikulerade, som just genom att nekas sin röst 

får  det  artikulerade  att  framstå  som  det  enda  givna.  Diskursanalysen  kan  alltså  sägas  innebära 

analysen av rörelsen mellan det förgivettagnas allusioner (till  dess motsatser) och dess illusioner (om 

sin egen givna normativitet). Betänk dock att motsatserna här inte på något sätt skall uppfattas som 

mer verkliga, det vill säga som referenter med givna identiteter. Oavsett om det må handla om den 

”förbjudna njutningen”, det ”perverterade”, det ”abnormala”, ja listan kan onekligen utökas, är det 

osynliggjorda i sin tystnad lika lite essentiellt givet som dess explicit dominerande motpart. Följande 



ord, som kan ses som en resumé av den bild som hittills givits av diskursanalysens andemening, får 

bilda en passande avslutning i sammanhanget:

Arguably  a  critical  approach  needs  to  uncover  patterns  of  action  and  discourse  that  are 

habitually not occurring. As Lakoff and Johnson (1980) emphasized, conventional metaphors by 

stressing what is similar between two topics tend to hide what is different. Ideological analysis 

can  involve  recovering  hidden  meanings,  showing  why  beliefs  about  the  'natural'  may  not  be 

quite  so  natural.  This  inevitably  means  going  beyond  what  is  said  in  interaction  in  order  to 

examine  significant  absences.  A  critical  analysis  may  aim  to  discover  how  shared  patterns  of 

action might be preventing other patterns from occuring.[132]

Texten
Det har så blivit dags att närma oss den text som här ämnas att analyseras. Det vore för syftet alltför 

omfattande  att  exegetiskt  gå  ord  för  ord  genom  hela  denna  text  och  det  får  inte  heller  anses 

nödvändigt för framvisandet av det som här valts att betrakta som betydelsefullt. Nu är det givetvis 

möjligt att  läsa denna text på skilda sätt och antalet möjliga världar som kan uppstå ur denna text 

flera än vad som här kan representeras. Samtidigt är inte heller syftet, vilket läsaren säker redan anat, 

att framställa en läsningarnas och tolkningarnas fullständighet – det är onekligen problematiskt att 

fastställa  vad  en  sådan  fullständighet  skulle  bestå  i.  Ett  uppradande  av  tolkning  efter  tolkning? 

Förvisso inte. Dessutom förutsätter idén om en fullständighet att det finns en slutgiltig tolkning som 

i  sin  omnipotens  omfattar  allt  och  i  förhållandet  till  vilken  varje  enskild  tolkning  utgör  blott  en 

delhet av helheten – mot vilken dess giltighet också bedöms. Detta är inte en syn som vidhålls här. 

Allt som eftersträvas är en tolkning, enligt diskurspsykologiskt manér, som inte söker sin giltighet i 

vad som verkligen är fallet, där framställningens meningsfullhet är en fråga som är bunden till dess 

intratextuella  koherens  och  inte  till  någon  form  av  symmetri  mellan  framställning  och 

fakticitet.[133]

Den  text  som  här  är  föremål  för  analys  är  en  artikel,  ”I  bildernas  malström”,  författad  av 

författaren Einar Askestad och publicerad i en tidskrift vid namn Axess vars fokus ligger på ämnen 



relaterade till humaniora och samhällsvetenskap. Det är en tidskrift som svårligen kan betraktas som 

välvilligt inställd till diskursteoretiska ansatser.[134] Snarare ligger tyngdpunkten på framställningar 

underbyggda av en mer traditionellt upplysningsfilosofiskt anda (inte sällan mer som förgivettagen 

bakgrund  än  framträdande  förgrund)  som  i  få  hänseenden  berör  frågor  om  det  språkligt 

konstruerades betydelse för samhälleliga skeenden. Detta tillskrivande av en för tidskriften särskild 

”anda” är dock inte menat att fylla termen upplysning med betydelsen av ett belysande av tidigare i 

dunkel  förlagda  sakförhållanden,  utan  snarare  att  definiera  dess  innebörd  som  en  moralisk 

måttstock för samhällets kulturella utveckling.[135] I denna anda lever tidningen.[136] 

Ifråga om författaren finns inga andra uppgifter att tillgå i tidskriften än att han tituleras som 

författare, vilket ingalunda innebär någon förlust eftersom inga slutsatser önskas dras utifrån något 

bakomliggande subjekts intentionalitet eller livshistoria. 

Förhoppningen är att undkomma att göra texten övertygande genom att behandla den som 

en  med  verkligheten  överrenstämmande  beskrivning,  en  strävan  som  förvisso  hittills  erhållit  sin 

beskärda  del  motargument  i  tidigare  avsnitt.  Den  föreliggande  textanalysen  söker  alltså  inte  efter 

attityder,  intentioner  eller  attributioner  som  i  likhet  med  en  deus  absconditus  hänvisar  till  det 

bakomliggande  och  fördolda,  utan  mer  efter  en  specifikt  språklig  (metaforisk)  konstruktion, 

uppbyggd av ett  antal  särskilda retoriska tekniker,  eller tolkningsrepertoarer, för  att  använda ett  av 

Wetherell och Potter (1987) nyttjat begrepp.[137] 

För  att  nu återknyta till  den föreliggande diskurspsykologiska textanalysen visar  den på en 

möjlig framställning av hur förhållandet mellan ordet och bilden konstrueras i denna text. Det är en 

konstruktion som involverar  en mängd olika  möjliga tolkningsrepertoarer, eller  retoriska tekniker 

om  vi  anknyter  till  Potter  ovan,  vilka  alla  bidrar  till  att  konstruera  en  specifik  föreställning  om 

förhållandet mellan ordet och bilden. Vi skall dock inte uppehålla oss längre här, det som bör sägas 

har sagts och låt oss nu därför gå direkt till själva saken, till texten.[138] 

Skilda världar: en konstruktion av abnormalitet

I  den  föreliggande  texten  möts  vi  inledningsvis[139]  av  en  mängd  detaljer  som  tillsammans 

fastställer  berättarröstens relation till  det  subjekt  (i  språklig,  inte  metafysisk,  betydelse) som utgör 



textens  mittpunkt  –  att  det  senare  kan  komma  att  visa  sig  att  mittpunkten  snarare  ligger  någon 

annanstans  lämnar  vi  för  tillfället  åt  sidan.  Jag  använder  ordet  berättaröst  för  att  hänvisa  till  den 

andra  halvan  av  det  ”vi”  som  formas  genom  de  första  meningarnas  anekdotiska  beskrivningar. 

Dessa  meningar byggs  som sagt  upp av  ett  antal  detaljer,  främst  lekar  och aktiviteter  vilka  genom 

användandet av detta vi tillsammans med verb såsom ”lekt”, ”spelat”, ”badat” och ”byggt” skapar en 

beskrivning  av  en  gemensamhet.[140]  Detaljerna  hjälper  här,  liksom  på  andra  ställen  i  texten, 

onekligen till att underbygga beskrivningens fakticitet och därmed dess trovärdighet. Dessa detaljer 

bidrar  till  att  forma  ”an  impression  of  being  there”[141]  och  medverkar  till  att  tillskriva 

berättarrösten  en  särskild  kategori  –  nämligen  vittnets.[142]  I  och  med  orden  ”en  vän  från 

barndomen”  tillsammans  med  angivandet  av  en  specifik  tidpunkt,  ”den  andra  september  förra 

året”[143],  understryks  att  det  inte  är  fråga  om  någon  generell  beskrivning,  utan  en  beskrivning 

utifrån detaljer av någon som var där, som var närvarande att betrakta ett händelseförlopp som nu 

ges sken av att blott refereras genom texten.[144] 

Beskrivningarna  i  form  av  vittnesbeskrivningar  riskerar  dock  att  dölja  skillnaden  mellan 

”observation and evaluation; describing the facts and saying what they mean”.[145] Några meningar 

senare i texten finner vi ett exempel på hur just denna sammanvävning av observation och omdöme 

kan ta sig uttryck:

      Utdrag 1

8. Redan i tonåren engagerade han sig i rollspel och kunde få någonting i

9. blicken som skrämde oss andra, för medan vi såg det hela som lek, gick han

10. till fullo in i sin roll och glömde att vi stod i skogen bakom våra hus och

11. inte i en urskog i ett namnlöst land. Senare, när vi andra slutade att spela

12. rollspel och började intressera oss för litteratur, filosofi och musik, fortsatte

13. han med sina rollspel men gick framför allt in i filmens och dataspelens 

14. värld.

Detta är inte någon oskyldig deskriptiv prosa. Jag har gjort ett antal kursiveringar i textstycket för att 

belysa detta. ”Redan”, ”för medan vi”, ”till fullo”, ”när vi andra”, ”fortsatte han” och ”framför allt” är 



alla ord och sammansättningar av ord som – vid sidan av ”blicken som skrämde oss andra” - kan ses 

som bidragande till  en konstruktion av det abnormala och som ställer det i  relief mot ett ”vi” som 

skiljer  sig  från  det  ”vi”  som  diskuterade  ovan.  Detta  nya  vi,  som  inte  hänvisar  till  den  tidigare 

gemenskapen mellan berättarrösten och barndomsvännen, utan till ett normaliserat vi särskiljt från 

det jämförelsevis onormala, formas genom beskrivningen av barndomsvännen såsom mer benägen 

att träda in i en värld bortom sina kamrater under barndomen och ungdomsåren.[146] En bristande 

distans mellan lekens och verklighetens roller, tillsammans med det kvarhållande intresset vid dessa 

lekens roller, framställs som ett i essensen uppenbarat tecken, ett förebud om det som sedan komma 

skulle.[147] 

Beskrivningen  av  distanslösheten  är  intressant  eftersom  definitioner  av  lek  inte  sällan 

involverar  just  en  distanslöshet  i  betydelsen  av  de  lekandes  hängivelse  till  och  i  leken.[148]  Den 

självklarhet  med  vilken  det  fullständiga  uppgåendet  i  lekens  roll  ses  som  alluderande  till  något 

bortom det normala, är här onekligen en konsekvens av den språkliga framställningsformen, snarare 

än  något  givet,  essentialistiskt  och  immanent  samband  mellan  hängivelse  till  en  låtsad  värld  och 

potentiell psykisk ohälsa. 

Vi kommer att få tillfälle att återvända till textens konstruktion av olika ”världar” och vi kan i 

det  nyss  nämnda  textavsnittet  se  antydan  till  en  sådan  ”värld”  som  kommer  att  visa  sig  inta  en 

betydelsefull plats i den fortsatta texten. Jag syftar naturligtvis på beskrivningen av den ”filmens och 

dataspelens  värld”  som  barndomsvännen  ”gick  in  i”.[149]  Beskrivningen  av  dennes  intresse  för 

denna värld,  vid  sidan om de tidigare nämnda rollspelen, kontrasteras med de andra kamraternas 

framväxande intresse för ”litteratur, filosofi och musik”, en kontrast som förstärks genom att dessa 

ämnesområden inte beskrivs i termer av någon ”värld”.[150] Det vore nu möjligt att beskriva denna 

konstruktion av kontraster såsom verkande till att dessa sistnämnda ”intressen” får ett sken av högre 

verklighetsstatus, eller av större överensstämmelse med en verklighet, en verklighet som är skild från 

lekens värld.[151] Det kan ytterligare framhållas att ordet ”värld”, vid hänvisningen till ”filmens och 

dataspelens värld”, används i singular och inte i plural. I och med detta formas bilden av att film och 

dataspel tillhör samma värld, ett påpekande vilket möjligtvis kan framstå som en truism, men som 

tillsammans med textens efterföljande beskrivningar av ”bilden” också visar sig vara någonting mer, 



vilket är något som vi kommer att återkomma till. 

De yttre och inre rummen

Vad  som  slutligen  framträder  i  det  första  textutdraget  är  den  utpräglade  rumsliga,  eller  spatiala 

metaforiken, med beskrivningar av att barndomsvännen på olika sätt ”gick in i” sin egen värld, sig 

själv, sin roll eller filmens och dataspelens värld. Denna form av metaforik uppträder på en mängd 

olika ställen i texten och i en mängd olika former. Förutom beskrivningar av ett fullständigt byte av 

rumslighet, från en värld till en annan, från verklighetens rumslighet till det världsfrånvändas rum, 

finner vi beskrivningar såsom exempelvis ”kulturvärlden”[152], ”ett hus som kan rasa”[153], ”leddes 

fram  genom  tiden”[154],  ”det  fanns  inga  ingångar  till  honom”[155],  ”hans  avgrundlika 

ensamhet”[156], där betydelsen av det rumsliga på olika sätt framträder.[157] 

Rumsmetaforiken  märks,  om  dock  något  mer  subtilt,  även  i  uttryck  såsom  ”förmågan  att 

förhålla sig till  verkligheten”.[158] Vad implicerar denna beskrivning om inte att ”verkligheten” är 

någonting utanför människan, någonting yttre som hon med hjälp av sin ”förmåga” kan förhålla sig 

till  –  verkligheten finns här  och människan där,  eller tvärtom. Om vi  nu skulle byta ut  detta ”till” 

mot  ”med”,  eller  varför  inte  ”i”,  ser  vi  exempelvis  hur  betydelsen av  uttrycket  förändras.[159] De 

sistnämnda orden beskriver en obruten relation, en kongruens, mellan två begrepp, mellan subjektet 

och verkligheten, medan det förstnämnda ger bilden av ett särskiljande, en bruten samstämmighet. 

Subjektet har här blivit till en sak som saknar sitt sakläge, ett läge som detta ting endast kan erhålla 

genom att använda ett annat ting – den särskilda ”förmågan”. Men om då denna förmåga är skadad, 

vilket också beskrivs vara fallet i fråga om barndomsvännen, vilken beskrivning kan då rädda detta 

”subjekt”? [160] Den möjlighet som framträder är att placera subjektet någon annanstans, vilket sker 

genom  konstruktionen  av  den  andra  världen,  av  en  subverklighet  som  inte  blott  är  en 

ofullständighet i  förhållande till  det verkligt verkliga, utan som längre fram i texten även framställs 

som  ett  potentiellt  ödesdigert  och  subversivt  simulacrum  som  hotar  att  förtära  det  ursprungligt 

mänskliga.  Den  härmed  framspringande  frågan  om  hur  denna  subverklighet  tillika  overklighet 

karakteriseras  i  texten,  vilka  kontraster,  urskiljanden  och  avskiljanden  som  bygger  upp  den,  får 

hejdas en stund innan vi tar itu med den. 



Vad som först behöver behandlas är en aspekt som ligger i  nära anslutning till de rumsliga 

metaforerna  och  som  kanhända  kan  ses  som  just  en  form  av  rumsmetaforik,  i  det  här  fallet  det 

mentalas  rum  eller  rumslighet.  Det  är  förstås  textens  kognitivistiska  vokabulär  som  här  åsyftas, 

vilken  framför  allt  framträder  i  beskrivningarna  av  barndomsvännens  allt  tilltagande 

världsfrånvändhet  som  sedermera  övergår  i  psykisk  sjukdom  (beskrivningar  med  en  betoning  på 

barndomsvännens  bristande  förmåga  som  vi  alldeles  nyss  såg).  Denna  övergång  är  ett  i  texten 

synnerligen  intrikat  tema  som  är  avhängigt  både  den  ovan  nämnda  ”subverkligheten”  och  den 

dessförinnan diskuterade konstruktionen av det abnormala – två teman som i  sin tur kan ses som 

två  sidor  av  samma  mynt  eftersom  de  båda  behandlar  uppbyggnaden  av  delverkligheter,  eller 

splittringen av verkligheten om man så vill.[161] 

Kognitivismen är nu för den föreliggande analysen inte av någon större betydelse per se – vi 

skall  till  exempel  inte  ta  itu  med  frågor  som  rör  kognitivismens  giltighetsanspråk.  I  stället  skall 

blicken  riktas  mot  det  kognitivistiska  språkbruket  såsom  det  framträder  i  somliga  av  textens 

beskrivningar.  Inte  sällan  används  ett  sådant  språkbruk  för  att  bygga  upp  trovärdigheten  hos 

beskrivningar, vilkas interaktionella och retoriska aspekter döljs i och med den språkliga reifieringen 

av den mentala världen.[162] Ett  dylikt  förtingligande av det  mentala har  vi  redan sett  uttryck för 

genom den rumsliga metaforiken som diskuterades ovan – exempelvis formades i texten en analogi 

mellan  mental  stabilitet  och  ett  ”hus”  eller  ”rum”  till  vilket  det  inte  fanns  någon  väg  in.  Denna 

metaforik är till viss del även den kognitivistiskt präglad, något som blir tydligt i det förtingligande 

av subjektet som blir fallet när det i egenskap av att äga en förmåga kan förhålla sig till verkligheten 

från  vilken  hon  är  åtskild.  ”Förmågan”  är  här  ett  mentalt  tillstånd  eller  en  i  det  mentala  situerad 

egenskap  och  tillsammans  med  den  därmed  implicerade  splittringen  mellan  subjektet  och 

verkligheten där förmågan utgör den logiska länken mellan dem båda, finner vi oss stående inför ett 

slående exempel på kognitivismens metaforik. 

Ytterligare  exempel  på  kognitivistisk  vokabulär,  eller  metaforik,  i  nära  anslutning  till  det 

sagda, ges i textens beskrivningar av medvetandet såsom någonting som kan ”gå sönder” och ”brista 

eller  förtvina”.[163]  Nu  är  det  dock  inte  något  medvetande  i  största  allmänhet  som  dessa 

beskrivningar  gäller  –  även  om  beskrivningarnas  implikationer  förvisso  uttrycks  som  ägandes  en 



giltighet  bortom  det  specifika  –  utan  ett  särskilt  subjekt  vars  mentala  stabilitets  förtvinande  dels 

beskrivs  som en följd av  detta  subjekts  natur,  där  abnormalitetens tendenser tidigt  fanns  antydda, 

och  dels  som  en  konsekvens  av  en  särskild  form  av  yttre  påverkan.  Det  är  nu  denna  sistnämnda 

aspekt vi skall titta närmare på.

De antropomorfa bilderna och människans metamorfoser

Det  finns  i  texten  en  genomgående tendens  att  beskrivningar  konstrueras  genom  olika  former  av 

externaliserande uttryckssätt – som att subjektet i det här fallet (i. e. barndomsvännen) beskrivs som 

utsatt för, måhända ansatt av eller även besatt av, en kraft eller lockelse som är fristående från hans 

eget handlande och dessutom större än vad han förmår värja sig emot.[164] Vi får visserligen inte 

glömma att han förvisso även beskrivits som (i sig) själv ägande en bristande förmåga att förhålla sig 

till verkligheten (oaktat denna verklighets specifika kännetecken), men vid sidan om framställningen 

av  detta  essentiella  drag  i  hans  karaktär,  utgör  beskrivningarna  av  den  yttre  påverkan  ett  större 

inslag i texten, vilket kommer att visas nedan.

Bortsett  från  de  enskilda beskrivningar som vi  skall  gå  igenom finns  det  ett  inslag  i  texten 

som i sig självt är inbegreppet av dem alla och som kan länkas samman med den tidigare nämnda 

beskrivningen  av  hur  barndomsvännens  abnormalitet  redan  fanns  där  från  början,  förebådad  i 

barndomens lekar. Det betydelsefulla inslaget utgörs av ordet öde. Vi finner det i uttryck såsom ”Min 

barndomsväns  öde  går  nämligen  inte  att  romantisera”,  ”min  väns  personliga  öde”,  ”hans  tragiska 

öde” samt ”min väns öde”.[165] Detta är en externalisering driven till sin spets eftersom  ordet öde 

implicerar en förutbestämd händelseutveckling eller naturgiven ordning över vilken människan inte 

råder. Förklaringen till en människas situation (hennes liv, tillvaro, etcetera) förläggs med andra ord 

utanför  denna  situation,  vilken  snarare  kan  ses  som  ett  realiserande  av  det  redan  immanenta,  av 

helhetens uppenbarande i det enskilda.[166] En alternativ möjlighet är att se ödet som realiserandet 

av den mänskliga viljan, vilket här skulle antyda att barndomsvännens situation är hans eget skapade 

verk genom de val han fattat i livet. Ödet blir då i detta fall till något inom honom själv situerat, ett 

ursprungligt  frö  som  han  genom  sina  handlingar  kultiverat  och  låtit  växa  till  den  grad  att  han 

förlorat  sig  själv  i  den  vanvettets  utväxt  som  utvecklats  därav,  eller  snarare  däri.  Denna  senare 



möjlighet är dock inte lika förenlig med de senare beskrivningarna om barndomsvännens öde som 

symptomatiskt  för  ett  mer  övergripande  öde  som  enligt  berättarrösten  hotar  oss  alla.[167]  Men 

innan vi når fram till dessa beskrivningar av Ödet och vad som ses som förorsakande denna hotande 

fatalism, skall vi se på konstruktionen av de yttre krafter som barndomsvännen möter. 

Utdrag 2

36. Trots att vi var några vänner som gjorde kortfilmer ihop i tonåren, att vi var

37. filmentusiaster av stora mått och under flera år gått tillsammans på 

38. filmklubben, lät vi andra oss aldrig helt uppslukas av biosalongens 

39. ljusflimmer. Han däremot blev alltmer fångad av det och verkade liksom 

40. upphöra att finnas till där han satt i biosalongen. Han slutade att vara 

41. närvarande bland oss andra, vi som aldrig tröttnade på att hitta på saker att 

42. göra tillsammans, och han fick allt svårare att släppa den blick, de ögon, 

43. han fått när han gick upp i bildernas flöde. Bilderna sög in honom. Han 

44. lutade sig tillbaka och leddes fram genom tiden och glömde på så vis tiden.

45. Det mekaniska flimrandet från den externa ljuskällan tog över ögats 

46. autonomi, förslavade det under sitt ständiga pockande efter 

47. uppmärksamhet. Han hamnade i händerna på ett slags tyranni och från att 

48. i detalj kunna återge vad filmerna handlade om, vad de hade gått ut på, 

49. mindes han knappt någonting av dem.

Orden  ”lät  vi  andra  oss  andra  aldrig  helt  uppslukas”  skulle  kunna  ses  som  en  antydan  till  en 

anklagelse,  utifrån  ödet  som  det  av  barndomsvännen  förorsakade,  där  ansvaret  att  inte  låta  sig 

uppslukas vilar på honom själv och inte på det som uppslukar honom. Å andra sidan sägs därefter 



att ”han däremot blev alltmer fångad”, vilket reducerar denna anklagelse i och med att detta ”blev” 

implicerar  att  något  i  stället  fångar  honom.  Detta  något  både  särskiljer  och  avskiljer 

barndomsvännen  från  hans  kamrater  och  gör  honom  till  icke-närvarande  för  de  vänner  som 

tillsammans  ”aldrig  tröttnade  på  att  hitta  på  saker”,  vänner  som  förvisso  därmed  också  blir 

icke-närvarande för honom. Formuleringen av det som fångar honom, ”biosalongens ljusflimmer”, 

möjliggör en klyvning av biodukens förmedling i två delar – dels duken som tekniskt fenomen, som 

reflekterat ljussken, som en mängd flödande och flyktigt sammansatta punkter av ljus, abstraherade 

från  varje  möjlighet  att  sammantagna  bilda  en  meningsbärande  enhet,  och  dels  duken  som  just 

denna meningsbärande enhet, som ett medium av meningsfulla representationer, som ett i tiden och 

rummet avgränsat narrativ. 

Det  är  nu  inte  den  senare  delen  som  fångar  barndomsvännen,  utan  själva  flödet  av 

ljusflimmer med vilket han beskrivs som förenad (”han gick upp i bildernas flöde”) bortom tid och 

rum.[168] Här ges indirekt en definition av den normgivande bioduksbetraktaren som den som inte 

låter  sig  uppslukas,  som  inte  förlorar  kontakten  med  det  fysiska  rum  och  den  tid  i  vilken  han  är 

situerad.[169] Är  det  återigen  den  slumrande oförmågan hos  barndomsvännen att  förhålla  sig  till 

verkligheten  som  manifesterar  sig?  Inte  nödvändigtvis  om  vi  ser  till  den  empiricistiskt  präglade 

beskrivningen att  ”det  mekaniska flimrandet  från  den externa ljuskällan tog  över  ögats  autonomi, 

förslavade det under sitt ständiga pockande efter uppmärksamhet”. Liksom genom beskrivningen av 

att barndomsvännen var den som blev alltmer fångad, underbyggs här kategoriseringen av honom 

som  offret  –  överlämnad  ”i  händerna  på  ett  slags  tyranni”.[170]  Genom  dessa  beskrivningar 

framträder  en  därtill  relaterad  kontrastverkan  där  barndomsvännen  blir  till  det  passiva,  eller 

passiviserade,  utsatt  för  de  flimrande  bildernas  flöde  av  ljus.[171]  Jämför  detta  med  den  senare 

beskrivningen  av  att  betraktandet  för  barndomsvännen  blev  till  en  ”passiv  konsumtion  av  mer 

teknisk natur”, där hans uppmärksamhet framställs som en fråga om ett ”sinnesförnimmande” som 

endast  förmådde  gripa  det  blott  ”tillfälligt  och  omedelbart”  existerande.[172] I  enlighet  med  i  vår 

kultur gängse föreställningar är det inte orimligt att säga att beskrivningarna inte endast framhäver 

barndomsvännen  som  abnormal  (han  blev  ”liksom  en  dåre”[173]),  och  därmed  utvidgar  de 

föregående  antydningarna  om  detta,  utan  dessutom  gör  honom  lik  ingenting  annat  än  ett  djur, 



ensidigt  konstituerat  i  enlighet  med  stimulus-respons-förhållanden,  fångat  i  sin  animaliska 

homeostasis.

Ett  kort  interludium innan  vi  går  vidare.  Det  är  onekligen intressant  att  biodukens filmer, 

framför  allt  i  förhållande  till  barndomsvännen,  oftast  beskrivs  som  bilder  och  inte  som  filmer, 

berättelser,  eller  dylikt,  och  förutom  att  hänvisa  till  den  redan  nämnda  splittringen  av  biodukens 

förmedling, skulle formuleringarna här kunna uppfattas som ett uttryck för berättarrösten som det 

ställföreträdande vittnet. Måhända vore det möjligt att se hela den analyserade texten som ett sådant 

ställföreträdande,  men  i  de  nämnda  framställningarna  framträder  berättarrösten  som  ägande  en 

tillgång  till  barndomsvännens  subjektiva  tillstånd  under  det  (eller  de)  biobesök  som  beskrivs. 

Hänvisandet  till  empiricistiska  eller  kognitiva  termer  i  resenomanget[174]  ger  sken  av  ett 

överskridande av det blott ställföreträdande  vittnets roll, där berättarrösten lutar åt att klyvas i dels 

vittnet  i  första  person  (i.  e.  berättarrösten)  och  dels  i  subjektet  i  tredje  person  (i.  e. 

barndomsvännen), vilket kan skönjas om vi  observerar kontrasten mellan rad 43-44 gentemot rad 

45-46.  De  sistnämnda  raderna  är  mer  än  en  beskrivning  av  det  yttre.  Det  är  en  beskrivning  som 

framställer  ett  anspråk  på  kunskap  om  det  inre  och  som  därmed  tenderar  att  sudda  ut  gränsen 

mellan anspråk  på  å  ena  sidan  det  blott  ställföreträdande (berättarrösten) och  å  den  andra  på  det 

autentiska (barndomsvännen).[175] 

För att återvända till de ovan nämnda beskrivningarna såg vi där att barndomsvännen görs 

till ett offer, ofrånkomligt passiviserat inför en extern och förvisso aktiv kraft. Beskrivningarna av att 

barndomsvännen  blev  fångad,  leddes  fram  genom  tiden,  fick  sitt  ögas  autonomi  övertaget  och 

förslavat  när  han  sögs  in  av  bilderna  som  pockade  på  hans  uppmärksamhet  och  tyranniserade 

honom,  är  alla  beskrivningar  med  en  framträdande  agent  –  dock  inte  barndomsvännen,  vilket  vi 

kanske  kunde  förvänta  oss,  utan  bilderna.  Bilderna,  även  beskrivna  som  flödande  ljusflimmer,  är 

personifierade  ting  som  söker  uppmärksamhet  och  som  utövar  tyranni,  förslavar  och  suger  in 

betraktaren.[176] Detta sätt att framställa bilderna som personifierade återkommer genomgående i 

texten  och  som  några  ytterligare  exempel  har  vi  beskrivningarna  att  ”bilderna  fixerade  hans 

betraktande, låste hans medvetande”, ”bilderna passiviserar”, ”inför bilderna spelar vi ingen roll” och 

”bilderna berövar oss vårt givande, manipulerar oss och förslavar oss”.[177] Konsekvenserna antyds 



genom det följande, vilket följer direkt efter den förstnämnda beskrivningen: ”... och sakta dog hans 

mentala rörlighet och förmåga att gå sin närmaste omgivning till mötes. Verkligheten var fråntagen 

sina djupare skikt,  berövad sin verklighet.”[178] Framställningen i  passiv form står  i  kontrast  mot 

den  föregående  beskrivningens  antropomorfisering  av  bilderna  och  döljer  för  ett  ögonblick  att 

verkligheten  inte  blott  av  en  händelse  fråntagits  sin  verkligheten,  utan  att  detta  är  följden  av 

bildernas  påtagligt  aktiva  behärskande  av  betraktaren.  Verkligheten  har  alltså  berövats  sin 

verklighet,  vilket  är  detsamma  som  att  säga  att  verkligheten  i  sin  tur  äger  en  verklighet  –  en 

beskrivning  som  implicerar  att  verkligheten  per  se,  som  väsen  och  totalitet,  är  antropomorf. 

Samtidigt  finner  vi  genom  denna  menings  huvudsats  att  det  är  verklighetens  djupare  skikt,  dess 

betydelsefulla essens, som bilderna berövat betraktaren. Verkligheten har därmed förlorat ingenting 

mindre än själva sin antropomorfitet och blivit icke-mänsklig. 

Vi har sett ett antal beskrivningar av hur barndomsvännen påverkas genom, eller om vi skall 

hålla oss till personifierandet, av bilderna; vi har sett hur han berövats sin förmåga att förhålla sig till 

verkligheten.  Som  vi  minns  från  det  föregående  analysavsnittet  som  bland  annat  behandlade 

rumsmetaforiken i texten, konstruerades verkligheten som någonting vilket människan förhåller sig 

till  (till  skillnad  från  i  eller  med),  ett  förhållande  möjliggjort  genom  den  förmåga  som  är  situerad 

inom henne. Ytterligare fann vi att subjektet (i.e. barndomsvännen), som en följd av hans bristande 

förmåga,  placeras  bortom  denna  verklighet.  Om  nu  detta  ställs  i  relation  till  beskrivningen  av 

bildernas  berövande  av  verklighetens  essens,  formas  en  framställning  där  den  subverklighet  som 

barndomsvännen lever i  (likt ett djur) är synonym med en verklighet fråntagen sina djupare skikt. 

Frågan  blir  nu  givetvis  vilken  innebörd  som  tillskrivs  dessa  djupare  skikt,  denna  essens,  denna 

verklighet  inuti  verkligheten.  Vad  består  denna  den  yttre  verklighetens  inre  rum  i,  hur  framställs 

dess kännetecken? För att leda diskussionen mot detta skall vi se på ytterligare ett utdrag ur texten 

för att vidga förståelsen för hur framställningen av barndomsvännens ”personliga öde” konstrueras, 

vilken även kan leda oss vidare mot textens mer övergripande bild av allas vårt hotfulla öde. 

Utdrag 3

67.           Och bildberoendet blev en självbekräftande och eskalerande historia. 



68. En stumhet som uppstått i och med att det ömsesidiga och levande bandet

69. mellan den erfarne och det erfarna klipptes av, krävde än mer stumhet för

70. att överleva. Krävde fler bilder, fler timmar i ljusflimret, tills hela dygnet 

71. var fyllt av mörker och ljus i knappt förnimbara växlingar. Relationen 

72. till omgivningen hade blivit till – bild. Ansiktet mitt framför hans ögon 

73. blev till en plan yta, en mask som saknade betydelser, lika uttryckslöst och 

74. livlöst som hans eget. Utan minnen var han hänvisad till flödet av 

75. artificiella, ögonblickliga och pulserande sinnesintryck som försvann i

76. samma ögonblick som de ersattes av nästa.

Vi  ser  återigen  bildbetraktandet  beskrivet  som  en  passiv  konsumtion,  som  det  omedelbart 

existerande  som  inte  ger  utrymme  för  något  annat  än  bildernas  enväldiga  behärskande  av 

betraktaren.  I  denna  beskrivning  förstärks  både  det  beroende  som  bilderna  uppfattas  orsaka  och 

konsekvenserna av detta beroende.[179] I och med att det handlar om ett beroende ställs vi återigen 

inför en antydan om en tvetydighet likt den som tidigare nämndes i samband med dels betydelsen av 

ordet öde i texten och dels i diskussionen kring textutdrag 2. Tvetydigheten handlade där om i vilken 

utsträckning  skulden  för  barndomsvännens  situation  tillskrevs  honom  själv  eller  yttre 

omständigheter.  Skuldens  tvetydighet  i  det  här  fallet  är  återigen  en  fråga  om  huruvida  han  är  ett 

offer  för  bildernas manipulationer eller  för  sin  egen hängivelse  till  bildernas flödande ljus.  Frågan 

kan inte besvaras utifrån detta enskilda textavsnitt, men antydan kvarstår.

En  aspekt  av  desto  större  betydelse  för  den  fortsatta  analysen  är  att  konsekvensen  av 

bildberoendet beskrivs som ”en stumhet som uppstått i  och med att det ömsesidiga bandet mellan 

den erfarne[180] och det  erfarna” brutits,  samt att  denna stumhet ”krävde än mer stumhet för  att 

överleva”.  Det  stumma  är  det  tysta,  det  icke  uttalade,  det  ordlösa.  Stumheten  antyds  som  ordens 

frånvaro  hos  en  betraktare  som  sluts  i  en  bubbla,  i  en  autistisk  själtillräcklighet.  Vi  minns 

beskrivningen  av  bildberoendet  som  ”självbekräftande”,  ”eskalerande”,  vilket  kan  länkas  samman 



med den senare förekommande beskrivningen av att ”bilder talar till  andra bilder, och bildar egna 

självständiga  världar,  förvillar”.[181]  Bilderna  sluter  betraktaren  i  en  stumhet  som  är  lika  mycket 

kännetecknande  för  bilderna  i  sig  själva  som  för  deras  påverkan  på  betraktaren,  en  allmän 

betraktare, i det här fallet inkarnerad av barndomsvännen, vars förhållande till omgivningen utanför 

bildernas värld blir  till  inget  annat  än ”bild” och där  varje  annan människas ansikte blev ”en plan 

yta, en mask som saknade betydelser, lika uttryckslöst och livlöst som hans eget”.[182] 

I den sista meningen i textutdraget ser vi att barndomsvännen (och indirekt varje människa 

som  blir  beroende  av  bilder)  själv  blivit  bildlik  genom  sitt  symbiotiska  förhållande  med  de 

betraktade bilderna.[183] Stum i frånvaron av orden är barndomsvännen inte längre blott lik ett djur 

–  han  har  blivit  till  någonting  artificiellt,  sluten  inom  sig  själv  i  ordlöshetens  ”ögonblickliga  och 

pulserande  sinnesintryck”.  I  texten  jämförs  han  med  Narcissus  ”men  utan  spegelbilden,  liksom 

förlorad i själva blicken”.[184] Kanske vore mer följdriktigt med föregående beskrivningar att säga 

att det inte är spegelbilden han saknar, utan möjligheten att förhålla sig till sin egen spegelbild.

Vidare anmärkningar om Bildens manifestationer och människans monomani

I inledningen till det föregående avsnittet fördes en diskussion kring betydelsen av ödet i texten. Som 

en preliminär vägledning skulle detta avsnitt summa summarum kunna ses som ett belysande av hur 

barndomsvännens personliga öde konstrueras i texten, ett öde som vävs fram ur framställningen om 

de antropomorfa bildernas behärskande av betraktaren. Det är som vi sett förvisso ett ödesdigert öde 

som konstrueras, med fatalismen som framställningarnas följeslagare, lika närvarande när vi vänder 

blicken mot bildernas karateristik som när vi ser till hur förhållandet mellan bilden och betraktaren 

beskrivs. Betraktaren har närmare bestämt varit barndomsvännen – de analyserade textavsnitten i de 

föregående  avsnitten  har  alla  varit  centrerade  kring  honom  –  och  beskrivningarna  har  varit 

framställda som vittnesskildringar av ett tidsligt och spatialt specifikt händelseförlopp. Det har dock 

framträtt tendenser till ett överskridande av detta specifika ramverk i och med att bilderna tillskrivits 

ett agentskap. Detta de antropomorfa bildernas agentskap har visserligen framträtt i framställningen 

av specifika situationer, och skulle därmed kunna ses som bundna till att vara blott specifika, om det 

inte  vore  för  att  beskrivningarna  uttrycker  att  barndomsvännen  fallit  offer  för  detta  agentskap. 



Beskrivningarna  implicerar  därigenom  möjligheten  att  bildernas  kännetecken  (det  antropomorfa, 

kraften att  behärska betraktaren, etcetera) kan ses  som skilda från barndomsvännens karakteristik 

(hans  bristande  förmåga  till  verklighetskontakt)  och  även  som  föregående  hans  fascination  för 

bilderna. Med andra ord ger  beskrivningarna av  bilderna ett  uttryck för  mer generella anspråk än 

vad  som  ryms  i  en  ren  vittnesbeskrivning  av  ett  specifikt  händelseförlopp,  av  ett  personligt  öde. 

Blotta uttrycket personligt öde[185] är något av en sunekdokhe  och hänvisar till  en helhet större än 

det  personliga.[186] Det  implicerar  ett  upphöjande av  det  enskilda till  det  universella.  Liksom det 

personliga  ödet  kan  ses  som  en  manifestation  av  Ödet,  kan  bildernas  ses  som  manifestationer  av 

Bilden. Det är dags att gå vidare i analysen genom att uppmärksamma ett antal beskrivningarna som 

formar detta Öde och denna Bild. Men först en kort anmärkning innan vi vänder oss till detta.

I  texten  nämns  uttryckligen  en  övergång  från  det  enskilda  till  det  allmänna  genom  det 

följande: ”Här kunde denna text ha slutat, vore det inte för att saken tangerar mer allmänna ting än 

min väns  personliga öde och är  för  allvarligt  för  att  ignoreras  mer”.[187] Denna mening framstår 

som en form av stake inoculation, det vill säga som ett sätt att undvika argument, kanske anklagelser, 

om  att  de  följande  beskrivningarna  skulle  vara  ett  uttryck  för  blott  ett  personligt  intresse.[188] 

Hänvisandet till ett allvar som inte kan ignoreras vänder blicken bort från eventuella frågor om vilka 

ytterligare  intressen  som  textens  beskrivningar  kan  tänkas  byggs  upp  kring.[189]  Problematiken 

externaliseras till någonting utifrån kommande som tränger sig på och texten framstår därmed mer 

eller mindre som ett förebud, en profetia, framlagd i formen av en vittnesskildring och framställd för 

det allmännas bästa. Denna form av retorisk teknik kan inordnas under vad Potter (1996) benämner 

för  konstruktioner  av  out-there-ness,  det  vill  säga  språkliga  tekniker  som  syftar  till  att  framställa 

någonting som en oberoende fakticitet genom att rikta fokus bort från identiteten hos producenten 

av denna fakticitet.[190] 

Nu till följande textutdrag:

Utdrag 4

88.                                                                                       Bilderna passiviserar inte

89. endast, de fråntar oss det som gör oss till människor. Och vad är det? 



90. Givandet. Förmågan att ta steget över till den andre, till omsorg, till

91. nyfikenhet, till ansvar. Inför bilderna spelar vi ingen roll, annan än den 

92. passive konsumentens. Bilderna berövar oss vårt givande, manipulerar oss 

93. och förslavar oss. I biosalongen, vid televisionen eller framför dataskärmen

94. upphör människan att vara människan för vi förnekas vårt vara som 

95. givande. Skapandet, som är allt levandes moder, hinner aldrig ta till orda, 

96. för vårt syn- och hörselsinne är fullt upptaget med att distraheras.

Betraktaren  som  passiviserad  av  bilderna  har  diskuterats  ovan  som  läsaren  säkert  minns.  Det 

intressanta med detta avsnitt är i stället att uppmärksamheten nu riktas mot vad det är som bilderna 

tar ifrån oss. Vi har sett hur bilderna tar ifrån oss ”det som gör oss till  människor”, med symptom 

såsom  passivitet,  stumhet,  ett  alltmer  tilltagande  bildberoende  och  en  ofrivillig  och  monomanisk 

eskapism från det verkliga till en värld berövad det sant verkliga, men inte några framställningar av 

det  ursprungliga,  av  vad  som  anses  känneteckna  människan  innan  bilderna  de-humaniserar 

henne.[191] 

I detta textutdrag ges definitionen av det mänskliga som ”givandet”, med innebörden av en 

förmåga  till  överskridande  av  den  egna  subjektiviteten,  mot  intersubjektivitet  och  en  förståelsens 

ömsesidighet.[192]  Detta  är  den  direkta  motsatsen  till  den  tidigare  beskrivningen  av 

barndomsvännen som ägande (oaktat frågan om skulden) en skadad förmåga att förhålla sig till sin 

omgivning.[193]  Här  ges  normen  utifrån  hur  framställningen  av  barndomsvännens  beteende 

konstrueras, där det passiva, asociala, icke-responsiva, icke-distanserade, icke-dialogiska (en mängd 

ytterligare  termer  skulle  kunna  tilläggas)  onekligen  blir  till  det  onormala,  icke-mänskliga  genom 

kontrasten med givandet som det grundläggande mänskliga.

Givandet beskrivs mer specifikt som ”förmågan att ta steget över till den andre, till omsorg, 

till  nyfikenhet,  till  ansvar”  och  vidare  som  ”delandet,  glädjen  i  att  ta  emot  en  gåva,  glädjen  i  att 

kunna  ge  en  gåva,  emottagandet  är  ett  givande,  givandet  är  ett  emottagande”.[194]  Bildernas 

fråntagande  av  människans  möjlighet  till  givande  kan  ses  som  synonymt  med  det  tidigare 



omnämnda berövandet av verklighetens djupare skikt. Sammantaget är detta vad som beskrivs som 

”det mänskligas totala nederlag” där ”den mänskliga blicken” har vänts ”bort från det levande till det 

döda, in i de manipulerade och manipulerande bildernas värld”.[195] 

Rad 95-96,  ”skapandet,  som är  allt  levandes moder,  hinner  aldrig  ta  till  orda,  för  vårt  syn- 

och hörselsinne är fullt upptaget med att distraheras”, knyter samman givandet med skapandet. Det 

är  dock  inte  skapandet  såsom  en  mänsklig  förmåga,  vilket  möjligtvis  kunde  förväntas  utifrån 

beskrivningen av givandet som just en förmåga, utan som någonting personifierat, någonting som är 

”allt levandes moder” och som har möjligheten att ”ta till orda”. Formulerande av skapandet som allt 

levandes moder implicerar att  skapandet föregår  det levande och möjligtvis existerar oberoende av 

det. Skapandet beskrivs nära nog som det mänskligas primum mobile och samtidigt dess umbilicus 

mundi, som både det mänskligas ursprung och dess livgivare.[196]

Det är en konstruktion som påminner om hur bilden tidigare har beskrivits. Skapandet som 

försöker  ta  till  orda  men  distraheras,  överstimuleras,  av  bilderna  kan  ses  som  något  av  en 

emblematisk  eller  stiliserad  beskrivning  för  det  predikament  som  människan  i  egenskap  av 

bildkonsument försatts  i.[197] Det  är  här  viktigt  att  uppmärksamma uttrycket  ”ta  till  orda”  vilket 

återigen  ger  en  antydning  om  orden  som  av  särskild  betydelse,  en  betydelse  som  utvecklas  i  det 

följande:

Utdrag 5

142. Den avgörande frågan är hur bilden får sin mening. Jag vill hävda att

143. bilden är ingenting utan språket – den mening som bilden får är den som

144. människan ger den. Bilden är med andra ord till fullo parasitär, lever

145. av den värld som den endast återspeglar. Att den ger sken av att vara

146. självständig är till fullo en illusion, samma illusion som gör den magisk

147. i våra ögon. Det som gör den verklig är själva dess skenverklighet. I den

148. grad formandet av medvetandet utgörs av bilder försvinner det, för utan

149. den mening som är språklig har bilderna ingenting att falla tillbaka på.



Vi  närmare  oss  kärnan  i  texten,  det  centrum  kring  vilket  beskrivningarna  av  barndomsvännens 

inträde  i  det  skenverkliga  likväl  som  framställningarna  av  bildernas  antropomorfa,  samtidigt 

artificiella, kännetecken och följderna för betraktaren som lockats in i bildernas försåtliga värld. 

Hittills  har  bilden  beskrivits  som  i  avsaknad  av  mening,  som  en  tomhet  som  suger  in 

betraktaren  eller  som  ett  öde  landskap  där  vandrarens  mänsklighet  förtvinar.  Detta  textutdrag 

försöker  nu  beskriva  hur  bilden  kan  återföras  till  denna  verklighet,  alternativt  hur  bildernas 

subverklighet  kan  humaniseras  och  (åter)förenas  med  det  verkligt  verkliga.  I  föregående 

diskussioner har  vi  funnit  att  bildens karakteristik  framträtt  som oberoende av  betraktarens blick, 

men här motsägs dock detta. Bilden beskrivs som en parasit levandes ”av den värld som den endast 

återspeglar”,  vilket  är  ett  uttryck  för  den  spegelmetaforen  som  tidigare  diskuterades  såsom  en 

kontrast  till  diskurspsykologins  syn  på  språket.[198]  Här  handlar  det  visserligen  inte  om  språket 

utan  om  bilden,  men  föreställningen  om  möjligheten  till  en  representation  eller  avbild  av 

verkligheten  är  densamma  i  båda  fallen.  Trots  denna  likhet  finns  det  dock  en  markant  skillnad. 

Spegelmetaforen  i  relation  till  språkets  natur  framställer  språket  som  det  inre  vilket  står  som  en 

representation  av  det  yttre  –  den  inre  föreställningsvärlden  korresponderar  mot  den  yttre 

verkligheten  mer  eller  mindre  som  ett  fotografi  mot  det  fotograferade.  Spegelmetaforen  används 

dock här på ett annorlunda sätt genom att den yttre bilden ses som en återspegling av verkligheten 

(som även den är yttre i förhållande till människan eftersom hon genom sina förmågor förhåller sig 

till den), men paradoxalt nog samtidigt som inte ägandes någonting av denna verklighets kvaliteter. 

Den är  samtidigt  verklighetens avbild och dess  antites,  med en potential  att  kunna förstöra denna 

verklighet genom att  göra  den alltmer lik  sig  själv,  mer lik  en bild.[199] Det  ter  sig  förvisso något 

motsägelsefullt att bilden avbildar verkligheten, men att den genom sina kvaliteter tenderar att göra 

verkligheten mer bildlik. 

Orden och det ursprungligt mänskliga

Vi skall fortsätta med ytterligare aspekter av det femte textutdraget. Vi ser att språket framställs som 

en  form  av  motvikt  mot  denna  paradoxala  cirkelgång  och  framför  allt  gentemot  bildens 



destruktivitet. Bilden beskrivs som ”ingenting utan språket” eftersom det är språket som ger bilden 

mening (”den mening som bilden får är den som människans ger den”). Bilden saknar alltså mening 

utan  människans  språkliga  meningsskapande  kring  denna  bild.  Oberoende  av  människan  är  den 

inget  annat  än  en  tomhet.  I  tidigare  beskrivningar  har  vi  dock  uppmärksammat  bilden  som 

antropomorfiserad, som en agent, vilken utövar ett de-humaniserande inflytande på bildbetraktaren. 

Dessa  beskrivningar  har  konstruerats  som  utsägandes  någonting  om  bildens  essens,  om  dess 

grundläggande  kännetecken  och  det  är  beskrivningar  som  formulerats  utan  hänvisningar  till 

språkligt  meningsskapande.  Beskrivningarna  har  i  stället  präglats  av  en  framträdande  ofrivillighet 

från människans sida där hon faller offer för bildernas destruktiva inverkan på hennes förhållande 

till  verkligheten.  Externaliseringen  av  bilden  som  en  yttre  entitet  (ett  skapande  av 

out-there-ness[200]) som fångar och förslavar människan är föga förenlig med påståendet att bilden 

är ett intet utan språket, blott tomhet utan den mening som människan ger den. 

Följden  av  att  nu  sätta  meningsskapandet  i  centrum  blir  att  de  tidigare  beskrivningar  av 

bildens egenskaper, och av det ödesdigra förhållandet mellan bilden och betraktaren, framstår som 

ett  resultat  av  mänskligt  meningsskapande  snarare  än  som  en  fråga  om  bildens  essentiella 

egenskaper – och möjligheten till en enda, enhetlig definition av Bilden faller bort.[201] I sådana fall 

skulle  barndomsvännens  personliga  öde  kunna  betraktas  som  en  följd  av  hans  eget  missriktade 

meningsskapande  –  och  skulden  tillfaller  ytterst  honom  själv.  Han  skulle  visserligen  fortfarande 

kunna  ses  som  ett  offer,  men  då  för  sitt  eget  meningskapande och  inte  för  bildens  antropomorfa 

behärskande av  honom som betraktare.  Innebär då  detta  att  den senare beskrivningen nu ersätter 

den förra och bidrar till en omtolkning av allt det tidigare sagda? Svaret är nej eftersom fokus snart 

återigen dras till Bildens väsen.

Utdrag 6

15o. Problemet med den stegrande bildkonsumtionen blir akut när bilderna får

151. övertaget över språket. När givandet får vika för konsumerandet. När den

152. transcenderande dimensionen som är språkets essens berövas sig själv 

153. genom att reduceras till ett ting att konsumera. 



154.          Dåren är den människa som stigit utanför den dimension som är

155. transcendensen – han står utanför språket, finns till endast i kraft av 

156. språkets återsken – och han förtvinar och försvinner i samma takt som

157. språkets insida tonar bort. Därav den ofrånkomliga kopplingen mellan

158. dårskap och ensamhet – och bilden. Den ofta diskuterade farhågan om att

159. bilderna utarmas på mening i reproduktionens tidsålder är befogad, men

160. handlar ytterst om bildens eget väsen. Bilden måste förneka sitt ursprung,

161. för utan denna glömska finns den inte till.

162. Bildkonsumenten uppstår i samma ögonblick som människan 

163. resignerar från sitt vara från att vara aktiv, skapande, givande.

Givandet ger vika för konsumerandet, medan språket som beskrivs som i grunden transcenderande 

alltmer  förlorar  detta  sitt  essentiella  kännetecken  (liksom  verkligheten  tidigare  framställdes  som 

berövat  sina  djupare  skikt).  ”Bilderna  får  övertaget  över  språket”  medan  konsumtionen  betvingar 

givandet.  Likheterna  mellan  den  första  och  den  andra  meningen  i  detta  utdrag  antyder  likheter 

mellan givandet och språket samt mellan konsumtion och bilder. Det senare har diskuterats ovan, 

men hur skulle vi nu kunna betrakta relationen mellan givandet och språket? 

Givandet  beskrevs  ovan  som  ”förmågan  att  ta  steget  över  till  den  andre,  till  omsorg,  till 

nyfikenhet,  till  ansvar”.  Således  kan  givandet  ses  som  transcenderande  i  bemärkelsen  av  ett 

överskridande  av  individens  subjektivitet,  mot  en  ömsesidighet  tillsammans  med  den  Andre. 

Språket beskrivs även det som överskridande, men frågan är hur detta överskridande skall uppfattas 

eftersom beskrivningen inte säger något annat än att  språket till  sitt  väsen är  transcenderande. En 

möjlighet är att se språket som ett givande. Detta följer dock inte utifrån  textavsnitt 6 i sin ensamhet, 

men däremot om detta relateras till textutdrag 3, i vilket bilderna likväl som bildberoendets följder 

framställdes  som  stumhet  (eller  som  ordens  frånvaro).  Om  vi  nu  återigen  tittar  på  textutdrag  6 

består  den  av  tre  meningar,  men  när  vi  läser  dem  upptäcker  vi  att  dessa  meningar  snarare  är  att 



betrakta som en huvudsats och två bisatser, där de två sistnämnda följer samma mönster som, och 

fyller  ut  det  som  sagts,  i  den  förstnämnda.  Bildernas  övertag  över  språket  överensstämmer 

tillräckligt  väl  med konsumerandets  betvingande av  givandet  för  att  språket  skall  kunna  betraktas 

som ett  givande. Medan Bilden eller bilderna beskrivits  som det  ordlösa,  likaså konsumerandet av 

bilderna,  finner  vi  här  det  icke  ordlösa  som  inget  annat  än  språket  (förvisso  en  truism)  och  som 

givandet.  Det  finns  onekligen  en  flytande,  metaforisk  överensstämmelse  (överföring)  mellan 

givandet och språket där språket, som sagt, är ett givande, medan givandet också är språkligt. 

Vi  kan  dra  oss  till  minnes  den  tidigare  diskussionen  om  textens  sammanlänkning  av 

givandet  och  skapandet,  där  skapandet  beskrevs  i  antropomorfa  termer  som  det  som  kan  ”ta  till 

orda”.  Skapandet  konstruerades  som  något  delvis  externt,  som  en  oberoende,  antropomorfiserad 

entitet,  i  förhållande till  människan och det  fanns  även en antydan om skapandet såsom en agent 

existerande före människan genom att  vara ”allt  levandes moder”. Relationen mellan givandet och 

skapandet  är  förvisso  metaforisk  genom  att  det  sistnämnda  konstrueras  som  överensstämmande 

med  det  förstnämnda.  Anledningen  till  det  nyss  nämnda  påståendet  om  att  skapandet  i  texten 

framställs  som  delvis  oberoende  av  människan,  är  att  skapandet  qua  givande  betraktas  som  det 

grundläggande  mänskliga.  Medan  givandet  beskrivs  som  grundläggande,  beskrivs  skapandet  som 

ursprungligt,  och  textens  metaforiska  sammanlänkning  av  dem  både  gör  nu  att  den  ena  kan 

tillskrivas den andras kännetecken. Ovan nämndes den flytande överensstämmelsen mellan givandet 

och språket. Till denna kan nu även skapandet tilläggas och  genom sin synonymitet med varandra 

kan  dessa  tre  aspekter  alla  ses  som  det  ursprung  som  nämns  i  textutdraget  (rad  160-161),  ett 

ursprung som den antropmorfa Bilden måste glömma för att kunna förbli just Bild (”Bilden måste 

förneka sitt ursprung, för utan denna glömska finns den inte till”).

Textutdraget talar även om ”dåren” och vi minns att barndomsvännen beskrivs som ”liksom 

en  dåre”  som  var  ”mitt  ibland  oss,  utan  att  vara  ibland  oss”[202]  och  det  var  en  dårskap  som 

tillskrevs honom (i bemärkelsen av en category entitlement) just utifrån konstruktionen av givandet 

(och  därmed skapandet)  som  norm,  som  människans  essens.  I  förhållande  till  detta  textutdrag  är 

han dåren i och med att han klivit utanför språket och endast existerar ”i kraft av språkets återsken”. 

Detta återsken skulle kunna betraktas som andra människors språkliga meningsskapande av honom, 



medan han själv är oförmögen att forma ett sådant meningsskapande av både sig själv och andra – 

med konsekvensen att han så sakteliga ”förvinar och försvinner”.[203] ”Språkets insida”, som är den 

språkligt (menings)fyllda subjektiviteten ,  barndomsvännens inre, ”tonar bort” och lämnas som en 

tomhet,  förvisso  fortfarande  en  subjektivitet  men  som  sådan  blott  sinnesförnimmande,  blott 

”tillfälligt  och  omedelbart”  existerande.[204]  Det  är  en  tomhet  som  inte  är  någonting  annat  än 

bildens  sugande  tomhet  och  som  vi  minns  framställdes  barndomsvännen  också  som  offer  för  en 

de-humaniserande metamorfos,  från  människa  till  bild,  och  som  därmed inkastad  i  den  skenbara 

verklighetens cirkelgång av ständigt förnyad glömska av det upplevda, men också en glömska av det 

ursprungliga  och  grundläggande  mänskliga.  Den  avslutande  paragrafen  i  texten  fullbordar 

framställningen av det mänskliga varats essens:

Utdrag 7

168.          ”När två eller fler av er är samlade finns jag bland eder”, sade Jesus

169. enligt Matteusevangeliet, och satte fingret på den springande punkten.

170. Den metafysik som hela tiden undkommer oss genom att den utgör vår

171. grund och vårt vara. Ordet, som finns i den mån vi alltjämt finns till och 

172. kan lystra till det, och som gör det möjligt för bilden att lysa med mening.

Detta är  det enda ställen i  texten där ett  annat verk citeras,  närmare bestämt Matteus evangelium, 

kap. 18, vers 20, och frågan är vilken betydelse detta citat kan tänkas ha för den föreliggande texten. 

Detta  citat  används  troligtvis  inte  godtyckligt  utan  för  ett  specifikt  syfte  och  har  lika  specifika 

konsekvenser för all den text som föregått denna avslutande hänvisning. Syftet skall inte spekuleras 

kring,  men  vad  gäller  konsekvenserna  finns  ett  antal  aspekter  att  uppmärksamma.  Förutom  att 

denna avslutande intertextuella länk mellan Bibeln och den föreliggande texten skänker den senare 

en poetisk avslutning, bidrar den även till att ge textens framställning om det ursprungliga en ökad 

legitimitet genom att antyda att denna ingalunda är någonting nytt (vilket kan ses som en form av 

stake inoculation, där möjligheten att texten blott är en personlig reflektion återigen nedtonas).[205]



De  två  sista  raderna  är  ett  återupprepande av  att  ”den  mening  som  bilden får  är  den  som 

människan  ger  den”  genom  språket.  Som  vi  minns  av  diskussionen  kring  textutdrag  5  står 

beskrivningarna av detta meningsskapande i kontrast mot de övriga beskrivningarna av människan 

som  ett  offer  för  bildernas  de-humanisering.  Denna  konstrast  vidhålls  förvisso  ända  till  slutet  av 

texten,  med  den  skillnaden  att  orden  och  språket  här  bytts  ut  mot  Ordet,  vilket  blir  den 

personifierade motsvarigheten till  den antropomorfa Bilden.[206]  Ordet ersätter i  detta avslutande 

textavsnitt  givandet  och  skapandet  likväl  som  språket  (orden)  som  det  ursprungligt  mänskliga. 

Beskrivningen av Ordet som simultant existerande med människan i  den mån hon kan ”lystra till 

det”  och  som  det  ”som  gör  det  möjligt  för  bilden  att  lysa  med  mening”  är  en  beskrivning  som 

överensstämmer  med  de  tidigare  beskrivningarna  av  givandet,  skapandet  och  språket.[207]  De 

föregående termerna visade som vi minns på en överensstämmelse med varandra genom att de alla 

framställdes som kärnan i det mänskliga och Ordet kan – såsom den i texten slutliga ersättaren av 

dessa  termer  –  ses  som  innefattande  dem  allihop.  Frågan  är  förstås  vad  som  föranleder  detta 

ersättande.  Det  svar  som vi  får  hålla  till  godo  med utifrån  den  analys  som här  når  sitt  slut,  är  att 

framställningen  av  Ordet  som  det  ursprungligt  mänskligas  kännetecken,  detta  hennes  varas 

immanenta  Logos,  bildar  den  symmetriska  motsvarigheten,  antitesen  och  motkraften  till  den 

antropomorfa  Bildens  de-humaniserande  manifestationer.  Det  är  en  symmetri  som  fullbordar 

textens framställning av förhållandet mellan Ordet och Bilden, ett förhållande som framställts som 

en  kamp  mellan  det  mänskliga  och  det  icke-mänskliga,  mellan  det  verkliga  och  det  icke-verkliga,  

mellan det levande ordets ljus och den döda bildens dunkel. 

Återblick

Det är dags att ställa och försöka besvara frågan vart denna text hittills har fört oss, vad den har sagt 

oss  och  vad  vi  i  vår  tur  har  möjlighet  att  säga  om  det  redan  sagda  –  likväl  som  det  osagda.  Det 

följande är ett betraktande vars anspråk inte sträcker sig till att omfatta mer än det potentiella och 

preliminära, tecknandes ett sannolikt men ingalunda sammanfattande sammanhang. Ett avsnitt likt 

detta  förväntas  onekligen  vara  den  sista  tråden  i  vävnaden  som  förbinder  de  föregående  till  en 



avgränsad helhet och på något vis fullbordar det hela. Samtidigt är det fullbordade paradoxalt nog 

aldrig avslutat. Den föreliggande texten, liksom varje annan text, kan inte sägas vara essentiellt given, 

slutgiltig eller objektiv. Den föds ständigt på nytt i mötet med varje ny läsare och läsning. En smula 

paradoxalt kunde vi säga att texten existerar, i den enda rimliga betydelsen av detta predikat, mellan 

sig själv och läsaren. Men låt oss nu inte gå händelserna i förväg. Först kan det vara fördelaktigt att se 

tillbaka på ett antal preliminära huvudpunkter från de föregående avsnitten.

En rekapitulation av det föregående

Den föreliggande texten inleddes med ett utdrag ur den text, vilken sedemera skulle komma att läsas 

(framställas) genom en diskurspsykologisk begreppsapparatbegrepp. Inledningsvis var  poängen att 

antyda  det  föga  självklara  med  artikelavsnittets  framställning  av  den  sjuke.  Den  antydda  kritiken 

fungerade även som utgångspunkt för att positionera den föreliggande texten som ett mer allmänt 

hållet ifrågasättande av vissa förgivettaganden i essentialistiskt uppbyggda framställningar. 

Därefter följde ett försök till en bakgrundsbeskrivning av dels den problematik som tenderar 

att uppstå i sökandet efter våra uppfattningarnas, och i förlängningen tillvarons, grund(er), och dels 

av  den  svårlösta  konflikten  mellan  relativismens och  realismens  minst  sagt  disparata  ontologier  – 

och  ideologier  (vilket  inte  är  en  opassande  benämning  eftersom  konflikten  inte  kan  sägas  rör  sig 

blott, eller ens alltid, på framställningarnas manifesta nivå, utan även och ibland endast finns till som 

en framställningens förutsättning och dolda antagande[208]). Ifråga om grundens problematik låg 

en  central  lärdomen  i  att  inte  fatta  grunden  såsom  liktydigt  den  universella  måttstocken,  såsom 

den/det  i  transcendental  mening  axiomatiska  handlingen/ordet  –  och  inte  falla  för  frestelsen  att 

hävda det sanna såsom överensstämmelsen mellan utsagor och sakförhållanden. Denna bild av det 

självkonstituerande  och  självrefererande  likställdes  vidare  såsom  blott  ett  annat  namn  för  det 

monistiskt  Absoluta  och  kanske  var  det  i  sammanhanget  då  passande  (eller  symptomatiskt)  att 

Nietzsche var den tänkare som valdes till referenpunkt: avvisandet av den absoluta grunden var på 

sätt och vis inte annorlunda till sina konsekvenser än postulerandet av den monistiske Gudens död. 

Ytterligare  en  viktig  punkt  var  Nietzsches  påpekade  av  ”the  unimagibility  of  things  happening 

without intentions” och dess emblematiska betydelse för vår språkliga strukturering av verkligheten 



i  enlighet  med  en  antropomorf  logik  (finns  det  för  övrigt  någon  annan?),  en  logik  preliminärt 

framställd som uppbyggd kring förhållandet mellan subjekt och predikat.  Syftet  med diskussionen 

av  den  antropomorfa  logiken,  som  även  beskrevs  som  en  metaforikens  logik,  var  främst  att  lyfta 

fram att vi aldrig kan föreställa oss företeelserna, händelseförloppen, tingen, etcetera, i sig själva. Vi 

föreställer  oss  (för  att  använda  en  kognitivistisk  jargong)  alltid  någonting  som  om  det  vore  detta 

något, där både det intiala särskiljandet av detta något från det oformligas kaos – från allting annat – 

och den perspektivistiska föränderligheten hos detta något är beroende av språkligt kontingenta och 

arbiträra praktiker. 

Kontentan  av  det  efterföljande  avsnittet  om  relativism-realism-konflikten  var  sedan  att 

varken våra möbler eller döden är några självevidenta exempel på den socialt konstruerade världens 

gränser. Förutom ett vederläggande av just dessa två exempel (och dylika sådana), var diskussionen 

även ett argument för att verkligheten inte kan skiljas från våra tolkningar av den.  Språket är inte ett 

medium genom vilket verkligheten framträder såsom den är, utan språket är i stället konstitutivt för 

verkligheten. Kvintessensen av diskussionen stod att finna i devisen att vårt språk är vår verklighet. 

Texten  leddes  sedan  över  till  en  redogörelse  av  ett  antal  för  framställningen  betydelsefulla 

aspekter av Saussures och Wittgensteins verk. Den centrala lärdomen vi tog med oss från Saussure 

var särskiljandet mellan det betecknande och det betecknade, samt hur tecknet bestäms differentiellt 

genom  en  väv  av  åtskillnader  där  varje  tecken  formas  i  relation  till  språkets  övriga  tecken. 

Wittgenstein omnämndes därefter med anledning av hur denne i sina skrifter riktat fokus mot varje 

ords  mening  som  formad  genom  vår  språkanvändning  i  specifika  språkspel,  i  kontrast  mot 

föreställningen om våra ord (och vårt språk givetvis) som ett abstrakt medium för det mentala. 

Med  allt  det  hittills  nämnda  som  bakgrund  gick  texten  över  till  att  försöka  avgränsa 

begreppet  diskursteori.  Här  användes  framför  allt  Foucault  respektive  Francis  och  Hester  för  att 

mejsla  ut  två  kontrasterande  positioner  ifråga  om  vad  som  bör  vara  diskursaanalysens  primära 

studieområde.  Den  foucaulteanska  respektive  den  etnometodologiska  förståelsen  av 

diskursbegreppet, och av det sociala, framhölls som tämligen disparata. Vad gäller Foucault kunde 

diskursen  beskrivas  som  helheten  av  de  tidsligt  och  rumsligt  avgränsade  mönster  av  historiskt 

kontingenta sätt att specificera kunskap – kunskap som alltid är sammanvävd med makten genom 



dess roll  i  olika diskursiva teknologier ämnade att  reglera människors livsföring. Av framträdande 

vikt är här att diskursen som helhet, och dess inom-diskursiva händelser (exempelvis varje utsaga), 

alltid framträder i motsats till något annat. Den uteslutna, nedtystade och osynliggjorda annanheten, 

konstituerad genom diskursens olika utestängningsprocedurer, kunde något förenklat beskrivas som 

följden  av  en  specifik  vilja  till  sanning,  vilken  ständigt  döljer  sig  själv  och  sitt  betvingande  av 

alternativa  diskursformer.  I  kontrast  till  detta  anklagade  etnometodologerna  Francis  och  Hester 

perspektiv  såsom  Foucaults  för  att  inte  i  tillräcklig  utsträckning  ta  hänsyn  till  de  i  den  specifika 

situationen  interagerande  människornas  egen  förståelse.  Enligt  dem  kunde  sökandet  efter 

övergripande hegemoniska representationssystem inte sällan ses som överflödigt eftersom den enda 

nödvändiga  begreppsapparaten var  densamma som (eller åtminstone formad utifrån) den genom 

vilken de interagerande människorna skapade mening av sig själva och sin situation. Möjligheten att 

denna  uppdelning  i  två  extremer  är  missvisande  antyddes  och  frågan  ställdes  om  inte  de  två 

perspektiven kan bedömas utifrån sin funktionalitet snarare än utifrån huruvida de ger en korrekt 

bild  av  hur  det  verkligen  förhåller  sig.  Denna  situation  där  vi  måste  välja  mellan  någon  av  dessa 

utgångspunkter –  formulerade som den stora  eller  den lilla  skalans  blick –  är  kanske till  och med 

falsk,  kanske  är  vi  fastlåsta  vid  detta  dualistiska mönster,  förhäxade av  antagandet  att  detta  är  vår 

enda valmöjlighet.[209] Tänk om det är en diktomi som kan lösas, i bemärkelsen upplösning, eller 

bortom  vilken  det  finns  något  annat  än  den  sedvanliga  syntesen  där  det  lilla  (det  socialas 

mikrokosmos) betingar det stora (det samhälleligt strukturella) och tvärtom? 

Vi frågade därpå efter kontextens betydelse. Utgångspunkten var en text av Schegloff (1997) 

där denne ur ett etnometodologiskt perspektiv argumenterar för att analyser av det sociala primärt 

bör utgå ifrån samhällsmedlemmarnas egen förståelse för de sociala praktiker i  vilka de ingår. Om 

inte tenderar analyserna att bli mer av ett uttryck för samhällsanalytikerns begreppsapparat och dess 

tillrättaläggande av det studerade, än en bild av det som verkligen, i  grunden, konstituerar det som 

studeras – det vill  säga de interagerande individernas egen Weltanschauung.  Antydningar gavs om 

att Schegloffs ståndpunkt, trots sitt sken av självklarhet, var långt ifrån oproblematisk.

Avsnittet om den diskusiva psykologin byggde framför allt på Potter (1996) och syftade till 

att positionera detta socialkonstruktionistiska perspektiv, framför allt genom att ställa det i kontrast 



mot  (och  se  det  som  en  reaktion  på)  kognitivistisk  psykologi.  Trots  perspektivets  likheter  med 

etnometodologin  poängterades  att  diskurspsykologin  sträcker  sig  utöver  att  vara  blott  ett 

förtydligande av samhällsmedlemmarnas egen förståelse. Hos diskurspsykologin fann vi med andra 

ord en samhällskritisk sida som inte kunde sägas finns hos etnometodologin och vilket som vi sett 

inte kan räknas till det senare perspektivets fördel. Viktigt var för övrigt att textanalysen inte skulle 

betraktas som ett  exempel på  en tillämpning av  det  diskurspsykologiska perspektivet utan som ett 

uttryck  för  detta  perspektiv.  Anledningen till  den  skenbart  subtila  distinktion  mellan  ”tillämpning 

av”  och  ”uttryck  för”  kunde  sedan  belysas  genom  den  efterföljande  diskussionen  om   metod  och 

diskursanalys. Här definierades en konventionell bild av metoden såsom medlet, med följden att vi 

därmed  fann  oss  stående  inför  en  värld  reducerar  till  just,  och  blott,  medel.  Denna  värld 

underordnad  användandets  kategori  beskrevs  också  som  en  värld  klyven  av  en  oöverbryggbar 

åtskillnad  mellan  våra  föreställningar  om  denna  värld  och  denna  värld  per  se,  även  om  det 

traditionella  metodbegreppet  ironiskt  nog  bygger  just  på  antagandet  om  denna  klyftas  möjliga 

övervinnande. Emblemet för denna instrumentalistiska partikularisering av världen i eller till medel 

är  metoden som verktyg,  det vill  säga metoden som det vilket existerar skilt  från det som den skall 

användas till. Som vi såg blev metoden dock det som framställer (till skillnad från upptäcker), inte 

blott skillnaden mellan sig själv och den ”rena” verkligheten, utan världen såsom det redan kända. 

En betydligt mer väsentlig åtskillnad var i stället den mellan det som metoden synliggör och det som 

den döljer (eller låter vara fördolt). Med detta sagt gick diskussionen över till ett exemplifierande av 

metodologiska svårigheter för diskursanalytikern, svårigheter vilka i  det stora hela emanerade från 

en fastlåsning vid den nyss nämnda konventionella definitionen av metoden. Med beskrivningen av 

diskursanalysen såsom en sorts negation av metoden som medel (även om det är svårt att förneka att 

även  diskursanalysen  trots  allt  alltid  tar  form  utifrån  något  specifikt  syfte)  formulerades 

diskursanalysen  som  konsten  att  fånga  det  förgivettagna.  Det  bör  dock  inte  glömmas  bort  att 

diskursanalysen även beskrevs som rörelsen mellan det förgivettagnas allusioner (till dess motsatser) 

och dess illusioner (om dess egen normativitet).

Då  återstår  textanalysen.  Det  har  redan  sagts  att  det  är  fråga  om  en  diskurspsykologisk 

läsning av en tidskriftsartikel och att denna läsning fördelaktigt fångar hur texten konstrueras kring 



en  specifik  framställning  av  bilden  och  ordet  och  relationen  dem  emellan.  Detta  övergripande 

förhållande framställdes som format genom ett antal moment i texten, framför allt (i)  utformningen 

av dikotomin normalt-onormalt, (ii) den topografiska klyvningen av det sociala rummet, samt (iii) 

positioneringen  av  förhållandet  betraktare-bild  mot  bakgrund  av  triaden  skapande-givande-språk 

som  det  mänskliga  varats  essens.  Även  om  konstruktionen  av  abnormaliteten  föregår  den  i 

kognitivistiska termer formade topografin, som i sin tur föregår bestämningen av betraktarens och 

bildens  karakteristik,  kan  dessa  moment  inte  betraktas  som  fristående  från  varandra.  De  vävs 

ständigt in i varandra och momentindelningen bör inte ses som mer än ett försök att schematisera 

och  fixera  textens  flöde.  Det  är  dessutom  en  indelning  som  överskrider  sin  egen  kronologiska 

struktur eftersom varje moment onekligen innehåller spåren av övriga moment – konstruktionen av 

det  abnormala  förutsätter  en  klyvning  av  rummet  som  i  sin  tur  förutsätter  vissa  antaganden  om 

betraktaren  och  det  ursprungligt  mänskliga  –  och  tvärtom.  Vad  framvisades  då  genom  den 

diskurspsykologiska  läsningen?  I  mer  allmän  (och  kanske  även  trivial)  bemärkelse  var  läsningen 

givetvis en framställning av en text utifrån en diskurspsykologisk begreppsapparat. Specifika termer, 

exempelvis  category  entitlement,  ontological  gerrymandering,  externalizing  devices  och  stake 

inoculation, hämtades från Potter (1996) och användes för att bryta ned textens framställningar och 

blottlägga förutsättningar för,  samt följder av,  textens resonemang. Läsaren bör dock komma ihåg 

att  det  vore  förhastat  att  uppfatta  detta  som att  det  diskurspsykologiska perspektivet tillämpades i 

syfte  att  lyfta  fram  textens  fördolda  aspekter.  Analysen  är  snarare  ett  uttryck  för  en 

diskurspsykologisk  läsning  och  som  sådan  skild  från  den  analyserade  texten.  Den  text  som  är 

analysen bildar med andra ord en separat version i förhållande till den analyserade texten. Vi skall 

nu inte gå händelserna i förväg eftersom vi strax kommer att titta närmare på detta något paradoxala 

förhållande  mellan  texten  och  analysen.  Det  är  dock  fördelaktigt  för  läsaren  att  redan  nu  vara 

införstådd med att det föreligger en dylik paradox, framför allt eftersom den ger sig till känna även i 

nedanstående summering. 

Låt  oss  med  detta  sagt  gå  till  den  diskurspsykologiska  läsningens  mer  specifika  aspekter  – 

dess innehåll om man så vill. Inledningsvis ifrågasattes textens anspråk på att vara en beskrivning av 

faktiska  förhållanden.  Textens  positionering  av  sig  själv  som  en  vittnesskildring  var  onekligen  ett 



anspråk på ren deskriptivitet par excellence, men kunde med ett diskurspsykologiskt grepp framvisas 

som  en  långt  ifrån  ”ren”  skildring  uppbyggd  kring  en  bestämd  bild  av  normalt  respektive 

icke-normalt  beteende.  En  människas  (synbara)  brist  på  distans  till  det  hon  företar  sig,  det 

fullständiga uppgåendet i eller den totala hängivelsen till någonting, antyddes som ett symptom på 

något  immanent  patologiskt  hos  henne.  Bristen  på  distans,  eller  med  andra  ord  en  korrekt 

verklighetsuppfattning,  blev  till  ett  kriterium  för  en  uppdelning  i  två  sociala  rum  (världar  eller 

verkligheter): det virtuella, icke-verkliga och det riktiga, verkligt verkliga. Genom rumsmetaforiken 

framställdes, vid sidan om protagonistens icke-normalitet, även ett  mer allmän(giltig)t förhållande 

mellan  subjektet  och  (den  yttre)  verkligheten,  med  särskiljande  respektive  kongruens  som  de  två 

koordinater enligt vilka subjektets förhållande till verkligheten strukturerades. Relationen mellan det 

normala  och  det  icke-normala  framställdes  här  som  liktydig  med  (den  graderade)  linjen  mellan 

dessa två  punkter:  ju  högre  grad av  särskiljande från verkligheten desto mer onormalt  framträdde 

individens beteende och ju högre kongruens mellan subjektet och verkligheten desto mer normalt. 

En viss motsägelsefullhet låg i  att dikotomin normal-onormalt förutsatte en enda verklighet (vilket 

konstruktionen särskiljande-kongruens fordrar) samtidigt som framställningen av barndomsvännens 

subjektivitet  endast  kunde  räddas  genom att  han  placerades  i  en  annan verklighet,  en  degraderad 

verklighet skild från, men ändå innefattad i, den verkliga verkligheten. Med det nyss sagda som en 

sammanfattning av moment (i) och (ii) som nämnts ovan, kan vi övergå till det tredje momentet, det 

vill  säga  konstruktionen  av  relationen  mellan  betraktaren  och  bilden  samt  triaden 

skapande-givande-språk  som  det  mänskliga  varats  essens.[210]  Om  vi  börjar  med  förhållandet 

betraktare-bild  fann  vi  att  konstruktionen  av  betraktaren  (till  en  början  i  gestalt  av 

barndomsvännen, men senare i  form av  en betraktare i  största  allmänhet) byggdes upp kring  den 

karakteristik som tidigare tillskrivits  barndomsvännen. Barndomsvännens position som betraktare 

var onekligt ambivalent eftersom texten pendlade mellan att framställa den som konstituerad utifrån 

hans  immanenta,  patologiska  brist  på  distans  i  förhållande  till  bilden  och  som  en  konsekvens  av 

bildens  aktivt  transformativa  inflytande.  Möjligtvis  kunde  ett  visst  överbryggande  tänkas  om 

barndomsvännens  individuella  öde  betraktades  som  ett  särskilt  gynnsamt  (eller  oundvikligt) 

manifesterande  i  det  enskilda  av  det  allmänna  öde  som  riskerar  att  drabba  varje  bildbetraktare. 



Förhållandet  mellan  bilden  och  betraktaren  (både  ifråga  om  barndomsvännen  och  den  allmänna 

betraktaren) beskrevs dock huvudsakligen som en relation där den till sina egenskaper antropomorft 

beskrivna bilden passiviserar betraktaren och suger in henne i  en subverklighet synonym med den 

ovan  nämnda ”andra  verkligheten”.  Härmed patologiserar  bilden människan,  med den  förödande 

följden  att  människan  drivs  in  i  en  metamorfos  där  hon  alltmer  antar  bildens  karakteristik.  Men 

vilken karakteristik  gavs  då  denna till  bild  reducerade mänsklighet?  Det  främsta  kännetecknet  var 

dess stumhet, vilken i analysen uttrycktes som det tysta, det icke uttalade, det ordlösa. Stumheten var 

ordens  frånvaro  hos  en  betraktare  försluten  i  en  bubbla  av  autistisk  självtillräcklighet.  Den 

uppslukade  betraktarens  ansikte  var  den  plana,  döda  ytan  som  blott  var  förmögen  att  reflektera 

bildens artificiella liv. Denna karakteristik omfattade nu även bilden, med den skillnaden att bilden 

som  sådan  framställdes  som  reflekterande  dels  andra  bilder  (det  vill  säga  speglande  den 

subverklighet  i  vilken  bilden  ingår)  och  dels  den  yttre  verkligheten  (vilken  markerar  dess  yttersta 

gräns).  Det  är  dock  intressant  att  det  ovan  nämnda  förhållandet  mellan  betraktaren  och  bilden 

markerade ett brott med framställningen av en åtskillnad mellan bildens verklighet och den riktiga 

verkligheten.  Det  symbiotiska  förhållandet  mellan  dem  båda  är  inget  annat  än  ett  upplösande  av 

gränsen  mellan  verkligheten  och  subverkligheten,  och  om  vi  följer  denna  linje  till  dess  logiska 

slutpunkt  innebär  den  även  ett  sönderfall  av  skillnaden  mellan  det  normala  och  det  onormala. 

Denna konsekvens är minst sagt ironiskt emedan texten uttryckligen argumenterar just för en klar 

åtskillnad  mellan  det  normala  och  det  onormala  –  och  mer  allmänt  för  realismens 

Weltanschauung.[211] Om vi nu går vidare till triaden skapande-givande-språk som det mänskliga 

varats  essens  framställdes  den  som  den  direkta  motsatsen  till  dels  den  (hos  barndomsvännen) 

skadade förmåga att förhålla sig till verkligheten och dels bildens karakteristisk. Kanske kan de två 

aspekternas likhet tyckas otydlig, men de förenades av att båda i texten definierades som det passiva, 

icke-responsiva  och  icke-dialogiska.  De  förenades  av  en  världsfrånvänd  självtillräcklighet,  vilken 

dock framstår som skenbar eftersom ingen av dem kan vara helt försjunken i självtillräcklig isolering 

utan  snarare  förutsätter  just  sin  egen  motsats,  det  vill  säga  det  aktiva,  responsiva  och  dialogiska. 

Konstruktionen  av  givandet  skiljde  sig  från  framställningen  av  skapandet  i  det  avseendet  av  den 

senare  beskrevs  som  antropomorf  och  delvis  särskiljd  från  människan  medan  den  förra 



karakteriserades  som  en  i  människan  inneboende  potentialitet.  Deras  gemensamma  nämnare  var 

dock  deras  transcenderande karaktär:  de  konstruerades  både  som  förmågan  eller  möjligheten hos 

den  enskilda  människan  att  överskrida  sin  egen  subjektivitet  i  riktning  mot  en  ömsesidighet  med 

den Andre. Språket kom därefter in i  sammanhanget genom att  det transcenderande hos givandet 

och  skapande  (deras  essens)  definierades  som  det  språkliga.  Slutsatsen  var  att  det  i  texten 

konstruerades  en  flytande  överensstämmelse  mellan  givandet,  skapandet  och  språket  såsom  det 

ursprungliga,  ett  ursprung  som  gör  människan  till  människa  och  som  den  antropomorfa  Bilden 

måste glömma för att kunna bli just Bild. Kontrasten mellan bilden och språket fullbordades genom 

textens  framställning  av  Ordet  som  den  personifierade  antitesen  och  motkraften  till  den 

antropomorfa Bilden, en antites som i sig själv inneslöt hela triaden givande-skapande-språk. 

Finns  det  då  inte  mer  att  säga  angående  analysen?  Resumén  av  analysen  tjänar  främst  att 

vara läsarens minne till fromma för de följande resonemangen, liksom som sagt var fallet med övriga 

delar av sammanfattningen. Tanken har emellertid aldrig varit att något av de tidigare avsnitten på 

något  sätt  skulle  kunna  överges  till  förmån för  det  efterföljande,  inte  heller  att  de  skulle  betraktas 

som  helt  fristående.  Somliga  av  de  följande  avsnitten  kan  nu  komma  att  te  sig  som  sidospår  i 

förhållande till  det  föregående,  men läsaren kan  försäkras  om att  de  alla  mejslar  ut  högst  centrala 

aspekter  av  det  som  hittills  sagts  i  texten.  Möjligtvis  skulle  någon  kunna  invända  mot  den  något 

okonventionella  formen  som  sträcker  sig  utöver  att  blott  relatera  ”teori”  till  ”empiri”.  Som  redan 

tidigare nämnts vore det dock förhastat att exempelvis se textens avsnitt fram till diskussionen om 

diskurspsykologin  som  liktydiga  med  en  utläggning  av  ett  specifikt  problemområde,  som  ett 

specificerande av teorier och begrepp, följt av  diskurspskologi-avsnittet såsom ett framläggande av 

det särskilda instrument med vilket tidskriftsartikeln sedan dissekerats – som ett teoretiskt utmejslat 

verktyg applicerat på ett empiriskt material. Den givna följden av ett dylikt upplägg vore givetvis en 

sammanfattning/slutdiskussion,  vilken  sällan  tillför  någonting  utöver  det  föregående  utan  mer 

innebär ett preciserande av det redan uttryckta. (Varje analys är i sig själv redan ett framvisande av 

den  teori  som  den  inledningsvis  tar  stöd  emot,  och  häri  ligger  den  teoretiska  inledningens 

redundans,  framför  allt  eftersom  den  ”teoretiska  inledningen”  alltför  ofta  kan  jämställas  med  ett 

auktoritetsåberopande.[212]) Som läsaren redan upplysts om eftersträvar den föreliggande texten en 



form  som  frångår  dikotomiseringen  teori-empiri.  Förutom  redan  gjorda  antydningar  om  textens 

brott  med  denna  konventionell  dualism –  exempelvis  genom positioneringen av  den  föreliggande 

texten  som  socialkonstruktionistisk  och  genom  diskussionen  om  förhållandet  mellan  metod  och 

diskursanalys  –  kommer  ytterligare  aspekter  av  denna  brytning  bland  annat  att  framvisas  i  det 

nedanstående.

Verklighetskonstruktioner och mellanrum: från analysen och vidare

Utifrån  den redogörelse som ovan gjorts  för  analysen framstår  det  i  tidskriftsartikeln ambivalenta 

förhållandet mellan textens realistiska hållning och dess samtidiga underminering av denna hållning 

som genomgående för hela texten, samtidigt som belysandet av just detta förhållande ter sig som en 

av de viktigaste aspekterna i den läsning som gjorts. Som redan nämnts ovan innebär åtskillnadernas 

(framför allt normalt-onormalt, friskt-sjukt, verklighet-subverklighet) upplösande ett sammanbrott 

för textens som helhet; det utifrån ett realistiskt perspektiv formade antagandet tillika postulatet om 

att verkligheten är precis vad den är, att den klart kan fixeras och att denna givna verklighet kan tas 

som måttstock för bedömningar av vad som är riktigt verkligt eller blott fantasi, vad som är normalt 

eller  icke-normalt,  etcetera,  kan inte  undvika att  leda till  sitt  eget  upplösande. Med andra ord och 

med anspelning på barndomsvännen i texten faller texten offer för sitt eget öde, för konsekvenserna 

av  sina  egna  förutsättningar.  Situationen  är  på  sätt  och  vis  den  följande:  ”Dessa  barn  levde  i  en 

illusion: de trodde sig handla och tala på måfå, men deras minsta gest hade som sin egentliga uppgift 

att  förutspå  deras  Öde”.[213]  Problemet  med  texten  ligger  i  att  den  inte  kommer  ut  ur  sin  egen 

illusion, att den  undviker att ifrågasätta sin egen positionering, sin realistiska Weltanschauung, och 

därmed  misskänner  sin  transcendentala  kärna.[214]  Som  vi  minns  från  föregående  redogörelser 

måste realismen nämligen förutsätta ett absolut yttre, en objektiv verklighet bortom språkets väggar, 

men som paradoxalt nog samtidigt kan speglas och representeras genom vårt språk. Denna typ av 

spegelmetafor är dock vad Kant skulle ha benämnt en transcendental illusion, där illusionen i detta 

fall  ligger  i  att  tro  att  det  är  språkligt  möjligt  att  postulera  (i)  förekomsten  av  en  objektiv, 

självidentisk värld (där saker är vad de är, möbler likväl som döden...), (ii) att vi genom vårt språk 

kan  uttrycka  oss  om  denna  värld,  och  sist  men  inte  minst,  (iii)  att  det  samtidigt  finns  en  gräns 



mellan denna värld  och  våra  språkliga  uttryck  som dessutom kan beskrivas  inom  vårt  språk.[215] 

För att  hålla oss kvar vid Kant sägs här med andra ord att  det visserligen finns en skillnad mellan 

fenomenens  värld  (världen  såsom  den  framträder  för  oss;  den  värld  om  vilken  vi  kan  erhålla 

kunskap)  och  den  noumenella  världen  (världen  av  ting-i-sig),  men  att  den  senare  ändå  kan 

begreppsliggöras genom vårt språk. Den naiva realismen ger här uttryck för att både vilja ha kakan 

och äta den när den blundar för det antinomiska förhållandet mellan dessa två världar. Paradoxen är 

onekligen  konsekvensen  av  att  man  samtidigt  håller  fast  vid  förekomsten  av  en  absolut  sanning 

samtidigt som man tänker sig en möjlighet att kunna få tillgång till denna sanning. Ironiskt nog ter 

sig socialkonstruktionismen i sammanhanget som mer realistiskt präglad än realismen själv genom 

sitt hävdande av att allting är socialt konstruerat, ett hävdande vilket innebär att den positionerar sig 

negativt  i  förhållande  till  postulatet  om  en  värld  av  ting-i-sig.  Situationen  kan  belysas  genom 

följande ord:

Konstruktivismens  problem  är  enligt  detta  argument  inte  problematiskt  på  grund  av  att  det 

distanserar sig allt  för  mycket  från den naiva realismen, utan att  den förblir  alltför präglad av 

densamma. Den låser sig så att säga i  ett motsatsförhållande till  realismen, vilken den ständigt 

verkar känna en förpliktelse att svara upp till. Kanske är det till och med så att detta krav inte alls 

kommer från några yttre betingelser, utan snarare är en del av konstruktivismens inre röst?

[...]

Är  inte  misstron  mot  möjligheten  att,  som  Kant  säger,  formulera  ett  positivt  ting-i-sig  i 

diskursen  som  en  grund  för  denna,  vilken  mer  än  något  annat  präglar  det  konstruktivistiska 

argumentet? Och är inte det motsägelsefulla antagandet om att ”allt är socialt konstruerat” (att 

varje utanför alltid redan är ett resultat av det sociala konstruerandet) därför inte bara den andra 

sidan  av  Kants  tes  om  det  samtidigt  nödvändiga  och  omöjliga  tinget-i-sig?  Den  positiva 

närvaron  av  detta  yttre/ting  är  med  nödvändighet  i  den  vetenskapliga  texten  omöjligt,  det  är 

med strikt nödvändighet ett negativt begrepp, ett gränsbegrepp.[216] 

Detta längre citat  är  motiverat  genom att  det  lyfter  fram den dilemmatik som vi  inte  tycks  kunna 



komma  undan,  varken  i  de  föregående  diskussionerna  om  förhållandet  mellan  realismen  och 

relativismen  (i  tappningen  socialkonstruktionism)  eller  i  framställningen  av  den  analyserade 

tidskriftsartikeln. Det är förvisso intressant att dilemmatiken framträder i båda fallen och frågan är 

om  Palm  inte  berör  själva  kärnpunkten  när  han  säger  att  vad  ”konstruktivismen inte  lyckas  göra 

tillräckligt tydligt är hur denna omöjliga kunskap är det enda vi har tillgång till och kan verka inom” 

och föreslår att det negativa gränsbegreppet kanske är ”filosofins, tankens och reflektionens sanning 

som  sådan”.[217]  Detta  är  förstås  ett  något  kontroversiellt  påstående  mot  bakgrund  av  att 

socialkonstruktionismen  undviker  varje  essentialistiskt  underbyggt  resonemang.  Det  nämnda 

påståendet  riskerar  att  betraktas  som  just  ett  sådant  resonemang  och  skulle  kanske  av  somliga 

konstruktivister  beskyllas  för  att  vara  ännu  ett  exempel  på  ”intellektuell  imperialism”,  blott  ett 

uttryck för det västerländska förnuftets hegemoni (minns Schegloff). Det är en kritik som inte sällan 

varit på sin plats, men dess giltighet tycks tveksamt i detta fall. Handlar det inte i stället om ett försök 

att  bryta  loss  socialkonstruktionismen  från  dess  fastlåsning  i  dualismen  konstruerad 

verklighet-autonom verklighet, från att konstitueras som motsatsen till en autonom verklighet?[218] 

Om vi tar socialkonstruktionismen på allvar, tenderar vi inte att röra oss mot en vetenskap bortom 

denna dualism, en vetenskap som likväl befinner sig bortom dikotomin epistemologi och ontologi? 

Den nedanstående delen av föreliggande text är ämnad åt att visa hur denna överskridande rörelse 

tenderat att ta form i de diskussioner som förts i föregående avsnitt – och som vi även har sett visat 

sig i den diskurspsykologiska textanalysen. 

Eftersom  diskussionen  kring  textanalysen  ledde  oss  mot  frågan  om  denna  rörelse  skall  vi 

börja med att titta lite närmare på själva läsningen av den text som analyserats. Innan textanalysen 

tog sin början nämndes på ett flertal ställen att analysen inte skulle betraktas som ett tillämpande av 

en  specifik  begreppsapparat,  att  det  inte  heller  var  fråga  om  att  lyfta  fram  textens  fördolda 

hemligheter  och  därmed  konstruera  en  ”sannare”  version  av  texten.[219]  Vad  det  handlar  om  i 

stället  är  ett  försök  att  bryta  med  denna  traditionella  konstruktion,  med  dualismen  konstruerad 

verklighet–autonom verklighet.

Hur  skall  vi  nu  förhålla  oss  till  denna specifika läsning av  texten? Finns  texten där  oakttat 

denna specifika  läsning,  vilket  ordet  ”fångar”  tycks  antyda?   Inledningsvis  var  svaret  nekande och 



föga överraskande förblir det onekligen så även vid ett retrospektivt betraktande. Analysen kan inte 

betraktas som ett hermeneutiskt utgrävande av en ständigt närvarande mening och därmed är den 

text  som  framträder  genom  analysen  inte  heller  sannare  än  den  ursprungliga  texten  –  analysen 

upptäcker  ingenting.  Möjligtvis  kan  den  ses  som  ett  omformulerande,  en  översättning  (i 

diskurspsykologisk tappning) som är parallell i förhållande till texten, inte synonym med vad texten 

egentligen säger. På detta sätt är analysen inte en analys av en text utan en alternativ eller annan text 

som inte sammanfaller med den ursprungliga texten. Den förra formar en intertextuell navelsträng 

till  den senare, men sträcker sig utöver den genom att framställa den i  ljuset av ett (i  det här fallet 

diskurspsykologiskt) fokus som ligger utanför dess egen intratextualitet.[220] 

Detta resonemang blir dock problematiskt eftersom det kan ifrågasättas om det över huvud 

taget finns en ursprunglig text, det vill säga en textversion som föregår varje efterkommande läsning. 

Problematiken  påminner  oss  om  den  i  de  föregående  diskussionerna  om  den  icke-tolkade 

verkligheten och sökandet efter grunden.[221] Det kunde kanske tänkas att tidskriftsartikeln nu vore 

en typ av grund, framför allt genom att i kronologisk bemärkelse föregå analysen. Kritiken av denna 

uppfattning blir dock densamma som i fallet med det ursprungligt verkliga. Texten befinner sig inte 

bakom eller före våra läsningar av den utan konstitueras genom (och kan inte särskiljas från) dem. 

Därmed upplöses frågan om vad texten egentligen  säger.  Men sades  inte  alldeles nyss  att  analysen 

utgjorde  en  alternativ  text?  Förutsätter  då  inte  detta  att  det  trots  allt  finns  en  första  text?  Inte 

nödvändigtvis. Problemet tycks försvinna om vi  uppmärksammar att  förekomsten av flera möjliga 

alternativa läsningar paradoxalt nog inte måste förutsätta någon ursprungligt version. Skulle vi inte 

kunna  plocka  bort  denna  transcendentala  rest  och  endast  tala  om  alternativa  läsningar  eftersom 

texten trots allt inte är given i sig? 

Vi tycks emellertid ändå inte kunna undkomma att en läsning trots allt måste vara en läsning 

av  någonting.[222]  Talet  om  många  tänkbara  läsningar  förutsätter  i  all  sin  perspektivism  ändå 

förekomsten av ett något vilket alla dessa läsningar kan utgå ifrån eller centreras kring. Kanske finns 

det  då  en  öppning  i  att  i  stället  se  ”det  ursprungliga  objektet”  som  ständigt  undflyende  oss  i 

förskjutningarna mellan dessa olika läsningar? Varje skifte av perspektiv förändrar texten och det är 

lönlöst att försöka få ett fullständigt grepp om texten i dess helhet eftersom helheten (i. e. texten per 



se)  varken sammanfaller med ett  enskilt  perspektiv eller  med den sammantagna mängden möjliga 

perspektiv (det finns med andra ord alltid ytterligare en tänkbar tolkning). Utifrån detta perspektiv 

(!) finns alltså texten som avgränsat fenomen endast till i mellanrummet.[223] Det är givetvis viktigt 

att  poängtera  att  detta  ”något”  nu  inte  nödvändigtvis  måste  uppfattas  som  ett  ”reellt  existerande 

något”  –  vilket  dock  ligger  nära  till  hands  om vi  utgår  från  ett  perspektiv  som förutsätter  tingens 

”påtagliga existens” och som antar att vi kan lära känna deras essens[224] - utan som i  stället utgör 

en  inomspråklig  referenspunkt  för  våra  utsagor  och  i  förlängningen  för  att  formandet  av 

meningsfulla  utsagor  över  huvud  taget  skall  vara  möjligt.  Referenten  (e.g.  bordet,  huset,  handen, 

jaget) kan inte placeras någon annanstans än inom språket och för att  fortsätta anspelningarna på 

Kant kunde vi säga att det kantska tinget befinner sig i språket, inte utanför eller bortom det. Tinget 

är inomspråkligt konstituerat men för den skull inte fullständigt arbiträrt: dess ”sanning” är ständigt 

fångad  i  glidningen  mellan  våra  socialt  konstruerade  perspektiv  (konstituerande  det  sedda),  i  de 

oåtkomliga mellanrummen – oåtkomliga därför att det som befinner sig emellan är våra perspektivs 

blinda  fläck,  ständigt  förskjuten  genom  våra  perspektivs  rörelser,  alltid  negerande  våra  försök  till 

positiva bestämningar. Som vi ser har diskussionen här lett tillbaka till Palms ord om ”den positiva 

närvaron av detta yttre/ting” som ”ett gränsbegrepp”. Tinget ligger alltså inte bortom gränsen, utan 

utgör själva gränsen – eller mellanrummet.

De positiva bestämningarnas sken

Slutligen,  en  diskussionspunkt  av  minst  lika  stor  vikt  som  den  att  tingen  undflyr  oss  i  våra 

perspektivs mellanrum, är  den som berör våra perspektivs differentiella strukturering. Kanske kan 

detta belysas genom att  det som här sagts om mellanrummet relateras till  föregående diskussioner 

rörande  Nietzsches  kritik  av  grunden,  begreppen  la  langue  och  la  parole  hos  Saussure  samt 

kontextproblematiken utifrån Schegloff. Det handlar något förenklat om ett försök att betrakta våra 

perspektiv, tolkningar, läsningar, intertextuellt som differentiellt bestämda i förhållande till varandra 

– någonting som inte alls står i kontrast till utan snarare kompletterar tesen om mellanrummet. 

Låt  oss  ponera  att  varje  tolkning  inte  avgränsas  utifrån  något  ursprungligt,  fixerat  objekts 

egenskaper utan utifrån vad denna tolkning inte är. Kanske skulle vi kunna likna denna konstitution 



vid tecknets såsom det uttryckts hos Saussure, det vill  säga såsom differentiellt bestämt genom sin 

placering  i  språkets  väv,  men  med  den  skillnaden  att  vi  här  undkommer  den  övergripande 

problematiken  rörande  den  sociala  praxis  som  förutsätts  forma  språksystemet.  Hos  Saussure  var 

problemet  att  språkssystemet  betraktades  som  en  underliggande  realitet  vilken  bestämde 

människors enskilda språkhandlingar, vilket alltså lämnade frågan obesvarad hur det är möjligt att 

språket  kan  förändras.  Bilden  av  ett  differentiellt  bestämt  teckensystem  är  onekligen  viktigt,  inte 

blott i lingvistisk bemärkelse och kanske inte ens främst där, utan framför allt om vi tänker oss hela 

vår tillvaro såsom ett dylikt differentiellt teckensystem. Det är exempelvis lätt att få för sig att mina 

beskrivningar av  den dator  som jag  just  nu sitter  och skriver  vid  kan positivt  bestämmas, att  dess 

delar kan räknas upp såsom egenskaper hos ett faktiskt existerande ting (blotta möjligheten till detta 

uppräknande tycks  bekräfta  förekomsten av  egenskaper  tillhöriga  en  existens  av  något  slag).  Men 

skulle vi  inte kunna vända på det hela och säga att vår bestämning är rakt igenom negativ,  det vill 

säga att varje aspekt – alltifrån datorns knappar, bildskärm, strömkabel till dess färg, form och inre 

funktioner  –  begreppsliggörs  genom  vad  den  inte  är,  genom  dess  positionering  i  ett  system  av 

åtskillnader  (minns  de  inledande  orden  av  Derrida).  Det  enda  sättet  att  avgränsa  tingen,  att  göra 

dem tillräckligt fixerade för att  vi  skall kunna greppa dem, är att  vi  gör smärre omtolkning av vad 

Dag Østerberg (1971/1986) har valt att kalla ”beroendet beroende av helheten”:

Varje  regel  som  uppställs  gäller  mot  bakgrunden  av  helheten  och  angår  delar  av  helheten 

inbördes. Jorden  är  t.  ex.  den ”ur-grund” som alla försök med föremåls inbördes förhållanden 

utföres på. Och endast på dess grund – eller på grund av den – är det möjligt att säga att bordet 

är  vasens  grund,  golvet  bordets  grund  osv.  Alla  enskilda  föremål  är  ”i  grunden”  beroende  av 

jorden, men de betraktas som oberoende av den och beroende av varandra.[225]

Först  och  främst  är  denna  beskrivning  inte  en  beskrivning  av  faktiska  förhållanden,  av  någon 

tingens reella  förhållande till varandra. Vi bör i detta fall stället betrakta ”jorden” såsom en central 

språklig beteckning – die Ursache i ordets rätta bemärkelse; det ursprungliga Tinget – kring vilken vi 

väver  ett  nätverk  av  orsaksförhållande  som  även  de,  om  vi  minns  Nietzsche,  är  uttryck  för 

människans språkliga (antropomorfa) strukturering av världen. Om vi godtar detta skulle vi kunna 



se  det  som  sägs  i  den  sista  meningen  i  citatet  som  refererande  till  hur  vi  blundar  för  den 

transcendentala kärnan, den övergripande referenspunkten, kring vilken våra framställningar byggs 

upp och att vi i stället blott ser dessa framställningar.[226] Vi står därmed inför en mängd isolerade 

framställningar  (vilka  vi  genom  hypostasis  tenderar  att  betrakta  som  händelser,  fenomen,  ting, 

etcetera)  som  vi  förbinder  genom  orsaksförhållanden.  Dessa  förhållanden kan  kontroversiellt  nog 

ses  som  intentionella förklaringar  vilka  vi  använder  oss  av  till  följd  av  omöjligheten att  framställa 

händelseförlopp  som  inte  är  strukturerade  i  enlighet  med  predikat  och  subjekt  (se  orden  av 

Nietzsche och diskussionen kring dem i textens inledning).[227] Den huvudsakligen poängen är vårt 

misskännande  av  den  övergripande  referenspunkten/förgivettagandet  av  våra  framställningar 

(sociala konstruktioner) såsom givna (som ting, givna objekt, essenser). 

Om vi spinner vidare på Saussure-spåret: Skulle vi inte i stället för att såsom Saussure tala om 

en dold dialektik mellan språksystemet och språkanvändningen, kunna säga att det snarare är fråga 

om en  dialektik mellan åtskillnader inom själva språkanvändningen? Frågan  är  om vi  i  sådana  fall 

kan skilja mellan språksystem och språkanvändning. Trots det tilltalande i  att  på detta sätt  ta  bort 

språksystemet, denna abstrakt storhet, hamnar vi här i en situation vars problematik liknar den som 

var  aktuell  i  hos  Schegloff.  Om  vi  liksom  Schegloff  i  alltför  stor  utsträckning  fokuserar  på 

situationella språkanvändningen utsätter vi oss onekligen även här för den kritik som kan riktas mot 

Schegloff,  en  kritik  vilken  kort  sagt  handlar  om  att  situationen  av  talk-in-interaction  inte  kan 

betraktas som en isolerad händelse vilken enkelt kan avgränsas med hänvisning till de interagerande 

individernas  (explicita)  självförståelse.[228]  Här  finns  en  tydlig  likhet  med  den  avgränsningens 

problematik som ovan diskuterades i förhållande till texten. Liksom hävdandet av textens singulära 

ursprung tedde sig tveksamt mot bakgrund av att läsningen av texten inte ovillkorligt förutsätter ett 

bakom  läsningen  ursprungligt,  avgränsat  och  stabilt  (i  bemärkelsen  självidentiskt,  självutsägande) 

objekt,  kan  postulatet  om  att  den  samhällsvetenskapliga  analysen  primärt  bör  fokusera  på  de 

interagerande människornas egen (explicita) självförståelse, inte motiveras fullt ut med hänvisning 

endast  till  denna  självförståelses  självklara  konstitutiva  betydelse.  Varken  den  ursprungliga  texten 

(såsom  varje  läsnings  objekt)  eller  den  ursprungliga  självförståelsen  (såsom  det  socialas  yttersta 

orsak)  är  givna  i  sig  själva.  Deras  status  av  ursprunglighet  framträder  inte  ur  dem  själva,  utan  de 



konstrueras  såsom  ”objekt”,  såsom  fixeringspunkter  (förgivettagna  referenter)  för  och  i  våra 

språkliga framställningar.[229] 

Två  dylika  fixeringspunkter  är  särskilt  relevant  för  den  föreliggande  texten,  för  konflikten 

realism/relativism  och  socialkonstruktionismens  placering  mitt  i  denna  konflikt,  för  frågan  om 

kontextens betydelse i  våra samhällsvetenskapliga analyser, för vikten av det som hittills benämnts 

”metaforikens  logik”  och  för  den  ännu  inte  helt  besvarade  frågan  om  förhållandet  mellan 

textanalysen och den övriga texten. (Somligt av denna relevans framträder dock kanske lättast om 

läsaren blickar tillbaka och läser föregående avsnitt genom dessa fixeringspunkter.) Vi skall nu vända 

oss  mot  dessa  centrala  fixeringspunkter,  vilka  kort  kan  sägas  handla  om  det  socialas  struktur 

respektive dess topografi. 

Två fixeringspunkter

För att de föregående avsnitten nu i  denna återblick skall kunna syntetiseras till  någonting mer än 

blott en sammanfattning av det redan sagda – för att de ovanstående huvudpunkterna skall kunna 

förenas  till  att  överskrida  sig  själva  –  behöver  vi  något  av  en  punctum remotum,  en  utomstående 

punkt,  som  så  att  säga  ligger  utanför  det  i  texten  hittills  sagda.  Samtidigt  som  detta  punctum  i 

egenskap av fokalpunkt får oss att se texten som mer än den redan är genom att förbinda dess olika 

delar till, eller snarare fixera dem i, en enhetlighet (om så alltid ofullständig och oavslutad). På detta 

sätt är den dess punctum proximum och  point d'appui, den fästpunkt och det stöd inom det redan 

kända kring vilken denna återblick kan stabiliseras, en fixerad punkt som även är nödvändig för att 

vi skall kunna gå bortom denna fixering. För att fortsätta dessa allusioner, som är mer än en simpel 

ordlek,  utgör  denna  punkt  dock  i  sin  temporala  och  spatiala  kontingens  även  textens  punctum 

caecum,  dess  blinda  fläck,  genom  att  andra  möjliga  utgångspunkter  och  framställningsformer 

utesluts  (repression  av  det  alternativa  är  onekligen  själva  förutsättningen  för  enhetliggörande). 

Fästpunkten  för  vår  (åter)blick  är  och  kan  inte  vara  annat  än  paradoxal  i  sin  pendling  mellan 

klargörande och osynliggörande, mellan genomskådande och blindhet, men det är en pendling om 

vilken  kan  påstås  att  den  är  en  ofrånkomlig  del  i  varje  språkligt  uttryck  –  och  mot  bakgrund  av 

diskussionen om mellanrummet ovan kanske den även kan ses som själva möjlighetsbetingelsen för 



detta uttryck genom att det endast kan ta form mellan pendlingens två poler, i själva rörelsen. 

Likheten och åtskillnaden

Bristen  på  fullständighet  –  ifråga  om  våra  perspektivs,  texters,  handlingars  omfattning  –  har  

upprepats texten igenom och som vi sett kommer vi inte heller undan den i Återblicken, ett avsnitt 

som  trots  allt  förväntas  vara  den  sista  tråden  i  vävnaden  som  förbinder  de  föregående  till  en 

avgränsad  helhet.  Det  kan  inte  förnekas  –  om  vi  tills  vidare  tålmodigt  tillåter  oss  att  ledas  av  ett 

något  impressionistiskt resonemang – att  detta också är  fallet  om vi  väljer  att  betrakta dessa sidor 

som en helhet utifrån deras påtagliga materialitet – dessa från trä förädlade papperssidor, fyllda med 

bläck, som tydligt avgränsar sig från liknande materiella ting. Det första intrycket skulle alltså kunna 

sägas  vara  det  av  åtskillnad  i  bemärkelsen  av  en  rumslig  avgränsning.  Ytterligare  tenderar  vi  att 

betrakta dessa sidor som ett enskilt system av beteckningar, sammanhängande och självrefererande, 

åtskild i förhållande till andra sådana system. Samtidigt är detta system även präglat av likhet genom 

att  dess  enskildhet  endast  kan  tillskrivas  mening  genom  att  ingå  i  ett  intertextualitetens 

nätverk.[230] Varje meningsbärande enhet i denna text, och texten som avgränsad helhet, som verk 

–  kanske  även  varje  socialt  fenomen  mer  generellt  –  kan  sägas  vara  konstituerad  genom  detta 

samspel,  som  också  är  ett  spänningsförhållande,  mellan  likhet  och  åtskillnad.[231]  Ett  lämpligt 

emblem för det enskilda systemet, för den enväldiga åtskillnaden, är författaren, det avgränsande och 

därmed underförstått originella verkets upphovsman. Författaren betraktas exempelvis av Foucault 

som  en  ”princip  för  gruppering  av  diskurser,  som  deras  betydelsers  enhetliga  ursprung  och  som 

fokus för deras koherens”, vilket onekligen träffar kärnan i framställningen av verket som ett uttryck 

för  åtskillnad.[232] Författarattribueringens form må skilja  sig  från ett  sammanhang till  ett  annat, 

från  en  disciplin  till  en  annan,  men  dess  funktion  som  centrum  för  kategorisering  tenderar  att 

kvarstå,  kanske  för  att  ”[författaren]  är  den  som  ger  fiktionens  oroande  språk  dess  enheter,  dess 

sammanhängande knutar,  dess  inordning i  verkligheten”.[233] Författaren tänks  garantera en viss 

överenstämmelse mellan de olika texter som bär dennes namn. Detta tangerar likhetens betydelse, 

men då endast i begränsad bemärkelse eftersom likheten förväntas existera mellan just dessa texter 



och  inte  mellan  dem  och  andra  texter  kategoriserade  under  andra  författarnamn.  Åtskillnaden 

mellan  namnen  är  på  sätt  och  vis  oöverskridbar  –  förutom  i  de  fall  då  vi  ställs  inför  bedrägeriet, 

antingen det handlar om det ena författarnamnet som pseudonym för det andra eller då en text, ett 

verk, visar sig vara en förfalskning, ett plagiat. Detta leder oss fram till likheten i vidare bemärkelse, i 

det  här  fallet  att  den specifika författaren inte  kan existera i  sin  enskildhet utan måste ses  som ett 

resultat  av  dess  likhet  med  andra  verk,  genom  ett  intertextualitetens  nätverk.  För  att  återigen 

använda Foucault står kommentaren som en potentiell sinnebild för den villkorliga enskildheten, för 

den  tvungna  likheten.  Kommentaren såsom upprepandet  av  ”ritualiserade diskursmängder”,  vilka 

”reciteras  under  vissa  väldefinierade  omständigheter”,  binder  samman  verken  med  varandra, 

tillskriver  dem  mening  och  positionerar  dem  i  ljuset  av  varandra.[234]  Nu  är  likheten  lika  lite 

självständig  som  det  enskilda  verkets  form  och  innehåll  och  är  endast  möjligt  att  tala  om  i 

förhållande till olikheten, åtskillnaden, mellan det specifika verket och andra. Verket tycks ta form, 

och  ständigt  ändra  denna  form,  i  rörelsen  mellan  likheter  och  åtskillnader,  en  metaforisk 

konstruktion i en metaforisk verklighet. 

Slutligen,  genom  att  utgöra  en  utgångspunkt  för  diskussionen  om  möjlighetsbetingelserna 

för  denna  text  –  denna  reflexiva  diskussion,  för  att  använda  ett  tämligen  populärt  slagord  i  den 

akademiska världen –  alluderar den till  frågan om kontextens betydelse, där  författaren  respektive 

kommentaren kan ses som uttryck för skilda tyngdpunkter – den förstnämnda för det ursprungliga 

och  enskilt  specifika  (jämför  Schegloffs  syn  på  talk-in-interaction),  den  sistnämnda  för  det 

efterföljande och repetitiva (i stil med en diskursens röst i människan á la Foucault[235]). Likhet och 

åtskillnad  är  dessutom  den  distinktion  som  kan  ses  som  metaforens  allmänna  karakteristik  och 

därmed som kännetecknande för språket i  allmänhet, i  enlighet med den uppfattning som vidhålls 

här.[236] Distinktionen likhet och åtskillnad är en metafor (en beskrivning som i sig är en metafor), 

vilket  urholkar  varje  anspråk  på  författaren  respektive  kommentaren  som  entydigt  definierade 

principer. Deras betydelser är flytande på samma sätt som en metafors meningsinnehåll är flytande, 

undflyende, icke-identiskt.[237]



De kinesiska askarnas problematik – en vägledande topografi

Gränserna för denna text – och varje annan text likafullt – sammanfaller inte med texten;  de kan 

med andra ord inte utstakas inifrån  texten då den inte är  (för)sluten eller,  med andra ord,  då den 

inte  i  någon  essentiell  mening  kan  betraktas  som  till  sin(a)  betydelse(r)  stabil  och  intratextuellt 

given. Men står då inte det som står där? Är inte dessa stycken, meningar, ord på något sätt ändå – 

trots  allt  –  avgränsade  till  sina  möjliga  betydelser  genom  att  de  är  vad  de  är  i  sitt  förhållande  till 

varandra,  genom  sin  intratextuella  intertextualitet  som  trots  allt  inte  kan  ses  som  fullständigt 

godtycklig?  Det  är  förvisso  helt  riktigt  att  texten  inte  kan  vara  godtycklig  då  ”godtycke”  i  den 

nämnda  meningen  vore  att  betrakta  som  det  sammanhangslösa,  eller  annorlunda  uttryckt,  det 

historiskt  obundna  och  kontextuellt  frikopplade.  Det  vore  dock  problematiskt  att  se  den 

föreliggande texten som godtycklig i denna bemärkelse (frågan är förstås om det generellt sett alls är 

möjligt);  den  är  snarare  oundvikligt  präglad  av  det  historiskt  specifika.  Den  undkommer  inte 

rådande konventioner gällande disposition, användningen av citat och fotnoter, vedertagna former 

av  metaforiska  konstruktioner,  ja,  läsaren  förstår  säkert  poängen.  I  detta  hänseende  ställs  vi 

onekligen inför en viss stabilitet hos texten genom att den kan beskrivas som intagande en plats i en 

specifik  tid-rumslighet:  det  är  endast  på  detta  sätt  som den kan  definieras  som (i)  ett  sociologiskt 

arbete utifrån (ii)  en socialkonstruktionistisk ansats  (iii)  omfattande en diskursanalytisk textanalys 

(iv)  och  så  vidare.  Denna  avgränsning  kan  dock  lätt  bli  trivial  och  som  redan  antytts  vore  det 

förhastat  att  se  denna  positionering  av  texten  som  liktydigt  med  dess  enda  möjliga  gränser. 

Möjligheten  finns  att  i  beskrivningen  referera  till  en  mer  övergripande  väv  av  praktiker  som 

visserligen även de förvisso positionerar sig tid-rumsligt – vi kan ju inte gärna gå utanför världen – 

men där det genast blir svårare att överblicka förskjutningarna och fixeringarna av gränser likt de (i 

förhållande till den föreliggande texten) nyss nämnda. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två 

sfärer  som  här  beskrivits  skulle  möjligtvis  i  foucaulteanska  termer  kunna  kategoriseras  som 

skillnaden  mellan  diskurshändelser  och  diskurser.[238]  Den  intressanta  frågan,  som  berörs  av 

Foucault,  är  om  diskurser  kan  betraktas  som  mängder  av  diskurshändelser,  eller  om  vi  nu  i 

sammanhanget  konkretiserar  detta  i  förhållande  till  avgränsningens  problematik,  om  den 

förstnämnda  kategoriseringen  av  föreliggande  text  kunna  vara  synonym  med  en  dylik 



diskurshändelse,  där  denna  i  sin  tur  sedan  ingår  i  ett  mer  omfattande  diskursivt  mönster?[239] 

Denna åtskillnad mellan det  specifika och historiskt  sett  tämligen avgränsade diskursiva uttrycket, 

såsom exempelvis denna diskursanalytiskt inriktade text inom disciplinen sociologi, och diskursen, 

vilken om vi i  foucaulteansk anda följer vårt exempel kan uppfattas som ett under betydligt längre 

tid  framvuxet  system  konstituerat  genom  makten/kunskapen  om  det  individuella  subjektet,   (ett 

subjekt  format  till  ett  maktens  subjekt  att  bli  tränat,  övervakat,  kontrollerat).[240]  Vi  skall  nu  i 

sammanhanget  inte  fördjupa  oss  alltför  mycket  i  Foucault,  utan  fokusera  mer  allmänt  på  denna 

avgränsningens problematik – denna problematik med den analytiska skalans nivå – och ge några 

antydningar  om  att  den  inte  är  helt  oproblematisk.  Kanske  skulle  vi  kunna  kalla  det  hela  för 

problematiken med de kinesiska askarna.  Läsaren känner säkert  till  denna typ av ask där man,  när 

man öppna den finner ännu en ask, sedan ännu en, och så vidare. Omvänt finner vi att den innersta 

asken innefattas av en yttre ask som i sin tur omsluts av ytterligare en. Är det inte precis denna bild 

av  i  varandra  inneslutna,  men  samtidigt  spatialt  åtskilda,  nivåer  eller  sfärer  liktydigt  med  den 

topografi  som  generellt  sett  har  väglett  och  ännu  vägleder  vår  analys  av  det  sociala?  De  i 

samhällsanalysen  återkomma  diktomierna  individ-samhälle,  aktör-struktur, 

partikularitet-universalitet  struktureras  exempelvis  i  enlighet  med  denna  bild  och  hur  många 

analyser  har  inte  ägnats  åt  att  på  olika  sätt  utröna  möjliga  kausala  förbindelserna mellan  de  olika 

nivåerna. Möjliga exempel på konstruktioner av nivåer är förhållandet mellan la parole och la langue 

hos Saussure (där hypostaseringen av den senare kan ses som emblematisk för problemet med den 

yttersta  asken)[241];  mellan  samhället  sui  generis  och  individerna  (Durkheim)[242];  mellan  det 

konstnärliga fältet,  maktens fält  respektive det  sociala rummet (en struktur som av Bourdieu även 

appliceras  på  andra  fält  än  det  konstnärliga)[243];  mellan  talk-in-interaction  (som  diskuterades  i 

förhållande  till  Schegloff  och  etnometodologin)  och  övergripande  diskurser   (Foucault,  Laclau  & 

Mouffe)[244]; eller om vi  går endast till  Foucault, skillnaden mellan utsagans och diskursens nivå, 

och  den  därtill  sammanlänkade  skillnaden  mellan  maktens  mikro-  respektive  makrofysik.[245] 

Vitsen är  inte  att  här  presentera en  mängd förhållanden såsom någon sorts  bevis  på  den nämnda 

topografins  allmängiltighet,  snarare  att  den  medför  intressanta  möjligheter  att  förstå  en  mängd 

samhällsvetenskapliga  analysers  begreppsliggörande  av  det  sociala  –  och  dessa  analysers 



problematik.  Ifråga  om  problematiken  handlar  det  till  stor  del  om  huruvida  vi  väljer  att  se  den 

nämnda topografin som gällande det  sociala  per  se  eller  analysen  av  det  sociala.  Mot  bakgrund av 

den  socialkonstruktionistiska  ansats  som  bygger  upp  den  föreliggande  texten  (eller  som  den  mer 

riktigt är ett uttryck för), är det förstnämnda alternativet uteslutet. Omöjligheten av en tillgång till 

den  ovillkorligt  självförmedlade  världen  leder  oss  i  stället  mot  att  se  denna  specifika  topologiska 

föreställning  såsom  analysens  spatiala  strukturering  av  världen,  det  vill  säga  framställningen  av 

världen  såsom  bestående  av  rumsligheter  inneslutna  i  rumsligheter  inneslutna  i  en  yttersta 

rumslighet.[246]  Frågan  är  då  förstås  hur  vi  skall  se  på  denna  slutgiltiga  rumslighet.  Var  ligger 

gränserna för denna rumslighet? Befinner sig detta rum, denna ”yttersta ask”, i ytterligare ett rum? 

Eller om vi konkretiserar resonemanget något: var drar vi gränserna för den övergripande diskursen  

(om det finns blott en), utan att hamna i den besvärliga situationen att använda oss av hela världen 

som  yttersta  gräns[247]  –  och  liktydigt  därmed  hela  språkets  struktur  som  denna  gräns?  Och 

slutligen, och kanske den viktigaste frågan av dem alla: innebär inte denna det socialas topografi (i 

framställd och inte essentiell mening) att det finns en icke-rumslighet, eller med andra ord en icke 

framställd  rumslighet?  Varje  rumslighet  är  oundvikligen  ett  negerande  av  icke-rumsligheten,  av 

tomrummet.  För  att  uttrycka  en  farhåga  med  potentiellt  subversiva  implikationer,  skulle  då  inte 

varje  analys  av  det  sociala  kunna  betraktas  som  ett  uttryck  för  horror  vacui  –  en  rädsla  för  det 

topografiskt utelämnade, det tysta, osynliga och/eller ännu inte uttryckta, en rädsla för vår kunskaps 

tomrum?[248] Samtidigt, kunde vi inte se det hela som ett uttryck för språkets oundvikliga rörelse, 

det vill säga att språket (som helhet likväl som enskild utsaga) alltid konstrueras i kontrast till detta 

tomrum, eller denna tomhet? Det tomma, okända, icke-positionerade, är därmed konstitutivt för det 

språkliga – precis som den icke-bestämda Annanheten tidigare framställdes som konstitutiv för det 

konventionella, det välbekanta. Vi står återigen inför den ”metaforikens logik” som lyst igenom den 

föreliggande texten, som framträdde i  diskussionen om den tysta bakgrunden (inte sällan som det 

transcendentalt  förgivettagna),  vid  ifrågasättandet  av  förutsättningarna  för  Schegloffs  resonemang 

(den  demokratisk-egalitära  principen)  och  vidare  i  tidskriftssartikeln  där  en  icke  ifrågasatta 

galenskapen snarare var framställningens fundament än dess självklara antagonist. 

Vår  kunskaps  tomrum  skulle  ofrånkomligen  kunna  ses  som  vår  kunskaps  undersida  eller 



frånsida,  och  vi  rör  oss  därmed  återigen  mot  ett  förhållande  som  framhölls  redan  i  de  inledande 

avsnitten i  denna text.  Det handlar om att  det stabila och givna (det som tas för givet) endast kan 

betraktas  som fixerat  i  förhållande till  det  outtalade,  till  den tysta  referent  som bildar  motparten i 

den metaforiska konstruktion där det givna kan framträda som givet. Den avgörande punkten ligger, 

för att omformulera det hela något, i att det givna inte kan framträda som givet ur sig självt utan i 

stället endast som om det var givet, och detta genom att det skenbart givna döljer just det som (om) 

som är  dess  egen  negation –  ett  osynliggörande som,  utifrån  Foucault,  kan  likställas  med ett  våld 

potentiellt  inbegripande  hela  spännvidden  mellan  det  abstrakta  våldet  och  det  konkreta,  fysiska 

våldet. Våldet tycks oss kanske som något främmande i sammanhanget (även om vi berört våldet i 

en tidigare diskussion rörande Foucault), men vad som kanske är lätt att förbise med många av de 

ovanstående diskussionerna är att de sin abstrakta karaktär till trots ändå ur olika vinklar framvisar 

vad vi skulle kunna benämna för en våldets elementära logik. 

Realisten som i sin iver att bevisa världens objektiva för-sant-förhållanden inte ser den tysta 

bakgrund – eller med andra ord den språkliga väv – mot vilken hans eller hennes argument skulle 

förlora  sitt  sken  av  överensstämmelse  med  en  given  verklighet,  kan  inte  annat  än  att  medverka  i 

reproducerandet av det våld som i vårt samhälle riktas mot det annorlunda, mot Annanheten. Det är 

givetvis  en  repression  som  kan  bära  många  olika  kännetecken  (det  kan  handla  om  den  mest 

utstuderade pogrom likväl som en fördomsfull kommentar någon råkar fälla på en uteservering om 

en  förbipasserandes  klädsel),  men  poängen  är  att  vi  genom  att  dölja  verklighetens  konstruerade 

natur befäster vissa förgivettagna sätt att  kategorisera verkligheten (sätt och kategorier som förstås 

framstår  som  självklara)  som  begränsar  våra  möjligheter  till  alternativa  verklighetskonstruktioner 

och  som  i  förlängningen  riskerar  att  bidra  till  det  lidande  som  realisten  ironiskt  nog  inte  sällan 

anklagar relativisten för  att  underbygga.[249] Det kan givetvis  inte förnekas att  det  förgivettagna i 

mångt och mycket även underlättar vår levnad i världen – vi kan förmodligen inte leva i ett ständigt 

ifrågasättande av varje företeelse – men samtidigt är det en öppen fråga om blindhetens betryggande 

begränsning (självpåtagen eller ej) är att föredra framför seendets smärtsamma öppenhet.[250] 

De av Foucault diskuterade utestängningsprocedurerna[251], manifestationer av den vilja till 

sanning  som  reglerar  samhällets  diskursproduktion(er),  är  ett  oerhört  omfattande  maskineri  vars 



huvudsakliga funktion är repressiv. Utestängandet skulle här kanske kunna ses som det elementära 

våldet eftersom varje betvingande av andra diskursformer i grunden förutsätter att det föreligger en 

åtskillnad  mellan  det  som  betvingar  och  det  betvingade,  och  där  det  senare  rimligtvis  behöver 

placeras  bortom  gränsen  för  den  egna  sfären  (må  det  sedan  handlar  om  den  egna  nationaliteten, 

etniciteten,  de  akademiskt  likatänkande,  etcetera).  På  detta  sätt  skulle  vi  kanske  betrakta  allt  våld 

som abstrakt (men naturligtvis inte som abstraktion) genom att våldet endast känner objekten men 

inte  subjekten.  Den  torterade  människan  är  inte  längre  en  människa,  ett  subjekt,  utan  är  genom 

olika former av disciplinerande teknologier omvandlad till ett objekt för ren produktion av sanning, 

en  icke-människa  underställd  herraväldet  hos  en  viljan  till  sanning  som  inte  är  något  annat  än 

makten i dess nakna form. Vi finner dock vissa problem om vi ställer denna tankegången i relation 

till  den  tidigare  diskussionen  om  mellanrummet  –  eller  annorlunda  uttryckt,  vi  finner  här  vissa 

möjligheter  till  nyansering.  Utestängandet  kan  förvisso  fortfarande  betraktas  som  ett  elementärt 

våld,  men  vad  gäller  våldet  som  det  som  endast  känner  objekt,  förmår  denna  bild  inte  inbegripa 

våldets  relationella  karaktär.  Det  intressanta  är  inte  själva  positioneringen  av  våldförande  och 

våldförd,  torterare  och  torterad,  utan  det  dialektiska  mellanrummet  mellan  dem.  Christian 

Abrahamsson  (2008)  menar  exempelvis,  i  samband  med  en  diskussion  rörande  bilderna  av 

förnedrade  fångar  i  Abu  Ghraib,  att  den  verkligt  intressanta  frågan  ”rör  det  mellanrum  i  vilken 

mening  blir  till  materia,  materia  till  mening,  alltid  en  rörelse  i  båda  riktningarna  samtidigt,  en 

glidning  eller  en  översättning  mellan  materialitet  och  immaterialitet.  Allt  äger  rum  och  tid  i 

konjunktionen och”.[252] 

Det  flyktiga  exemplifierandet  av  hur  föregående  diskussioner  ur  olika  vinklar  belyst  det 

elementära våldet, har smygande glidit över mot mot den triad som följt oss textens igenom och som 

successivt framvisat sin vikt  genom den föreliggande textens rörelser. Vi kunde kanske tala om en 

tredelad  men  sammanflätad  ordning  –  en  fixeringspunkt  bestående  av  delarna  likhet/åtskillnad – 

mellanrum – topografi  – vars skilda delar på olika sätt och i olika utsträckning är av framträdande 

vikt för den samhällsvetenskapliga analysen. Det finns nu förvisso ingen anledning att vänta med att 

slutligen  ge  några  antydningar  om  denna  fixeringspunkts  förhållande  till  textens  olika  övriga 

delområden:  kärnan  i  konflikten  relativism/realism,  karakteriserandet  av  diskursanalysen,  samt 



kontextens komplikationer.

De sociala konstruktionernas paradoxer

Kanske kunde man om den föreliggande texten säga att  den har  fokuserat  på ”den bakgrund som 

döljs  och  samtidigt  utpekas  av  denna  inkonsekventa  argumentation  –  det  vill  säga,  det  som 

argumentationen avslöjar genom själva döljandets gest”.[253] Den bakgrund som döljs är den tysta 

bakgrunden – varje handling framträder som meningsfull endast i och genom den språkliga väv som 

strukturerar  både  handlingen  och  den  situation  i  vilken  handlingen  äger  rum  –  och  det  är  en 

bakgrund  som  vi  tidigare  sett  döljs  genom  realismens  konstruktion  av  verkligheten  såsom 

icke-konstruerad.  Askestads  tidskriftsartikel  var  ett  exempel  par  excellence  på  en  sådan  realism  – 

genom  dikotomiseringen  verklighet-icke-verklighet  och  normalitet-icke-normalitet,  det 

kognitivistiska  språkbruket,  bristen  på  reflexivitet  i  förhållande  till  textens  framställningar  –  men 

även  på  den  tendens  till  underminerande  av  den  egna  logiken  som  vid  det  här  laget  tycks 

inneboende i den realistiska argumentationen. På vilket sätt? Förutom att realismen när allt kommer 

omkring  inte  kan  legitimera sig  själv  som annat  än  varande just  en  social  konstruktion (det  finns 

ingen  punkt  utanför  det  konstruerade  från  vilken  den  sanna  verkligheten  kan  fastställas), 

undergräver  den  sig  själv  genom  den  fundamentala  normativa  principen,  själva  kärnan,  i  dess 

ontologi:  den  transcendentala  illusionen  att  den  objektiva,  självidentiska,  oföränderliga  världen 

befinner  sig  på  samma  nivå  som  det  språkligt  konstruerade.  Emblemet  för  denna  kärna  är 

spegelmetaforen,  med  det  epistemologiska  postulatet  att  den  självidentiska  världen  kan  förmedlas 

genom språket. Denna metafor är den döljandets gest genom vilken realismen osynliggör sina egna 

förutsättningar. Problematiken diskuterades i avsnittet Verklighetskonstruktioner och mellanrum där 

vi konstaterade att den objektiva verkligheten/världen, manifesterad i Tinget, bör betraktas som en 

inomspråklig  referent  (snarare  än  som  något  utomspråkligt  reellt),  konstituerad  i  vårt  språk  och 

ständigt närvarande i skärningspunkterna mellan våra socialt konstruerade perspektiv. På detta sätt 

är  det  möjligt  att  säga att  realismen vid en närmare blick inte  kan undgå att  avslöja sig  själv,  som 

social konstruktion och därmed som illusion. Poängen är dock att det i slutändan inte återstår något 

annat än illusionen. Eller med andra ord, det socialt konstruerade är det enda som står till buds vid 



vägens slut – trots våra förhoppningar om en världens enhetliga essens. Om vi över huvud taget skall 

tala  om  en  enhetlig  essens  synes  den  utgöras  av  frånvaron  av  en  enhetlig  essens.  Idén  om  denna 

essens  fattar  världen som en  syntes  av  positiva  bestämningar och  är  onekligen central  i  realismen 

med  sitt  hävdande  av  den  objektiva,  självidentiska,  oföränderliga  världen:  en  objektiv  värld 

förutsätter förekomsten av positiva bestämningar som inte förändras, som kan härledas från tingen 

själva  och  som  kan  beskrivas  i  enlighet  med  lagbundna  processer.  Men  om  vi  i  stället  betraktar 

världen som konstituerad genom frånvaron av  positiva  bestämningar  finner  vi  att  världen,  för  att 

använda  det  motsägelsefulla  predikatet,  existerar  endast  som  negation,  frånvaro,  tomrum, 

mellanrum.[254] 

Allt  detta  är  i  linje  med det  som hittills  sagts  angående konflikten mellan relativismen och 

realismen,  angående metaforikens logik  (språket  som alltid  är  metaforiskt,  alltid  som om,  ständigt 

konstituerad genom en väv av åtskillnader, där världen är en väv av åtskillnader eftersom språket är 

världen)  och  ifråga  om  framställlningen  av  diskursanalysen  som  det  som  förfrämligar  det 

artikulerade  medelst  synliggörandet  av  dess  fördolda  motsats  och  därmed  av  de  motsatsernas 

(makt)spel som formar våra sociala konstruktioner. 

Hur står det då till med kontexten i den samhällsvetenskapliga analysen? Hur kan frågan om 

kontexten  relateras  till  diskussionerna  om  verklighetskonstruktioner,  mellanrum,  tomrum,  ja, 

närmare  bestämt  till  aspekterna  i  triaden  likhet/åtskillnad–mellanrum–topografi?  Detta  är  högst 

relevanta  frågor  eftersom  avsnittet  om  kontextens  komplikationer  utgör  en  central  del  i  den 

föreliggande  texten.  Valet  av  analytisk  nivå  är  förvisso  av  grundläggande  betydelse  i  varje 

samhällsvetenskaplig framställning  av  det  sociala,  och  skillnaderna mellan  perspektiv  inriktade  på 

det  socialas  mikrokosmos  och  de  vilka  fokuserar  på  ett  mer  makroskopiskt  snitt,  tycks  framkalla 

synnerligen  komplexa  problem vilket  stod  klar  i  avsnitten  Språk  och  diskursteori samt  Kontextens 

komplikationer.  Handlar  det  då  om  en  perspektivens  fullständiga  inkommensurabilitet  –  är 

analysnivåerna  helt  autonoma?  –  eller  kan  konflikten  lösas?  Kan  vi  exempelvis  förena  den 

foucaulteanska,  ”stora”  diskursen  med  etnometodologins  situationsspecifika  interaktion 

(talk-in-interaction)? [255] Frågan om en lösning,  eller upplösning  för den delen, av problematiken 

kommer  dock  inte  att  diskuteras  i  den  föreliggande  texten,  utan  dess  mer  begränsade  anspråk 



sträcker  sig  snarare  till  en  utläggning av  det  problematiska med den etnometodologiska förståelse 

(såsom den framställts utifrån Francis & Hesters (2004) och Schegloffs (1997) perspektiv). 

I  relation  till  den  ovanstående  diskussionen  om  världen  som  negation,  frånvaro,  tomrum, 

mellanrum  skulle  vi  kunna  säga  att  en  fastlåsning  vid  positiva  bestämningar  (av  den  sociala 

verklighetens egenskaper,  med talk-in-interaction  som det  socialas grundläggande element) präglar 

Schegloffs  framställning  av  det  sociala.  Det  tycks  som  att  Schegloff,  likväl  som  Francis  &  Hester, 

emellanåt  faller  in  i  en  tro  på,  eller  åtminstone  utgår  från  ett  antagande  om,  möjligheten  att 

samhällsvetenskapligt  avgränsa  och  spegla  ett  ”rent”  socialt  skeende  bortom  det 

”teoriimpregnerade”. Skiljelinjen mellan vad som skall betraktas som en sociologisk analys byggd på 

”individers  självförståelse”,  till  skillnad  från  en  underbyggd  av  ”sociologernas  intellektuella 

imperialism”,  blir  onekligen  svår  att  dra  eftersom  möjligheten  till  denna  gränsdragning  tycks 

förutsätta  möjligheten  att  nagla  fast  det  grundläggande  och  ursprungligt  sociala.  Problemet  med 

denna  typ  av  gränsdragning  har  belysts  genom  den  diskurspsykologiska  framställningen  av 

Askestads text och dels genom redogörelen av den transcendentala illusionen om en möjlig förening 

av  fenomenens  och  tingens  värld  såsom  realismens  fundamentala  kärna  (synonym  med 

spegelmetaforens logik). I textanalysen, och i avsnittet Från analysen och vidare, visades hur texten 

tenderade  att  sönderfalla  genom  denna  illusions  rörelser,  genom  sina  egna  förutsättningar. 

Detsamma  gällde  realismens  argumentation  för  en  objektiv,  självidentisk  verklighet,  där 

problematiken  kunde  antydas  i  avsnittet  om  Nietzsche  respektive  det  om  konflikten 

relativism/realism  för  att  sedan  vecklas  ut  i  större  omfattning  i  avsnitten  Genom  allusioner  och 

illusioner och  Från analysen och  vidare.  Gränsdragningen mellan  de  två  analysformer  i  Schegloffs 

text bär på en liknande problematik eftersom det här som sagt förutsätts föreligga en möjlighet att få 

ett  grepp  om  det  grundläggande  och  ursprungligt  sociala.  Denna  förutsättning  är  till  sin  struktur 

identisk med realismens förutsättning av ett absolut yttre, av en objektiv verklighet bortom språkets 

väggar, och är också att betrakta som en transcendental illusion genom att man här antar att de två 

skalnivåerna (makro- och mikro) befinner sig på samma nivå – ett antagande som paradoxalt nog 

följer  av  att  det  situationsspecifika talk-in-interaction betraktas  som det  enda  grundläggande,  som 

det socialas elementära byggstenar. Just genom denna reduktion där talk-in-interaction ses som det 



elementärt  och  reellt  sociala  (till  skillnad  från  den  ortodoxa  sociologins  teoribyggen,  läs  luftslott), 

och  därmed  som  den  orsak  ur  vilken  övriga  sociala  fenomen  kan  härledas,  upplöses  eventuella 

skillnader mellan skalnivåerna. Det går så att säga en rak linje från det situationsspecifikt uttryckligt 

artikulerade  (det  etnometodologiska  perspektivet  förutsätter  ju  ingenting  dolt,  ingenting 

osynliggjort  av  förhärskande  ideologier  eller  genom  själva  språkets  metaforiska  struktur)  till  det 

övergripande diskursiva.  Till  etnometodologins försvar  kunde kanske sägas  att  man nu inte  riktar 

fokus  mot  de  ”stora”  diskurserna  och  att  denna  kritik  därför  missar  målet  eller  framstår  som 

orättvis.  Detta  är  ett  svagt  försvar  eftersom  det  vore  intellektuellt  tvivelaktigt  att  försumma  att  i 

analysen av det etnometodologiska perspektivet även ta hänsyn till de konsekvenser som följer av att 

talk-in-interaction  positioneras  som  det  huvudsakligt  relevanta  för  en  adekvat  förståelse  av  det 

sociala. Vi kan helt enkelt inte blott nöja oss med den lilla skalans blick – och skjuta både ideologiska 

och ontologiska aspekter av saken åt sidan. Anledningen till att vi i synnerhet inte kan det i samband 

med det etnometodologiska perspektivet främst i Schegloffs tappning) är tvåfaldig: det handlar dels 

om   förutsättningen  för  positioneringen  av  talk-in-interaction  som  primär  för  den 

samhällsvetenskapliga  analysen  och  dels  om  att  perspektivet  inte  kan  redogöra  för  förhållandet 

mellan interaktionen och det sociala rum i vilket den äger rum – två nära sammanlänkade aspekter. 

Ifråga  om  den  första  punkten  gäller  saken  att  Schegloffs  påstående  om  att  det  är 

människornas egen förståelse som skall utgöra grunden för en relevant och giltig kontextualisering, 

ingalunda  tar  form  i  något  sorts  förutsättningslöst  vakuum,  inte  heller  i  avsaknad  av  moraliska 

förtecken.  Föreställningen  om  denna  förståelses  företrädesrätt  utgår  närmare  bestämt  ifrån  en 

politisk-demokratisk talordning, vilken vi bland annat känner igen från framställningar som hävdar 

företrädesrätten hos de utsattas berättelser om sin egen livssituation och som ser mer ”teoretiserande 

tolkningar”  som  uttryck  för  den  västerländska  intellektualismens  imperialism.  I  detta  hänseende 

bygger dock Schegloffs outtalade talordning på ett särskilt individbegrepp (en sort urvattnat version 

av en universell människa, utifrån mottot att ”vi är alla människor och lika mycket värda”) som icke 

desto mindre är ett resultat av historiskt kontingenta praktiker, och på den punkten inte annorlunda 

än den av Schegloff kritiserade kritiskt inriktade diskursteorin. Är då detta ett problem? Är inte en 

demokratisk inställning, det vill säga försöket att låta de berörda få göra sina röster hörda, någonting 



bra? Denna konstruktion av frågan såsom gällande ett val mellan två extremer, mellan antingen det 

bra eller det dåliga, är dock en hopplös reduktion av problematiken. Vi kan dra lärdom av Zizeks  ord 

att

det [är] av yttersta vikt att  undvika det man inte kan kalla annat än den 'demokratiska fällan'. 

Många  'radikala'  vänsteranhängare  accepterar  den  'transcendentala  garantins'  formalistiska 

logik; de hänvisar till 'demokrati' som den yttersta garantin för dem som är medvetna om att det 

inte finns någon garanti. Det här innebär att eftersom ingen politisk handling kan hävda direkt 

grund  i  någon  transcendent  'den  store  Andre'-figur  (av  typen  'vi  är  endast  instrument  för  en 

högre  Nödvändighet  eller  Vilja'),  eftersom  varje  sådan  handling  innebär  att  man  riskerar  ett 

slumpartat  beslut,  har  ingen  rätt  att  påtvinga  någon  annan  sitt  val  –  vilket  betyder  att  varje 

kollektivt  val  måste  vara  demokratiskt  legitimerat.  Ur  detta  perspektiv  är  inte  demokratin  så 

mycket en garanti för det rätta valet som ett slags opportunistisk försäkring gentemot ett möjligt 

misslyckande:  om  saker  och  ting  inte  slår  väl  ut,  kan  jag  alltid  säga  att  vi  alla  är  ansvariga... 

Följaktligen måste denna sista tillflyktsort överges; man måste våga ta risken. Den enda rimliga 

positionen är den som förespråkas av Lukács i Historia och klassmedvetande: den demokratiska 

kampen  bör  inte  fetischeras;  den  är  ett  av  sätten  att  bedriva  kampen  och  dess  val  skall 

bestämmas av en global strategisk analys av omständigheterna, inte av dess skenbart överlägsna 

intrinsikala  värden.  I  likhet  med  den  lacanska  analytikern  måste  en  politisk  representant 

engagera  sig  i  handlingar  som  kan  sanktioneras  endast  av  sig  själva,  för  vilka  det  inte  finns 

någon yttre garanti (s. 92-93).[256] 

Nu diskuterar Zizek denna ”fetischering” i ett något annorlunda sammanhang, men applicerat i vårt 

fall  ligger  poängen  i  att  ge  en  antydan  om  riskerna  med  att  tillskriva  ”det  demokratiska”  ett 

intrinsikalt, självrefererande värde – ett tillskrivande som här hävdas utgör det outtalade och, ifråga 

om  dess  giltighet,  förgivettagna  postulatet  i  Schegloffs  text.  Finner  vi  inte  onekligen  vissa  likheter 

mellan  fetischeringen  av  det  demokratiska  och  Schegloffs  uppfattning  om  talk-in-interaction,  om 

(det  moraliskt  korrekta  i)  samhällsanalysens primära  fokus  på  de  interagerande individernas  egen 

förståelse av sin interaktion? Detta fokus framställs som det funktionellt mest fördelaktiga sättet att 

angripa  det  sociala,  men som redan framhävts  ligger  det  ett  dolt  antagande bakom detta  tekniska 



argument.  Diskursen  är  liktydig  med  den  transcendentale  Andre  som  Schegloff  retoriskt  avfärdar 

såsom  en  hegemonisk  konstruktion,  vilket  den  i  och  för  sig  också  är,  men  som  sådan  ingalunda 

sprungen  ur  de  intellektuellas  navelskådande  eller  ”intellektuella  kolonialism”,  utan  hegemonisk  i 

egenskap av att vara det socio-politiska rum inom  vilket den nämnda talk-in-interaction  äger rum. 

Denna situationsspecifika interaktion kan inte vara situationsspecifik i  största allmänhet, men inte 

heller såsom någon sorts isolerad partikularitet. Vad som saknas i Schegloffs framställning är just en 

analys som kan göra reda för det topografiska förhållandet mellan den specifika interaktionen och 

det sociala rum i vilket det tar plats. 

Kanske är det en rumslighetens problematik som, i nära anslutning till det ovanstående och 

med  hänvisning  till  Durkheim,  delvis  handlar  om  huruvida  helheten  av  språkligt  interagerande 

individer (oavsett om vi med detta menar en grupp om två personer eller samhället som totalitet av 

socialt  handlande individer) kan betraktas som en syntes sui generis.  Durkheim menar att  detta är 

fallet  ifråga  om  samhället  –  som   kan  ses  som  en  överindividuell  syntes,  ett  övergripande  socialt 

rum.[257] Schegloff  ser  den språkliga interaktionen som ett  studieföremål i  sig  självt,  konstituerat 

utifrån de språkanvändande individernas självförståelse. Men är detta studieföremål sui generis blott 

summan av de i interaktionen ingående språkliga yttrandena eller kan den betraktas som en syntes 

av språkliga utsagor? Om den kan betraktas som just detta – som en helhet av språkliga uttryck vars 

betydelse  överskrider  den  enskilda  situationens  kännetecken  –  fylls  det  nämnda  tomrummet  i 

Schegloffs resonemang ut av möjligheten att de språkligt interagerande människornas självförståelse 

inte  är  tillräcklig  som  utgångspunkt  för  diskursanalysen.  Den  specifika  situationen  av 

talk-in-interaction som studeras kan trots allt vara ett uttryck för vissa former av språkliga mönster 

som dock inte  behöver omfattas  av  de talande individernas självförståelse. Dessa mönster  sträcker 

sig i sådana fall utöver den specifika språkliga situationens utsagor och det vore förhastat att på dessa 

grunder utesluta möjligheten att den språkliga interaktionen kan rymma trådar av ideologiska eller 

hegemoniska  diskurser  som   formar  meningsinnehållet,  kanske  även  själva  den  språkliga 

interaktionens struktur.[258] 

Om kärnan i kritiken av Schegloffs text skall sammanfattas handlar det i mångt och mycket 

om det som sades redan i  avsnittet De positiva bestämningarnas sken,  även om somliga belägg där 



saknades.  Den  specifika  situationen  av  talk-in-interaction  är  inte  en  isolerad  händelse  vilken  kan 

avgränsas  genom  att  referera  till  de  interagerande  individernas  uttryckliga  artikulationer  och 

självförståelse. Likväl kan hävdandet av att den samhällsvetenskapliga analysen primärt bör fokusera 

på  dessa  artikulationer  och  denna  självförståelse  inte  få  sin  fulla  motivering  genom  hänvisning 

endast  till  det  självklara  med  att  denna  självförståelse  är  konstitutivt  grundläggande.  Ett  dylikt 

underbyggande av en argumentation låter möjligtvis osannolikt tvivelaktigt, men är precis vad som 

äger rum i  Schegloffs text.  Som vi  minns skiljer  Schegloff  mellan en teknisk (eller formell) och en 

kritisk  (eller  sociopolitisk)  analys,  där  han  menar  att  den  förstnämnda  är  grundläggande  för  att 

kunna genomföra en kritisk analys. Schegloff belyser poängen genom att referera till två stycken av 

musikanalytikern Charles Rosen där denna diskuterar Schuberts musik.  Dessa två citat  går rakt  in 

till kärnan av problematiken hos Schegloff och är därför värda att citera i helhet:

This  may  appear  at  first  sight  to  be  an  issue  of  purely  formal  and  technical  description. 

Nevertheless, it is only by getting the formal aspect right that we can see how Schubert´s music 

conveys  a  different  view  of  experience,  and  reflects  his  age  in  its  attempt  to  go  beyond  the 

rendering of  what  might  be  conceived  as  the  underlying static  condition  of  appearance  –  the 

structure  beneath  the  skin,  so  to  speak   -  and  to  represent  instead  the  very  movement  of  

phenomena.

[...]

It is natural to look outside or beyond the music, to find the ways in which it can temporarily 

and  provisionally  assume  different  kinds  of  significance.  Nevertheless,  music  will  not 

acknowledge  a  context  greater  than  itself  –  social,  cultural  or  biographical  –  to  which  it  is 

conveniently  subservient.  To  paraphrase  Goethe´s  grandiose  warning  to  the  scientist:  do  not 

look behind the notes, they themselves are the doctrine.[259] 

Schegloff anser onekligen att paralleller kan dras mellan det Rosen här säger om musik och frågan 

om vad som skall utgör den relevanta kontexten i den samhällsvetenskapliga analysen.[260] Vi kan 



inte undgå att se hur dels den tekniska analysen uppfattas som primär för formulerandet av en mer 

kritisk,  sociopolitisk  kritik,  och  dels  hur  fenomenet  (musiken  likväl  som  talk-in-interaction) 

uppfattas som i  sig självt tillräckligt, som självdefinierande. Om vi tar musiken framställs den som 

någonting statiskt som ”temporarily and provisionally [can] assume different kinds of significance”, 

men  som  ändå  inte  erkänner  någon  social,  kulturell  eller  biografisk  kontext  större  än  sig  själv. 

Schegloff  ägnar  sig  åt  precis  samma  typ  av  essentialisering  när  han  påstår  att  talk-in-interaction 

faktiskt erbjuder en arkimedisk punkt som är intern för själva analysobjektet, en punkt som är ”the 

product  of  the  organization  of  practices  of  conversation  itself,  whose  consequences  is  that 

contributions display their speaker´s understanding of what has preceded”.[261] Men det som har 

hävdats  i  den  föreliggande  texten,  alltifrån  dess  första  avsnitt  hela  vägen  fram  till  och  igenom 

återblicken,  är  det  paradoxala  förhållandet  att  det  socialas  arkimediska  punkt  är  att  det  inte  finns 

någon sådan punkt. Vad gäller musiken är den liksom varje annat fenomen ett socialt fenomen och i 

egenskap  av  detta  en  social  konstruktion  vilken  antagit  sin  form  genom  historiskt  kontingenta 

språkliga praktiker. Parafrasen på Goethe är därmed falsk genom sin antydan om musiken såsom ett 

självframträdande fenomen – skär vi bort den sociala, kulturella och biografiska kontexten återstår 

av  musiken  ingenting.  Notsystemet  må  exempelvis  vara  ett  logiskt  system  som  användes  på 

Schuberts tid likväl som i dag, men kan knappast betraktas (som) särskiljt från de socio-historiska, 

kontingenta praktiker som frambringat det och som ser till att det bibehåller sin aktualitet. Vi skall 

dock enligt Schegloff alltså inte titta bakom noterna eftersom de i sig själva är allt vi behöver. Han 

tycks här uppenbarligen genom konstruktionen av analogin mellan musiken och talk-in-interaction 

åsyfta  att  det  kritiska  perspektivet  är  ett  perspektiv  som  försöker  göra  just  detta:  att  titta  bakom 

fenomenet, det vill säga bakom talk-in-interaction.  Men tänk om det verkligt viktiga snarare döljer 

sig i snarare än bakom det studerade? Om vi blott eller i alltför hög grad tittar på det konstruerade, 

det  vill  säga  vad  som  kännetecknar  en  specifik  talk-in-interaction,  riskerar  vi  att  förbise  hur  detta 

konstruerade  konstruerats.  Kanske  vågar  vi  dessutom  formulera  möjligheten  att  det  ideologiska 

aldrig döljer sig bakom kulisserna utan alltid maskerar sig mitt på själva scenen, mitt i framträdande, 

kanske till och med är själva framträdandet.[262] Karl Marx sade något i stil med ”De vet inte att de 

gör det, men de gör det”, vilket skulle kunna betraktas som en alldeles förträfflig kommentar till den 



Schegloffska framställningens fundamentala tillkortakommande. 

Sprickorna i tystnaden: mot en motsättningarnas sociologi

Den slutliga frågan skulle nu kunna vara: Och sedan? Eller, i vilken position tror vi oss nu befinna 

oss när denna text lider mot sitt slut, när framställningen gör sin sista cirkelrörelse och biter sig själv 

i svansen, återknyter till textens första ord och formar en helhetens skenbara fullbordan?  Vi tror oss 

först  och  främst  ha  ökat  vår  insikt  i  en  rad  ämnen  –  men  samtidigt  onekligen  även  ha  vidgat 

kontaktytan mot det okända, kunskapens tomrum. I det vi trots allt nu vet inbegrips en förståelse för 

det  problematiska  med  realismens  världsbild  och  vi  har  tagit  del  av  argument  för  en 

socialkonstruktionistisk förståelse av det sociala som tämligen väl står emot den realistiska retoriken, 

som  bryter  upp  realismens  misskännande  av  den  tysta  verkligheten,  denna  väv  av  språkliga 

konstruktioner  som  genomtränger,  strukturerar,  meningsfyller,  ja,  som  utgör  de  grundläggande 

koordinaterna  för  varje  socialt  fenomen.  Framställningen  av  den  isolerade  händelsen  är  därmed 

falsk  genom  sitt  antagande  om  möjligheten  av  en  autonom  verkligheten,  en  icke-konstruerad 

verklighet. På många sätt har den föreliggande texten varit just ett försök till en fundamental kritik 

av  denna  bild  av  en  autonom,  objektiv,  självframställande  verklighet.  Det  sociala  har  därmed 

framställts  som i  avsaknad av möjligheten till  självidentitet, till  en essentiellt grundad bestämning, 

och har i stället gestaltats som det vilket lever som om det hade en fast identitet och en given grund. 

Här  kunde  det  förstås  tilläggas  att  det  som  mer  eller  mindre  kan  beskrivas  som  mellanrummets 

ontologi skulle kunna ses som just ett hävdande av en form av essens, med den paradoxala rörelsen i 

ett  differentiellt strukturerar socialt  rum som varje socialt  fenomens själva (grundläggande) essens 

eller logik. Vi säger med andra ord att världen framträder i och genom denna paradoxalitet. Vi tycks 

inte ens i den föreliggande textens socialkonstruktionistiska resonemang, trots anspråken på att vilja 

undvika  icke-essentialistiska  förutsättningar,  komma  undan  att  själva  sätten  att  uttrycka  de 

socialkonstruktionistiska  insikterna  antar  formen  av  positiva  bestämningar,  beteckningar  som 

negerar  tomrummet,  det  icke  artikulerade,  och  som  därmed  framstår  som  härledda  från 

verkligheten snarare än som konstruktioner av den. Misstanken smyger sig på att vi inte blott i vårt 

vardagsspråk, utan även i vårt vetenskapliga språk helt enkelt får leva med att ständigt ständigt tala 



inifrån  det  socialt  konstruerades  paradoxalitet  –  medvetna  om  att  det  inte  finns  någon  objektiv 

fixeringspunkt utanför det socialt konstruerade tvingas vi ändå genom vårt språks struktur tala som 

om det  funnes  ett  utanför  och  en  given  verklighet.  Det  som dock  hindrar  oss  från  att  hemfalla  åt 

realismens naiva förgivettaganden är vetskapen om att det vi  uttrycker genom våra utsagor inte är 

allt. Våra framställningar av verkligheten är aldrig gjutna i cement och tar alltid form genom att det 

artikulerade formuleras  i  relation till  ett  icke-uttalat  något,  en  motsats  som bär  på  den subversiva 

potentialen  att  omkullkasta,  eller  åtminstone  nyansera  och  relativisera,  det  artikulerades 

normativitet.  Kanske  vore  det  i  sammanhanget  inte  alltför  orimligt  att  påstå  att  det  latinska 

ordspråket viam inveniam aut faciam[263] är något av ett kännetecken för de som till fullo anammar 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

Om  någonting  i  vårt  samhällsvetenskapliga  tänkande  kan  erbjuda  en  möjlighet  att 

vidmakthålla och vidga denna förståelse av det nyss sagda är det ett perspektiv som först och främst 

genom sin  reflexiva  hållning bryter  mot  dualismen autonom verklighet–konstruerad verklighet och 

som  dessutom  vägrar  att  bli  till  blott  ett  alltomfattande  medel  att  subsumera  det  sociala  under 

användbarhetens kategorier, ett verktyg för en hopplöst illusionär deskriptivitet och homogenisering 

snarare  än  förfrämligande  av  det  förgivettagna.[264]  Vidare  är  det  mer  än  någonting  annat  en 

spegling  av  realismens  alltför  hastigt  tecknade  bild  av  socialkonstruktionismen,  att  den  senare  till 

följd  av  sina  relativistiska  anspråk  måste  avsäga  sig  varje  form  av  sanningsanspråk  (om  allting  är 

socialt  konstruerat  är  även  socialkonstruktionismen  socialt  konstruerad  och  därför 

självförgörande[265]).  Vad  som  vidhållits  i  denna  text  är  tvärtom  att  ”det  är  exakt  i  denna 

motsägelsefullhet som konstruktivismen måste  finna  sig  själv,  eller  sin  egen sanning”  samt,  om vi 

önskar  frångå  realismens  referensramar  för  det  sociala,  nödvändigheten  att  forma  ett  perspektiv 

grundat  i  en  ontologi  där  åtskillnaden  mellan  det  konstruerade  och  det  autonoma  upphävs.[266] 

Förhoppningen  har  nu  varit  och  är  fortfarande  att  vi  skall  våga  oss  på  att  konstituera  en 

diskursanalys, eller mer allmänt en sociologi, som sträver efter just  detta och som förmår att  hålla 

vid  liv  det  emancipatoriska  löfte  om  möjligheten  att  bryta  igenom  det  förgivettagna  som  vilar  i 

socialkonstruktionismens mitt. Förutsättningen är här att de socialkonstruktionistiska antagandena 

frigörs  från  att  vara  konstruerade genom ett  motsatsförhållande till  realismen och  finner  sin  egen 



motsägelsefullhet.

Den föreliggande texten kan ses som ett första steg på vägen mot ett brott med den mer eller 

mindre hegemoniska konstruktionen autonom verklighet–konstruerad verklighet och i förlängningen 

mot en möjligheten av en motsättningarnas sociologi.[267] Om texten, jämte att bidra till att läsaren 

uppmärksammats  på  dessa  möjligheter,  i  sin  argumentation  även  fört  med  sig  specifika 

stödjepunkter vilka kan bidra till en åtminstone preliminär karta för de första stegen mot en sådan 

motsättningarnas sociologi, har texten åstadkommit mer än nog. Slutligen, är det en förhoppning att 

texten dessutom bidragit till insikter om att det trots allt finns en frigörelse, och inte blott förvirring, 

i att leva i vetskap om att det socialt konstruerade är det enda vi har att leva genom – ingenting mer 

och ingenting mindre, eller som Zygmunt Bauman pregnant formulerat det hela: 

Words  light  the  islands  of  visible  forms  in  the  dark  sea  of  the  invisible  and  mark  the 

scattered spots of relevance in the formless mass of the insignificance. It is words that slice 

the  world  into  the  classes  of  nameable  objects  and  bring  out  their  kinship  or  enmity, 

closeness or distance, affinity or mutual estrangement – and as long as they stay alone in 

the field they raise all such artefacts to the rank of reality – the only reality there is. One 

needs to live, to visit, to know intimately more than one such universe to spy out human 

invention  behind  any  universe´s  imposing  and  dominant  structure  and  to  discover  just 

how much of human cultural effort is needed to divine the idea of nature with its law and 

necessities; all that in order to muster, in the end, the audacity and the determination to 

join  in  that  cultural  effort  knowingly,  aware  of  its  risks  and  pitfalls,  but  also  of  the 

boundlessness of its horizons.[268]
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Bilaga
           I bildernas malström

1. Utan ord får bilderna ingen mening. Därför har

2. vi anledning att fråga vilka konsekvenser nutidens massiva

3. bildkonsumtion får för våra liv och vår själsliga hälsa

4. En vän från barndomen gick in i sin egen värld den andra september förra 

5. året. Vi hade lekt ihop, spelat fotboll och tennis, badat i sjöar och hav och 

6. byggt en koja i skogen bakom våra hus. Den andra september försvann han

7. in i sig själv och han gjorde det på ett både förutsägbart och märkvärdigt 

8. sätt. Redan i tonåren engagerade han sig i rollspel och kunde få någonting i

9. blicken som skrämde oss andra, för medan vi såg det hela som lek, gick han 

10. till fullo in i sin roll och glömde att vi stod i skogen bakom våra hus och 

11. inte i en urskog i ett namnlöst land. Senare, när vi andra slutade att spela

12. rollspel och började intressera oss för litteratur, filosofi och musik, fortsatte

13. han med sina rollspel men gick framför allt in i filmens och dataspelens 

14. värld. Den andra september hämtades han av ambulans från sin etta på 

15. Hornsgatan i Stockholm efter det att grannarna hört honom prata under 

16. tre dygn i vad som hade låtit som ett tungomålstalande – det gick inte 

17. längre att ignorera, någonting måste göras.



18.          Enligt en del teorier beror psykiskt sjukdom på en skada i förmågan 

19. att förhålla sig till verkligheten. Relationen till omgivningen uteblir mer 

20. eller mindre eller blir förvrängd. En del personer, ofta inom kulturvärlden, 

21. finner det roligt och upplever sig som lite märkvärdiga när de får säga saker 

22. som: ”vem kan säga var verkligheten finns?”, eller: ”allt är en dröm”, eller ”vi 

23.  är alla mer eller mindre psykiskt sjuka”. En person som har bevittnat en 

24. psykos, som sett hur ett medvetande fullständigt går sönder, eller som på 

25. nära håll följt hur någon sakta försvinner in i en depression, som helt enkelt 

26. vet att ett medvetande kan brista eller förtvina till oigenkännlighet, är mer 

27. varsam med orden.

28. Min barndomsväns öde går nämligen inte att romantisera, han liksom alla      

29. mer allvarliga psykfall visar att det finns ett hus som kan rasa, gränslinjer 

30. som kan suddas ut, verkligheter som kan lösas upp i dröm. Han gjorde det 

31. tydligt att varje dröm som förlorar kontakten med sin omgivning är en 

32. mardröm. Han gjorde det tydligt att det inte finns någonting att 

33. romantisera ifråga om psykisk sjukdom och ingenting att relativisera ifråga 

34. om verkligheten.

35.           Filmen som han i flera veckor hade tittat på var en Harry Potter-film. 

36. Trots att vi var några vänner som gjorde kortfilmer ihop i tonåren, att vi var

37. filmentusiaster av stora mått och under flera år gått tillsammans på 

38. filmklubben, lät vi andra oss aldrig helt uppslukas av biosalongens 



39. ljusflimmer. Han däremot blev alltmer fångad av det och verkade liksom 

40. upphöra att finnas till där han satt i biosalongen. Han slutade att vara 

41. närvarande bland oss andra, vi som aldrig tröttnade på att hitta på saker att 

42. göra tillsammans, och han fick allt svårare att släppa den blick, de ögon, 

43. han fått när han gick upp i bildernas flöde. Bilderna sög in honom. Han 

44. lutade sig tillbaka och leddes fram genom tiden och glömde på så vis tiden.

45. Det mekaniska flimrandet från den externa ljuskällan tog över ögats 

46. autonomi, förslavade det under sitt ständiga pockande efter 

47. uppmärksamhet. Han hamnade i händerna på ett slags tyranni och från att 

48. i detalj kunna återge vad filmerna handlade om, vad de hade gått ut på, 

49. mindes han knappt någonting av dem.

50. De var ett bildflimmer och ingenting annat, och han hade blivit beroende 

51. av det. Han liknande alltmer någon som drabbats av en minnesförlust, 

52. med skillnaden att han inte märkte det, utan glömde. Det som filmerna

53. uttryckte – den konstnärliga ambitionen, berättande av en historia, 

54. skapandet av en stämning, etcetera – blev sekundärt, en ursäkt som skulle

55. skylla över att filmbetraktandet ytterst ingenting annat var än en 

56. passiv konsumtion av mer teknisk natur. Sinnesförnimmelserna styrdes så

57. till den grad att endast själva sinnesförnimmandet återstod. Liksom en dåre

58. blev han oförmögen att uppfatta vad som stod framför honom, för inga 



59. andra dimensioner än de tillfälliga och omedelbart givna existerade. 

60. Ingenting annat hann bli till i bildflödet, i flödet av konsumerandet av 

61. bilder. 

62.           Liksom en dåre var han mitt i bland oss, utan att vara i bland oss.

63. Bilderna fixerade hans betraktande, låste hans medvetande, och sakta dog

64. hans mentala rörlighet och fömåga att gå sin närmaste omgivning till

65. mötes. Verkligheten var fråntagen sina djupare skikt, berövad sin 

66. verklighet.

67.           Och bildberoendet blev en självbekräftande och eskalerande historia. 

68. En stumhet som uppstått i och med att det ömsesidiga och levande bandet

69. mellan den erfarne och det erfarna klipptes av, krävde än mer stumhet för

70. att överleva. Krävde fler bilder, fler timmar i ljusflimret, tills hela dygnet 

71. var fyllt av mörker och ljus i knappt förnimbara växlingar. Relationen 

72. till omgivningen hade blivit till – bild. Ansiktet mitt framför hans ögon 

73. blev till en plan yta, en mask som saknade betydelser, lika uttryckslöst och 

74. livlöst som hans eget. Utan minnen var han hänvisad till flödet av 

75. artificiella, ögonblickliga och pulserande sinnesintryck som försvann i

76. samma ögonblick som de ersattes av nästa.

77. När jag besökte honom på sjukhuset kände han troligen inte igen mig, jag

78. kan inte avgöra den saken. Att se in i hans ögon var som att se på en redan



79. död som alltjämt hade ögon som såg men ändå inte såg. Han påminde mig

80. om Narcissus, men utan spegelbilden, liksom förlorad i själva blicken. Hans

81. ensamhet var svindlande. Det fanns inga ingångar in till honom. Jag sögs in 

82. i hans avgrundslika övergivenhet och själva min medkänsla förlorad 

83. fotfästet. Ett barn som han ofrivilligt blev far till i övre tonåren satt vid 

84. sängkanten, och inte en min ändrades i faderns ansikte.

85.           Här kunde denna text ha slutat, vore det inte för att saken tangerar

86. mer allmänna ting än min väns personliga öde och är för allvarlig för att 

87. ignoreras mer. Vackra texter kan vara tänkvärda, men slutar de vid det 

88. vackra är det få eller ingen som läser sältan i dem. Bilderna passiviserar inte

89. endast, de fråntar oss det som gör oss till människor. Och vad är det? 

90. Givandet. Förmågan att ta steget över till den andre, till omsorg, till

91. nyfikenhet, till ansvar. Inför bilderna spelar vi ingen roll, annan än den 

92. passive konsementens. Bilderna berövar oss vårt givande, manipulerar oss 

93. och förslavar oss. I biosalongen, vid televisionen eller framför dataskärmen

94. upphör människan att vara människan för vi förnekas vårt vara som 

95. givande. Skapandet, som är allt levandes moder, hinner aldrig ta till orda, 

96. för vårt syn- och hörselsinne är fullt upptaget med att distraheras.

97.           Enorma ekonomiska intressen lever på att exploatera våra sinnen, på 

98. att beröva dem sin framsida, sin ljusa sida, sin öppenhet, sin mänsklighet. 

99. Det är inte längre ovanligt med människor som endast kan gråta inför 



100.  filmernas tragedier, för verkligheten har blivit dem så främmande, så 

101.  overklig genom sin oförutsebara eller allt för förutsebara dramaturgi, att

102.  den inte når fram till dem. Tragedierna i verkligheten, mellan dig och mig,

103.  uppfattas såsom någonting besvärligt, påträngande och tröttsamt. 

104.           Detta är det mänskligas totala nederlag. Att vända den mänskliga

105.  blicken bort från det levande till det döda, in i de manipulerade och

106.  manipulerande bildernas världar. Exploateringen är total. En 

107.  världsomfattande ”upplevelseindustri” profiterar på den ensamhet, 

108.  hopplöshet och i förlängningen tomhet som den själv är med och skapar,

109.  och den döljer sin del i det hela genom att skenbart lindra symptomen.

110.  Människans mänskliga sida är återgiven givandet, delandet, glädjen i att

111.  ta emot en gåva, glädjen i att kunna ge en gåva, emottagande är ett 

112.  givande, givandet är ett emottagande. Mäniskan håller på att dräneras.

113.  Människan håller på att utplånas och bilderna är det lömska fenomen som

114.  gör oss blinda för vad som håller på att ske.

115.           Invändningarna är ganska förutsägbara. Vad har min väns psykiska

116.  sjukdom med den eskalerande bildkonsumtion att göra? Är inte

117.  exploateringen med bildernas hjälp en sak och bilden i sig en annan? 

118.  Tänker vi inte med bilder? Säger inte en bild mer än tusen ord? Här krävs 

119.  en diskussion om bildens ontologi – om vad en bild egentligen är – här 

120.  krävs ett frågande som når bortom vår egen tids självförståelse. En 



121.  fotograf i fotografins tidsålder, en sekulariserad teolog i sekulariseringens

122.  epok, eller för den delen, en vanlig bildkonsument inför sin tv eller skärm,

123.  ser sällan bortom bildernas omedelbara funktion och mening. 

124.  Kommunicerar vi inte med bildernas hjälp? Blir vi inte berörda av 

125.  bilderna, och därmed mer mänskliga av dem?

126.           Och kanske var min vän i själva verket predestinerad till att bli 

127.  sinnessjuk? Kanske hade han förlorat greppet om verkligheten och

128.  imploderat även utan sin eskalerande bildkonsumtion? Vem vet? Hans

129.  tragiska öde måste förstås metaforiskt och samtidigt inte. Liksom

130.  berättelser om barn som vuxit upp i isolering (inlåsta i en garderob eller

131.  liknande), som på ett eller annat sätt berövats ett socialt, mänskligt 

132.  sammanhang, blottlägger att det inte är godtyckligt utan livsavgörande

133.  vad vi utsätter våra sinne för, kan min väns öde sätta våra vedertagna

134.  föreställningar på prov. 

135.           Det ligger nära till hands att koppla samman hans implosion med 

136.  bildkonsumtionen för att fiktionen kan påverka ett medvetande till den

137.  grad att verklighetsförankringen går förlorad, och för att bilden (och

138.  konsumtionen av densamma) förhåller sig till verkligheten på ett likartat

139.  snyltande vis. Att bilder talar till andra bilder, och bildar egna

140.  självständiga världar, förvillar, som när skuggor ter sig mer verkliga för att

141.  man boxas med dem.



142.   Den avgörande frågan är hur bilden får sin mening. Jag vill hävda att

143.  bilden är ingenting utan språket – den mening som bilden får är den som

144.  människan ger den. Bilden är med andra ord till fullo parasitär, lever

145.  av den värld som den endast återspeglar. Att den ger sker av att vara

146.  självständig är till fullo en illusion, samma illusion som gör den magisk

147.  i våra ögon. Det som gör den verklig är själva dess skenverklighet. I den

148.  grad formandet av medvetandet utgörs av bilder försvinner det, för utan

149.  den mening som är språklig har bilderna ingenting att falla tillbaka på.

150.  Problemet med den stegrande bildkonsumtionen blir akut när bilderna får

151.  övertaget över språket. När givandet för vika för konsumerandet. När den

152.  transcenderande dimensionen som är språkets essens berövas sig själv 

153.  genom att reduceras till ett ting att konsumera. 

154.           Dåren är den människa som stigit utanför den dimension som är

155.  transcendensen – han står utanför språket, finns till endast i kraft av 

156.  språkets återsken – och han förtvinar och försvinner i samma takt som

157.  språkets insida tonar bort. Därav den ofrånkomliga kopplingen mellan

158.  dårskap och ensamhet – och bilden. Den ofta diskuterade farhågan om att

159.  bilderna utarmas på mening i reproduktionens tidsålder är befogad, men

160.  handlar ytterst om bildens eget väsen. Bilden måste förneka sitt ursprung,

161.  för utan denna glömska finns den inte till.



162.          Bildkonsumenten uppstår i samma ögonblick som människan 

163.  resignerar från sitt vara, från att vara aktiv, skapande, givande. Dåren 

164.  sträcker fram sina händer i biosalongen, men allt som pågår där framme på

165.  duken pågår som om han inte fanns till. Och när filmen fått hålla på

166.  tillräckligt länge får den till slut helt rätt, betraktaren slutar att finnas 

167.  till, filmen har slukat sin nödvändiga publik, och flimrar vidare i

168.  meningslös självtillräcklighet.

169.           ”När två eller fler av er är samlade finns jag bland eder”, sade Jesus

170.  enligt Matteusevangeliet, och satte fingret på den springande punkten.

171.  Den metafysik som hela tiden undkommer oss genom att den utgör vår

172.  grund och vårt vara. Ordet, som finns i den mån vi alltjämt finns till och 

173.  kan lystra till det, och som gör det möjligt för bilden att lysa med mening.



Noter

[1]  Askestad (2008), s.  14.

[2]  Kant (1783/1888), s. 167.

[3]  Zizek (2006), s. 3.

[4]  Nietzsche (2003), § 2[83], s. 74-75. Texten är ur anteckningsbok nr. 2, omfattande hösten 1885 till hösten 1886.

[5]  Wittgenstein (1969/1972), § 471.

[6]  Se exempelvis Mure (1958), s. 244-245, för en idéhistorisk diskussion om det genom Platon och Kant exemplifierade 
dilemmat. 

[7]  Se ibid., s. 245-247. Givetvis även Hegel (1807/2008).

[8]  Här  åsyftas  David  Humes  Om  det  mänskliga  förståndet  (1738/1986)  och  det  alltsedan  dess  diskuterade 
induktionsproblemet,  vilket  handlar  om  omöjligheten  att  ur  ett  ändligt  antal  partikulära  exempel  dra  tillförlitliga 
generella slutsatser. Eller med Humes ord: ”Förnuftet kan aldrig övertyga oss om att ett objekts existens innebär ett 
annats; följaktligen är det ej förnuftet, som förmår oss att från uppfattandet av ett föremål nå fram till föreställningen 
om eller tron på ett annat, utan vanan eller associationen” (s. 124).

[9]  Antropomorfism innebär tillskrivandet  av  mänskliga  kännetecken  till  icke-mänskliga  företeelser  (exempelvis  ett  djur, 
en bil eller ett naturfenomen). 

[10]  Lyssna vidare till dessa ord, vilka ytterligare fyller ut bilden av världen (och språket) som metaforisk: ”'Tinget i sig' 
(detta skulle vara just den rena konsekvenslösa sanningen) är även för språkbildaren helt ofattbart och på intet vis 
eftersträvansvärt. Han betecknar endast tingens relationer till  människorna och tar de djärvaste metaforer till  hjälp 
för att uttrycka dessa. En nervretning, att börja med överförd till en bild! Första metaforen. Bilden åter formad till ett 
ljud! Andra metaforen. Och varje gång ett fullständigt överhoppande av sfären, rakt in i en helt annan och ny sfär. 
Man kan tänka sig en människa, som är helt döv och aldrig har någon erfarenhet av tonen eller musiken: hur denna 
människa kanske med förvåning betraktar Chladnis klangfigurer i sanden, finner deras orsaker i strängens skälvning 
och svär på att hon nu måste veta vad människor kallar ”tonen”; så går det för oss alla med språket. Vi tror oss veta 
någonting om tingen själva när vi talar om träd, färger, snö och blommor, och äger dock ingenting annat än tingens 
metaforer, som på intet sätt motsvarar deras ursprungliga väsen. Liksom tonen ter sig som en sandfigur, så ter sig det 
gåtfulla hos tinget i sig först som nervretning, sedan som bild, till slut som ljud. Logiskt går det således i varje fall inte 
till  vid  språkets  uppkomst,  och  hela  det  material,  vari  och  varmed  sedan  sanningsmänniskan,  forskaren,  filosofen 
arbetar  och  bygger,  härstammar  om  inte  från  något  luftslott,  så  i  varje  fall  inte  från  tingens  väsen”  (Nietzsche 
(1873/2005), s. 506). 

[11]  Kan inte döden snarare betraktas som icke-företeelse, en icke-händelse? 

[12]  För att öka förståelsen för det resonemang som Edwards, Ashmore och Potter för kan en klargörande anmärkning 
angående  deras  användning  av  beteckningarna  relativist  respektive  realist  vara  på  sin  plats.  Under  ”relativister” 
insorterar de en mängd beteckningar såsom konstruktionister och konstruktivister, dekonstruktionister, pragmatiker, 
postmodernister,  epistemologiska  (kognitiva  och  epistemiska)  relativister,  subjektivister,  skeptiker,  interpretivister 
(vilka  betonar  att  världen  inte  kan  separeras  från  vår  perception  av  den)  samt  reflexivister.  Samtliga  med  en 
framträdande  anti-realism  som  gemensam  nämnare  (Se  Edwards  et  al.  (1995),  fotnot  1).  Beteckningen  ”realist” 
beskrivs som inbegripande ”a common-sense actor as well as the espouser of a large range of academic realisms from 
the  naive  to  the  sophisticated,  and  from  the  right  to  the  left;  from  Eysenck  to  Bhaskar  should  sum  it  up.  The 
objectivist and the rationalist [...] are members too” (ibid., fotnot 2).

[13]  Edwards, Ashmore & Potter (1995), s. 26.

[14]  Ibid.  Minns  inledningen och  exemplet  med  den  psykiska  sjukdomen,  men  framför  allt  hänvisningen till  stolens, 
bordets och den föreliggande textens (förvisso så skenbart) självklara materialitet. 



[15]  Med  andra  ord  liktydigt  med  den  konventionella  definitionen  av  det  ”subjektiva”  respektive  ”objektiva”  såsom 
kontrasterande termer. 

[16]  Jämför Wittgenstein (1953/2006), § 50, 58 samt 79. I den förstnämnda paragrafen säger Wittgenstein bland annat 
följande: ”Wir können das so ausdrücken: Dieses Muster ist  ein Instrument der Sprache, mit der wir Farbaussagen 
machen. Es  ist  in  diesem Spiel  nicht  Dargestelltes,  sondern  Mittel  der  Darstellung.  -  Und eben  das  gilt  von einem 
Element im Sprachspiel (48), wenn wir, es benennend, das Wort 'R' aussprechen: wir haben damit diesem Ding eine 
Rolle in unserem Sprachspiel gegeben; es is nun Mittel der Darstellung. [...] - Was es, scheinbar, geben muß, gehört 
zur Sprache.  Es ist  in unserem Spiel  ein Paradigma; etwas,  womit verglichen wird.” [”Vi kan uttrycka det så:  Detta 
prov är ett språkets instrument, med vilket vi fäller färgutsagor. Provet framställs inte i detta spel, utan är ett medel 
för framställningen. Och just det gäller om ett element i språkspel (48), när vi för att benämna det uttalar ordet 'R': vi 
har därmed tilldelat detta ting en roll i vårt språkspel; det är nu ett framställningsmedel. [...] Vad som, skenbart, måste 
finnas, tillhör språket. Det är i vårt språk ett paradigm; ett jämförelseobjekt.” Denna och ytterligare översättningar i 
denna text är mina egna.] 

[17]   Jämför här även med textens inledning.

[18]  Edwards, et al. (1995), s. 27.

[19]  Se s. 30-31 i ibid. för denna diskussion utifrån Collins.

[20]   Det är  återigen en problematik kommen ur försummelsen att förstå att en självutsägande verklighet, en värld av 
ting-i-sig,  bortom  beskrivningarna,  tolkningarna,  metaforerna,  nödvändigtvis  är  en  verklighet  som  inte  kan  göra 
annat än visa sig, en verklighet om vilken vi därmed inte kan tala och som då inte heller kan framställas eller förstås. 
Det  är  i  denna  bemärkelse  som  Wittgensteins  avslutande  ord  (§  7)  i  Tractatus  (1921/2006),  ”Wovon  man  nicht 
sprechen kann, darüber muß man schweigen” [Vad man inte kan tala om, därom måste man tiga.] (tillsammans med 
§  6.41-6.54),  kan  tolkas  om  vi  önskar  binda  samman  den  ”tidige”  Wittgensteins  tänkande  med  den  ”sene”.  Se 
avsnittet Språkliga metamorfoser nedan för vidare anmärkningar angående Wittgenstein.

[21]  Denna missförståelse dyker ständigt upp och vi finner den exempelvis banalt formulerad i en tämligen välanvänd 
introduktionsbok i  vetenskapsteori:  ”Ett  viktigt  skäl  att  trots  alla  svårigheter  söka  efter  kunskap  är  att  livet  är  så 
allvarligt  som  det  är.  Många  påstår  t.ex.  att  vi  hotas  av  en  omfattande miljökatastrof  inom en  snar  framtid.  I  den 
situationen blir det orimligt att säga att det beror på vilket paradigm man har, att den ene tycker si och den andre så, 
man kan aldrig veta, jag väljer den åsikt som passar mig bäst. Det är orimligt därför att om vi väljer fel i de svåra och 
komplicerade vetenskapliga frågor det  handlar om kan det  få  mycket  svåra konsekvenser” (Thurén (1991),  s.  101). 
Förutom  att  försumma  att  beakta  den  retoriska  karaktären  av  sina  ord,  förespråkande  den  progressiva  och 
sanningssökande  vetenskapens  idé,  tycks  författaren  beklagligt  nog  även  framställa  relativismen  som  något  sorts 
självhävdande individualistisk konsumism (se exempelvis s. 89). 

[22]   Jämför med anmärkningen i det föregående avsnittet om att fiktionen är vår verklighet. Som en kort anmärkning 
bör det nämnas att realister ibland anklagar förespråkarna av den socialt konstruerade verkligheten för att själva dra 
en yttersta gräns eller postulera en grundläggande premiss i sina argument, närmare bestämt ”the text, interpretation, 
the definitive reading; even the claim that we can spot a realist argument when we see one” (ibid., s. 31). Edwards et 
al. jämställer denna fråga med frågan om möblerna och bemöter det hela på ett koncist sätt genom det följande: ”It is 
not that texts are more real, more singularly described than the rest of the world; but rather, that the rest of the world 
is like text. It all has to be represented and interpreted” (ibid., s. 32). 

[23]  För  en  diskussion  av  denna  överförelse,  se  exempelvis  Northrop  Fryes  ”The  Expanding  World  of  Metaphor” 
(1984/1990). Se särskilt s. 122 där Frye på sitt sätt berör den metaforiska verkligheten.

[24]  Psykisk  sjukdom  sågs  exempelvis  en  gång  såsom  tecken  på  gudomlighet,  en  annan  gång  såsom  besatthet,  vid 
ytterligare en såsom genetiskt betingad. Angående just detta specifika exempel, se exempelvis Foucault (1972/1983), 
Szaz (1961/1974) och Sontag (1977/2001). Dylika exempel kan mångfaldigas. 

[25]  Ett argument som behöver bemötas i sammanhanget berör problemet med perspektivismens otillräcklighet. Detta 
har  bland  annat  diskuterats  av  Wide  (2005)  som  i  sin  kritik  av  Mats  Beronius  framvisar  ett  tämligen överygande 
argument om att ett perspektiv inte är ”bara ett perspektiv i största allmänhet, utan alltid ett perspektiv av något, och 
detta  något  är  och  måste  vara  detsamma,  oberoende  av  ur  vilket  perspektiv  man  betraktar  det  (ty  annars  vore 



perspektivet inget perspektiv)” (s. 47-48). Wide säger inte emot den möjliga konsekvensen att vi härmed måste göra 
oss av med uppfattningen om ett rätt och ett fel perspektiv, av det Sanna, men menar även att påståendet om att vår 
uppfattning om världen skiftar beroende på vår positionering är att betrakta som en trivialitet. Vad är då slutsatsen? 
Begreppet  perspektiv  ”tycks  peka  hän  mot  en  alltid  förutsatt  intersubjektivitet  som  dock  förmedlas  via  olika 
perspektiv,  en  helhet  som  inte  är  perspektivlös,  en  individuellt  förmedlad  gemenskap.  Och  det  hjälper  inte  att 
framhärda i tron att detta är omöjligt: Eppur si muove!” (s. 48). Problematiken ligger förvisso inte i förekomsten av ett 
Något  såsom  perspektivets  möjlighetsvillkor  (vilket  även  är  ett  språkligt  villkor),  utan  i  det  omöjliga  att  finna  ett 
absoluta svar på vad detta Något är, eller annorlunda uttryckt, att finna ett svar som överskrider språket. Problemet 
uppstår när diskrepansen mellan perspektiven, deras oförenlighet, förklaras utifrån en skillnad i detta Något, i tinget, 
objektet,  eller  subjektet  för  den  delen,  eller  omvänt,  när  en  överensstämmelse  mellan  perspektiven  förklaras  med 
hänvisning till en stabilitet, en fixerad egenskap, hos detta Något. Det är något av en transcendental illusion i kantsk 
bemärkelse att tro att vår framställning av detta Något och detta Något i sig någonsin kan mötas. Går vi ett steg längre 
vore det även möjligt att se denna ontologiska skillnad som falsk, inte i den meningen att  någon sida kan reduceras 
till den andra, det vill säga våra språkliga utsagor som överensstämmande med världen eller världen och språket som 
identiska.  Vad  gäller  den  ”förutsatta  intersubjektiviteten”,  i  egenskap  av  ett  ofrånkomligt  In-der-Welt-sein,  är  det 
dock fråga om en ”enhet mellan oss och vår värld” (ibid., s. 49) där skenet av denna relations ovillkorlighet döljer att 
att den är konstituerad som om det funnes en enhetlighet. Ett försök att komma förbi denna problematik kommer att 
antydas  i  textens  avslutande  del.  Läsaren  får  tills  vidare  ge  sig  till  tåls,  med  det  nyss  sagda  såsom  en  stående 
marginalanteckning till det fortsatta. 

[26]  Edwards et al. (1995), s. 34.

[27]  Den givna frågan är nu varför detta överskridande skulle vara önskvärt. Ett försök till ett svar kommer att ges senare 
i texten – ett svar som naturligtvis inte är oavhängigt något av de föregående avsnitten. Vi kommer med andra ord att 
behöva ta hänsyn till hela denna text för att kunna bemöta denna fråga. 

[28]  Detta begrepp kommer att  nyanseras längre fram, bl.a.  som kännetecknande för  ett  specifikt perspektiv, men får 
tills vidare betraktas som något av ett mer övergripande begrepp.

[29]  Därmed inte sagt att  sociologin inte skulle vara filosofisk. Huruvida det  omvända gäller angående valda exempel 
lämnas åt läsaren att bedöma. Kanske skulle någon inför denna framställning, liksom i fallet med alla hänvisningar till 
olika  tänkare  i  denna  text,  uttrycka  en  förebråelse  om  selektivitetens  ofullständighet.  Varje  beskrivning  får  dock 
snarare  betraktas  med  inget  annat  än  ett  förbehåll  om  att  beskrivningarnas  syfte  inte  är  fullständighet  utan 
funktionalitet i förhållande till textens syfte. För övrigt skulle somliga ifråga om denna bakgrund kanske välja att tala 
om förekomsten av en ”språklig vändning” under 1900-talet (även om Saussure delvis tillhör det föregående seklet), 
med  ett  ökat  fokus  på  relationen  mellan  språket  och  filosofi  (och  andra  human-  och  samhällsvetenskaper). 
Wittgenstein  nämns  inte  sällan  som  en  tidig  tänkare  i  sammanhanget.  Det  är  dock  endast  möjligt  att  tala  om  en 
språklig vändning under 1900-talet om vi skär bort en icke oansenlig idéhistoriskt del, vilken på många sätt utgör en 
oundviklig bakgrund för senare tiders diskussioner om språkets betydelse. (Denna bakgrund har kanske i somliga fall 
blivit  en  tyst  bakgrund  i  den  bemärkelse  som  nämndes  i  slutet  av  avsnittet  Relativism,  realism  och  tolkningarnas 
tystnad.)  Eller  som  Fredrik  Palm (2007)  formulerar  det  hela:  ”[D]e  som  talar  om  en  språklig  vändning [tenderar] 
genom själva talet om något nytta att maskera hur det nya redan verkade i det gamla. För det nya är när det kommer 
till talet om en språklig vändning endast nytt i en kontingent akademisk miljö där såväl Kants som Hegels radikala 
formuleringar  av  relationen  mellan  det  subjektiva  och  det  objektiva  systematiskt  nonchalerats”  (s.  27).  Om  en 
brytningspunkt,  en  vändning,  skall  placeras  någonstans  är  det  snarare  här,  i  Kants  ”kopernikanska  vändning” 
respektive Hegels Ande, som den finner sin rättmätiga plats. För en utläggning kring detta, se Palm (2007), s. 25-33.

[30]  Se exempelvis Hjelmslev (1963/1970).

[31]  Grøn (1982/1987), s. 364. Med konventioner menas här inte någon form av intentionellt formade sådana utan, med 
Grøns ord, konvention i bemärkelsen ”omedveten, kollektiv bildning och acceptering” (ibid.). 

[32]  Här vore det nu möjligt att lyfta hur Saussure betraktar denna väv som ett system (la langue) i kontrast mot själva 
språkanvändningen (la parole) och det problem som denna dialektik medför. Det får dock räcka med att såsom en 
kommentar blott nämna att problematiken ligger i glidningen från att se språksystemet som en metodologisk princip 
till att uppfatta den som en konkret och autonom realitet. Problemet uppstår i det sista fallet då språksystemet som 



underliggande  realitet  tycks  bestämma  individers  enskilda  språkhandlingar,  kvarlämnandes  lite  utrymme  för 
betydelsen av social praxis för språkssystemets konstitution och föränderlighet (Grøn (1982/1987), s. 366-368; Kress 
(2001), s. 30-31).

[33]  Wittgenstein (1921/2006) respektive (1953/2006).  Möjligtvis är  en sådan periodisering missvisande i  och med att 
den  skymmer den  kontinuitet  som finns  mellan  den  tidige  och  den  sene  Wittgenstein ifråga  om  framför  allt  etik, 
religion och arkitektur. (Jfr fotnot 15 ovan.) Men det är ett ämne för ytterligare en essä.

[34]  Jag  syftar  här  på  följande  anmärkningar  av  Wittgenstein  (1921/2006):  ”Das  bild  stimmt  mit  der  Wirklichkeit 
überein oder nicht; es ist richtig oder unrichtig, wahr oder falsch” (§2.21) [Bilden överensstämmer med verkligheten 
eller inte; den är riktig eller oriktig, sann eller falsk.] samt ”Um zu erkennen, ob das Bild wahr oder falsch ist, müssen 
wir es mit der Wirklichkeit vergleichen” (§2.223) [För att urskilja om bilden är sann eller falsk måste vi jämföra den 
med verkligheten”].

[35]  ”Es gibt  allerdings  Unaussprechliches.  Dies  zeigt  sich,  es  ist  das  Mystische.”  ((Ibid.),  6.522)  [Det  outsägliga finns 
förvisso.  Detta  visar  sig,  det  är  det  mystiska.]  Detta  diskuteras  på  ett  översiktligt  och  klarläggande  sätt  i  Fann 
(1969/1993), s. 32-38.

[36]  Det  är  dock  ett  tämligen  mödosamt,  möjligtvis  även  föga  meningsfullt,  åtagande  att  peka  på  uppenbara  linjära 
inflytanden mellan Wittgentein och senare tänkare, än mindre mellan Wittgensteins filosofi och senare sociologiska 
och diskursteoretiska  perspektiv. Möjligtvis är  det  kanske lätt,  men då inte sällan utifrån att  betydelsen av likheter 
sammanblandas med direkt påverkan. 

[37]  Wittgenstein (1953/2006), §11 [”Tänk på verktygen i  en verktygslåda. Där finns en hammare, en tång, en såg, en 
skruvmejsel, en tumstock, en limgryta, lim, spikar och skruvar. Lika skilda som dessa tings funktioner är, lika skilda 
är ordens funktioner. (Och både här och där finns det likheter.)”].

[38]  Se exempelvis Wittgenstein (1953/2006), §10.

[39]  Ibid., §124 [”Filosofin får inte på något vis rubba språkets faktiska användning, den kan i slutändan endast  beskriva 
den”  samt  ”den  kan  inte  heller  göra  skäl  för  den”].  Och  ytterligare  ett  belysande  exempel:  ”Benennen  und 
Beschreiben stehen ja nicht auf einer Ebene: Das Benennen ist eine Vorbereitung zur Beschreibung. Das Benennen ist 
noch gar kein Zug im Sprachspiel... /.../ Man kann sagen: Mit dem Benennen eines Dings ist noch nichts getan. Es hat 
auch  keinen  Namen,  außer  im  Spiel”  (ibid.,  §49)  [”Benämna  och  beskriva  befinner  sig  inte  på  samma  nivå: 
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practices, events and texts,  and (b)  wider social and cultural structures, relations and processes; to investigate how 
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agonistics” (s. 10). Han talar här om agonistik i bemärkelsen av offentlig tävling inför publik, vilket möjligtvis också 
kan  ses  som  sinnebilden  för  den  agonistiska  politikens  offentliga  rum  (ifråga  om  det  sistnämnda  jämför  Mouffe 
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tillkomst  och  verkningar   (se  för  övrigt  hela  det  inledande  kapitlet  i  nyss  nämnda  bok,  s.  13-49,  för  vidare 
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[74]  Synsätt som på ett något oklart sätt i deras utläggning används som modeller för ”traditionell”, teoretiskt spekulativ 
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annorlunda  än  vad  som  skulle  ges  av  ”sociology's programmes  of  theoretical  analysis”  (ibid).  Det  får  ses  som  en 
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[80]  Dessa  två  grekiska  termer  härrör  från  platonismen,  med  nomos  hänsyftande  till  ”konventionen”  och  physis  till 
”naturen”.
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inte,  vilket  vi  kommer  att  se  i  det  följande,  att  text-  eller  diskursanalyser  nödvändigtvis  och  alltid  är  uttryck  för 
intellektuell imperialism.

[87]  Ibid., s. 167, 183. 

[88]  Ibid., s. 170, 174, 183. Häri framträder betydelsen av att den relevanta kontexten för det studerade måste fastställas 
för varje enskild undersökning (ibid., s. 170). En förutsättning för det som här angetts är dessutom att det över huvud 
taget är möjligt att förstå det som skall studeras som ett ”studieobjekt” sui generis, som någonting vilket konstituerar 
en egen (eller sin egen) verklighet. För Schegloff är det om något just den språkliga interaktionen (talk-in-interaction) 
som utgör ett sådant objekt - ”furnished internally with its own constitutive sense” (s. 171). Det kan för övrigt vara 



belysande att ta upp vad Schegloff mer precist menar med denna formella analys. ”It involves: (a) specifying the 'it', 
that  is,  that  there  is  a  practice  underlying  a  bit  of  conduct,  and  what  that  practice  is.  [...]  (b)  showing  what  that 
practice seems designed and deployed to do, and, more generally, on the practice of using the same words to show 
one is saying the same thing that one was saying or trying to say earlier [...] and (c) showing that the products of that 
practice  are  understood  by  interactional  co-participants  to  be  possibly  doing  that  action,  that  is,  that  this 
understanding is not merely the imposition of an external academic or professional analyst, but is the understanding 
of the co-participants, as revealed in ensuing talk which is built on just that understanding” (s. 179). Som ett exempel, 
bland många möjliga, på denna typ av ansats se Stokoe (2003), som genom att studera den språkliga interaktionen 
mellan stridande grannar visat på ett antal kategorier som dessa människor använt sig av för att kategorisera sig själva 
och sin grannar. 

[89]  Potter  (1996),  s.  97-99.  Se  för  övrigt  hela  detta  kapitel  (kap.  4)  för  en  i  förhållande till  dessa  metaforer  relevant 
diskussion. Se även Wetherell & Potter (1987), s. 33-34.

[90]  Beskrivningarna uppfattas i sin egenskap av avbildning som sekundära i förhållande till det primära – det beskrivna 
(dvs.  världen,  det  verkligt  verkliga).  Samtidigt  och  något  paradoxalt,  vilket  Potter  (1996)  uppmärksammar  oss  på 
ifråga  om  detta  synsätt,  kan  beskrivningarna ”also  stand  in  for  that  world  and  be  as  good  as  the  world  for  many 
purposes” (s. 96). Frågan är dock om det alls finns någon spegel när representationen och det representerade inte kan 
skiljas åt. Wittgenstein (1999/2000) skriver: ”Iche wollte sagen, es ist merkwürdig, dass die, die nur den Dingen, nicht 
unseren Vorstellungen, Realität zuschreiben, sich in der Vorstellungswelt so selbstverständlich bewegen und sich nie 
aus ihr heraussehen” (s. 53).  [Jag ville säga att det är märkvärdigt att de som endast tillskriver tingen, men inte våra 
föreställningar,   verklighet,  rör  sig  så  självklart  i  föreställningsvärlden  och  aldrig  ser  ut  ur  den.]  Spegelmetaforens 
betydelse har för övrigt grundligt diskuterats och problematiserats av Rorty (1979/1980). I inledningen till detta verk 
säger  han,  refererande till  Sellars,  Quine  och den sene Wittgenstein, att  ”they show us  that  the notion  of  'accurate 
representation' is simply an automatic and empty compliment which we pay to those beliefs which are successful in 
helping us  do  what  we  want  to  do”  (s.  10).  Rortys  verk kan betraktas som just  ett  instämmande i  framvisandet  av 
spegelmetaforens tomhet. Se för övrigt Platons dialog med Glavkon i  Staten  (1922),  s.  267,  för ett uttryck för,  med 
Rortys ord, ”the original sin of epistemology” (1979/1980), s. 60n. 

[91]  Vi  kommer  för  övrigt  att  på  flera  andra  ställen  se  likheterna  mellan  diskurspsykologins  grundantaganden  och 
tidigare diskuterade perspektiv. För läsarens skull kommer inte varje sådan likhet hos diskurspsykologin att föranleda 
en rekapitulation av tidigare diskussioner eftersom han eller hon säkerligen själv kommer att dra dessa paralleller och 
därför skulle finna alltför många påpekanden en smula tröttsamt.

[92]  Ibid., s. 98.

[93]  Det ligger förvisso en betydande svårighet i att avgöra ”whether a description was mirroring or constructing reality” 
då  detta  kräver  ”the  description  to  be  compared  to  the  reality”(ibid.).  Och  vidare:  ”Yet  reality  (or  'reality')  cannot 
enter this debate except as another description, which would beg the question of whether this new description is itself 
descriptive or constructive” (ibid.). Wittgenstein (1999/2000) säger följande: ”Immer wieder ist  es der Versuch, die 
Welt  in  der  Sprache  abzugrenzen  und  hervorzuheben  –  was  aber  nicht  geht.  Die  selbstverständlichkeit  der  Welt 
drückt sich eben darin aus, dass die Sprache nur sie bedeutet, und nur sie bedeuten kann” (s. 53). [”Ständigt upprepas 
försöket att avgränsa och framhäva världen i språket –  men det går inte. Världens självklarhet uttrycks just däri att 
språket  bara  betyder  världen  och  bara  kan  betyda  denna.”]   Jag  berör  för  övrigt  betydelsen  av  bland  annat 
måttstocken och världens självklarhet i Räterlinck (2008a).

[94]  Nu kan det förstås per contra inte förnekas att själva vidhållandet av byggnadsplats-metaforen, om så bara som en 
underliggande förutsättning i ett preliminärt resonemang likt detta, onekligen är just ett ontologiskt ställningstagande 
och därför också möjligtvis skulle kunna berättiga somliga mer ”filosofiska” frågor kring både  förutsättningen och 
ställningstagandet.  För  relevanta  diskussioner  om  ontologiska  och  epistemologiska  aspekter  se  exempelvis  den 
tidigare  nämnda  Edwards,  Ashmore  &  Potter  (1995),  Law  (2004)  samt,  som  ett  icke-konstruktionistiskt 
kontrasterande, Nagel (1986/1993). Uppskjutandet av de ontologiska frågorna är endast en tillfällig möjlighet och kan 
inte  vidmakthållas  på  obestämd  tid.  Deras  relevans  tenderar  att  göra  sig  påminda,  framför  allt  därför  att  det 
ontologiska förvisso manifesterar sig självt oavsett om vi  låter bli  att  tala om det.  Exempelvis är  denna text oakttat 
dess form eller innehåll en konstruktion vars temporal-spatiala postionering (inom diskursen, språkspelet, etcetera) 



är  oundvikligt  ontologisk.  Vi  behöver  här  undvika  risken  att  den  postmoderna  hållningen  gentemot  ”de  stora 
berättelserna”  (såsom  uttryckt  i  exempelvis  Lyotard  (1979/1984)  leder  till  en  fullständig  ontologisk  partikularism, 
vars rimlighet mer eller mindre är på samma nivå som möjligheten till ett privat språk.

[95]  Potter (1996), s. 98.

[96]  Edwards & Potter (2005), cit. i Potter (2003), s. 800. Potter hänvisar här till ett bokkapitel som vid tidpunkten för 
hans  artikel  ännu  inte  var  publicerat,  vilket  förklarar  den  citerade  textens  senare  publiceringsårtal. 
Diskurspsykologins kritik av kognitivistiskt präglad psykologi och dess omformuleringar av traditionella perspektiv 
kring  exempelvis emotioner, medvetande, kognition och  attityder är  framträdande. Se  exempelvis Edwards  (1997) 
och  (1999)  angående  dessa  aspekter.  Se  även  Edwards  &  Potter  (1992).  Vidare  även  Stokoe  (2003)  och  Stokoe  & 
Hepburn (2995) som i  sina analyser fokuserar på betydelsen av användandet  av psykologiska kategorier i  specifika 
miljöer (vilket är tämligen känntecknande för den diskurspsykologiska ansatsen), snarare än fråga efter hur väl dessa 
kategorier överensstämmer med verkligheten. För en god referenslista över verk som kan ge en sammanfattande bild 
av den diskursiva psykologin, se Hepburn & Wiggins (2005).

[97]  Se exempelvis Potter (2005), s. 741-742, 743. Potter (2005) anmärker bland annat att den diskursiva psykologin här 
bygger på Wittgensteins argumentation för omöjligheten av ett privat språk, Coulters ”sociology of mind” samt Sacks 
beskrivning av kognitivistiska entiteter (e.g. medvetande, intentioner) såsom ”feature visible in the talk itself” snarare 
än  ”lying  behind  the  talk”  (s.  741-742).  Se  Potter  (1996),  s.  103-104.,  för  en  diskussion  om  diskurspsykologins 
anti-kognitivism. Vad gäller problematiken med idén om ett privat språk, en problematik som kan utsträckas till att 
även  omfatta  frågan  om  möjligheten  till  privata  föreställningar  och  sinnesförnimmelser,  finner  vi  en  träffande 
formulering hos Wittgenstein i  det följande: ”Warum kann ein Hund nicht schmerzen heucheln? Ist  er zu ehrlich? 
Könnte  man  einen  Hund  Schmerzen  heucheln  lehren?  Man  kann  ihn  vielleicht  beibringen,  bei  bestimmten 
Gelegenheiten wie  im  Schmerz  aufzuheulen,  ohne  daß  er  Schmerzen  hat.  Aber  zum  eigentlichen  Heucheln  fehlte 
diesem Benehmen noch immer die richtige Umgebung” (1953/2006),  §250 [”Varför kan en hund inte låtsas känna 
smärta? Är han för ärlig? Kunde man lära en hund att känna smärta? Man kan kanske lära honom att vid bestämda 
tillfällen yla som om han hade smärtor, utan att han har det. Men för att kunna vara ett egentligt låtsande saknar detta 
beteende dock den rätta omgivningen.”]. Se även ibid., §25.

[98]  I  inledningen  till  en  lärobok  i  kognitiv  psykologi  finner  vi  följande  uppfattning  som  förvisso  kan  ses  som 
emblematisk  för  kognitivismen:  ”It  does  not  appear  that  there  is  anything  magical  about  human  intelligence  that 
would  make  it  impossible  for  it  to  be  modeled  on  a  computer”  (Anderson  (2000),  s.  2.).  Det  intressanta  här  är 
åberopandet  av  nobelpristagaren  i  ekonomi  Herbert  Simon  som  (såsom  en  auktoritet)  uttrycker  följande,  i  vårt 
sammanhang  tämligen  kuriösa,  påstående  angående  möjligheten  att  kartlägga  människans  intellektuella  förmåga,  i 
detta  fall  operationaliserat  till  hennes  förmåga  att  göra  vetenskapliga  upptäckter:  ”Moreover,  the  insight  that  is 
supposed  to  be  required  for  such  work  as  discovery  turns  out  to  be  synonymous  with  the  familiar  process  of 
recognition; and other  terms as  'judgement', 'creativity', or  even  'genius'  –  appear  to  be  wholly  dispensable  or  to  be 
definable, as insight is, in terms of mundane and well-understood concepts” (cit. i ibid., s. 3). Dessa koncept skall här 
förstås  som  synonyma  med  kognitiva  processer,  vilket  än  mer  osynliggör  de  konceptuella  begreppens  språkliga 
konstruktion – en konstruktion där deras giltighet avgörs utifrån deras användbarhet inom det antropomorfiserande 
teknologiska språkbrukets ramverk, snarare än utifrån hänvisning till kausala samband mellan tänkande och hjärnans 
fysiologi. Kanske kan de konceptuella begreppen ses som metaforiska hjälphypoteser  för det som annars inte skulle 
kunna beskrivas alls? Collingwood (1940) skulle här tala om ”the anthropomorphic dilemma”, där forskarens försök 
att  konstruera  en  vetenskap  som  beskriver  verkligheten  i  sig,  oundvikligen  bygger  på  outtalade  antropomorfa 
antaganden och analogier (s.  310-312,  333-336).  För problematiken hjärna-tänkande-språk, se exempelvis Davidson 
(2004),  och  för  två  exempel  på  olika  typer  av  diskursteoretisk  kritik  av  kognitivism,  se  Edwards  (1997)  samt 
Descombes (2001). En (om)tolkning av kognitivistiska eller naturalistiska ”essenser”, ”entiteter”, ”fenomen” och dylikt 
utifrån  ett  diskursanalytiskt  perspektiv,  där  de  beskrivs  som  språkliga  konstruktioner  som  uppkommer  genom 
interaktion, behöver inte nödvändigtvis minska deras användbarhet såsom konceptuella kategorier, vilket exempelvis 
Michael Billigs (1999) diskurspsykologiska omformulering av det freudska omedvetna har visat (jfr. Billig (2006)). Se 
även  Bouveresse  (1991/1995)  för  en  i  sammanhanget  relevant  utläggning  av  Wittgensteins  anmärkningar  om 
psykoanalysen.  Betydelsefull  är  exempelvis  Wittgensteins  anmärkning  om  Freuds  analys  av  vitsen,  där  W.  jämför 
psykonanalysen mer med en ”estetisk undersökning” än en ”vetenskaplig” sådan och dessutom belyser hypotesen om 



det  omedveten  som  ”a  way  of  speaking”  (s.  26-27).  För  övrigt  fokuserar  Wittgenstein  på  psykoanalysens  retoriska 
karaktär  och  de  problem  som  uppstår  ur  bristen  på  erkännande  av  denna  karaktär,  vilket  är  ett  betydligt  mer 
fruktsamt  angreppssätt  än  att  som  exempelvis  Marc-Wogau  (1967)  försöka  ersätta  ”det  omedvetet  psykiska”  med 
”fysiologiska dispositioner eller förlopp”. I  samband med detta bör det kanske slutligen å Freuds vägnar tilläggas att 
hans  uppfattning  om  det  omedvetna  står  minst  sagt  främmande  inför  mångfalden  av  sentida  behavioristiskt  och 
essentialistiskt präglade tolkningar av begreppet ”omedvetet” (detsamma gäller begreppen ”drift” och ”öde”) - mycket 
till följd av märkliga översättningar av freudska nyckelbegrepp (Se exempelvis Bettelheim (1991/2000)).  

[99]  Se Potter (2005), däri exempelvis s. 740, och densamme (1996), s. 98. Det kan dock med Potter (2003a) betonas att 
diskurspsykologin inte  skall  betraktas som synonym med en oberoende eller  dekontextualiserad metod,  frikopplad 
från  teoretiska  och  metateoretiska  antaganden.  Den  är  ett  perspektiv  väl  invävt  i  det  filosofiska  och  sociologiska 
teoretiserandet kring  språket  och  bygger  förvisst  vidare  på  föregående  uppfattningar  om  språkliga  yttranden  som 
delar av sociala praktiker (s. 784-785). Därmed inte sagt att den metodologiska aspekten inte är betydelsefull. I och 
med att vi,  som vi tidigare konstaterat, inte har möjlighet att bedöma de språkliga konstruktionernas giltighet eller 
sanning genom att  jämföra dem med verkligheten, utan måste  jämföra konstruktioner med andra  konstruktioner, 
blir  den  centrala  frågan  en  metodologiskt  präglad  fråga,  nämligen  hur  dessa  konstruktioner  konstrueras  genom 
människor handlande (Potter (2003b), s. 799-800).

[100]  Potter (2005), s. 740.

[101]  Ett intresse som förstås inte är exklusivt för diskurspsykologin. Vi kan för här för övrigt dra oss till minnes  
        Wittgensteins metafor om der Werkzeugkasten.

[102]  Potter (1996), s. 105.

[103]  Francis & Hestser (2004), s. 30.

[104]  Jämför med kritiken av Schegloff i avsnittet Kontextens komplikationer. Här har vi återigen samma problematik.

[105]  Potter (1996), s. 105.

[106]  Ibid., s. 106, 108. 

[107]  Jämför Lyotards uppfattning, influerade av Wittgenstein och Austin, om att varje yttrande inom ett språkspel kan 
ses som en sorts offentligt framförd kamp (se fotnot 40). Vad gäller beskrivningars retoriska karaktär i förhållande 
till  frågan om intentionalitetens betydelse, kan det  understrykas att  de  retoriska aspekterna inte  skall  ses  som ett 
syfte för dess egen skull (det vill säga intentionellt formade i polemiskt syfte), utan som en följd av beskrivningarnas 
roll  i  specifika  aktiviteter  (vilket  minskar  betydelsen  av  en  bakomliggande  intentionalitet  och  riktar  fokus  på 
beskrivningarnas konsekvenser snarare än vad som intentionellt motiverar dem).

[108]  Vad  gäller  konstruktionism  och  relativism,  se  de  inledande  avsnitten  om  grundens  problematik  respektive 
konflikten mellan realism och relativism.

[109]   Gilje & Grimen (1992), s.  33. Mer formellt brukar det hypotetiskt-deduktiva tillvägagångssättet omnämnas som   
modus tollens, en utifrån den formella logiken giltig slutledning med formen: ( Premiss 1) Om A, så B. (Premiss 2) 
Inte B. (Slutsats) Därför inte A.  

[110]   Vilket också är Gilje & Grimens beskrivning av det hela, (ibid., s. 29). Se även Collingwood (1938), s 15-16.

[111]   Wide (2005), s. 16. 

[112]   Ibid., s. 18. Wide säger här att ”[d]en metodiska undersökningen frågar därför inte världen om dess mening utan 
pådyvlar den strängt taget sin egen” (ibid.). Kanske är detta också det enda den kan  göra – vilket bland annat är 
föremål för diskussion i nästa stycke. 

[113]   Läsaren minns  säkert  avsnitten  Grundens  problematik:  ett  grundläggande  problem?  och  Relativism,  realism  och 
tolkningarnas tystnad.

[114]   Ibid. Se även återigen Collingwood (1940), s. 333-337.

[115]   Det  är  viktigt  att  betona  att  det  handlar  om  just  ett  homogeniserande  av  det  framställda,  av  utsagornas 
konstruktion, och inte av det faktiska. Det ligger annars nära att ta likagörandet för någon sorts strukturering av 



det till  sitt  väsen mångfaldiga (och därmed i  sitt  väsen bestämt  som mångfaldigt). Homogenisering skall  alltså i 
stället  betraktas  mot  den  socialkonstruktionistiska bakgrund som tidigare  redogjorts  för,  där  mängden möjliga 
språkliga  konstruktioner  av  något  inte  betraktas  som  avhängig  vad  detta  något  nu  kan  tänkas  vara  i  sig  självt 
(vilket i och för sig enligt vår ansats inte är någonting som kan tänkas alls). Med andra ord kan homogenisering 
här enklast ses som ett (förvisso oreflekterat) beskärande av möjligheterna till alternativa meningskonstruktioner. 

[116]   Vi kan här även återvända till  Wide (2005) och i  det följande finna en kärnfull påminnelse om problematikens 
vidd: ”[A]tt alltså tro att metodens väg är den enda vägen eller att den ens räcker precis fram (och tillbaka) – dess  
problem är kanske just att den räcker precis fram (och tillbaka) – och alltså inte längre, är att begå ett misstag som 
aldrig kan uppenbaras längs den vägen. Sammantaget kan man säga att metoden förstår en värld av medel, utan 
historia, utan anspråk, utan vare sig förnuft eller oförnuft, en värld som inte har kommit (inte tillåts komma) till 
sig själv, som alltid befinner sig på avstånd, som aldrig utmanar oss och från vilken vi inget kan lära” (s. 172-173). 
Även om självidentitetens möjligheter förvisso genomgående framställts som tämligen inskränkta, får frågan om 
världens möjlighet att komma till sig själv här lämnas obesvarad. Som läsaren säkert kommit till insikt om vid det 
här laget skyr denna text – den som växer fram mellan författaren och läsaren – den nämnda distansen. Frågan är 
då om motsatsen, det vill  säga närheten,  är vad som i  stället eftersträvas, eller om ett försök till  ett upphävande 
(måhända Hegels Aufhebung?) av denna dikotomi vore att föredra. En uppmaning till läsaren: temat kommer att 
beröras i den kommande Återblicken.

[117]    Det  vore  möjligt  att  se  denna  syn  på  metoden  som  potentiellt  bärande  på  fröet  till  den  totalitära  ideologins 
perverterande av det sociala. Perversion är visserligen ett i många hänseende starkt och pejorativt laddat ord, men 
tycks ändå passande mot bakgrund av att senlatinets perversio åsyftar en förvridning, i sin tur härlett från latinets 
perverto,  med  betydelserna  vända  upp  och  ned;  fördärva.  Mål-medelrelationens  metodologi  är  ett  distanserat 
brukande  av  saker,  en  inverterad  antropomorfism  där  det  mänskligt  subjektiva  reduceras  till  förtingligad 
Annanhet.  Kan  då  inte  detta  betraktas  som  en  prototypisk  framställning  av  en  perverterad  socialitet?  Det 
intressanta  är  för  övrigt  inte  huruvida  det  existerar  en  mänsklig  subjektivitet  i  essentiell  bemärkelse,  utan  att 
föreställningen  om  denna  subjektivitet  och  dess  moraliska  konnotationer  ersätts  av  bilden  av  tinget, 
icke-moraliskt,  distanserat  och  underordnat  effektivitetens  teknologier.  Vi  finner  olika  beröringspunkter  i 
Bauman  (1989/2004),  Habermas  (1981/1984)  respektive  (1981/1987)  och  inte  minst  i  Weber  (1920/1978)  och 
Horkheimer & Adorno (1944/1996).

[118]    Wahl (2006), s. 21-22.

[119]    Ett minimum att uttalad begränsning gäller dock även den diskursanalysen, relativism till trots: ”Tillämpandet av 
vissa metoder innebär inte att man automatiskt gör diskursanalys. För detta måste det också till att man gör något 
av  sina  data  –  en  analys.  Denna  analys  bör   dessutom  utgå  från  vissa  teoretiska  antaganden  om  bland  annat 
språkets betydelse...” (ibid., s.  22). ”Data” skall här inte förstås i  betydelsen av någon oberoende fakticitet utan i 
den mer vida bemärkelse av det som studeras, undersöks, etcetera. Det kan förstås anmärkas att data och analys 
inte är möjliga att skilja åt i själva analysen. En dylik klyvning skulle vara synonymt med att erkänna möjligheten 
att tillskriva data en avgränsad, entydig mening eller definition utanför eller bortom framställningen av dessa data. 
Snarare är det så att gränserna för framställningen av data sammanfaller med analysens gränser – gränser som i all 
sin presumtivitet sannerligen inte är lätta att urskilja eller behålla ett fast grepp om.

[120]    Wahl (2006), s. 23. 

[121]    Se avsnittet Kontextens komplikationer. 

[122]    Wahl (2006), s.23. 

[123]    Ibid.

[124]    Ibid., s. 24.

[125]    Problematiken överensstämmer till  stor  del  med  förhållandet  mellan  la  langue  och  la  parole  hos  Saussure.  Se 
fotnot 32 men byt där ut ”språksystem” mot ”diskurs”.

[126]   Förutom att  Wahls text i  sin helhet kan ses som uttryck för  en mer nyanserad hållning (jf  exempelvis avsnittet 
Definitioner av sammanhang, s. 24-28).



[127]  Börjesson (2003), s. 23.

[128]  Kanske  kunde  vi,  med  risk  för  en  viss   definiera  skillnaden  mellan  mål-medelrelationernas  metod  och  den 
diskursanalytiska metodens icke-metod (i förhållande till den förra) som skillnaden mellan den engagerade och den 
neutrala  (eller  icke-engagerade)  sociologin.  Förvisso  är  det  dock  en  skenbar  skillnad  eftersom  vi,  som  Bauman 
(2000) uttrycker det hela, egentligen inte har möjlighet att välja en icke-engagerad form av sociologi, ett neutralt sätt 
att  framställa  sociologi:  ”Doing  sociology  and  writing  sociology  are  aimed  at  disclosing  the  possibility  of  living 
together  differently,  with  less  misery  or  no  misery:  the  possibility  daily  withheld,  overlooked or  unbelieved.  [...] 
There  is  no  choice  between an  'engaged'  and  'neutral'  way  of  doing  sociology.  A  non-committal  sociology  is  an 
impossibility” (s. 89). 

[129]  Foucault (1971/1993), s. 37. Se för övrigt avsnittet Språk och diskursteori, och referens i fotnot 

[130]  Läsaren  undgår  säkert  inte  att  uppfatta  denna  kritik  som  riktad  mot  Schegloff  (1997).  Mer  är  att  vänta  så 
småningom.

[131]   Därmed inte sagt att det Andra i slutändan kan reduceras till oss själva och inte heller att det Andra alltid förr eller 
senare kan förstås bara vi försöker tillräckligt mycket – två aspekter som inte sällan står att finna i schablonmässiga 
demokratiföreställningar  och  -förespråkanden.  För  intressanta  diskussioner  i  sammanhanget,  se  Zizek 
(2002/2004a) och (2002/2004b).

[132]   Billig (2006), s. 21.

[133]  Samtidigt löper varje teori eller perspektiv, varje tolkning, varje berättelse om en berättelse, risken att formas till 
”the One True Story, a  story that takes on the mantle of  timeless and unimpeachable fact” (Potter (1996),  s.  90). 
Förhoppningen är att läsaren i den följande analysen skall finna en möjlig tolkning utifrån det sagda, men samtidigt 
även se att det uttalade inte utesluter möjligheter till alternativa tolkningar utifrån det i analysen osagda.

[134]  Vilket  även  den  mest  översiktliga  blick  på  tidskriftens  hemsida  (www.axess.se)  –  framför  allt  ifråga  om 
diskussionsämnen och blogginlägg gjorda av tidskriftens chefredaktör Johan Lundberg – ger bekräftelse på. 

[135]   Se Heidegren (1992), s. 10.

[136]  Måhända ter sig detta kategoriserande av tidskriften som en smula dunkelt och är kanske i behov av upplysning. 
Möjligtvis kan vi ytterligare urskilja tidskriften som ett forum som huvudsakligen skulle instämma i följande ord av 
Moses  Mendelssohn  (1784/1992):  ”Missbruk  av  upplysning  försvagar  den  moraliska  känslan  och  leder  till 
okänslighet,  egoism,  irreligiositet  och  anarki.  Missbruk av  kultur  skapar  överdådighet,  hyckleri,  vekhet,  vidskepelse 
och  slaveri.”  (Med  upplysning  som  det  genom  vetenskaperna  ernådda  och  kultur  som  det  genom  det  sociala 
umgänget, poesin och talet formade – två aspekter som enligt Mendelssohn tillsammans formar bildning, (s. 72). 

[137]  Wetherell  &  Potter  (1987).  De  diskuterar  detta  begrepp  genom  att  bland  annat  ställa  det  i  kontrast  med 
föreställningen  om  mentalistiska  sociala  representationer  i  Moscovicis  tappning,  representationer  vilka  ses  som 
mentala scheman eller bilder genom vilka människor gör världen föreståelig och kommunicerbar (ibid., s. 138.) Se 
för övrigt Moscovici (2000). Till skillnad från denna kognitivistiskt präglade begreppsapparat, vilken åtföljs av den 
kognitiva reduktionismens besvärliga problematik tar Wetherell och Potter upp begreppet tolkningsrepertoar som 
kortfattat kan beskrivas som ”a lexicon or register of terms and metaphors drawn upon to characterize and evaluate 
actions  and  events”  (ibid.).  Vad  gäller  reduktionismens  problematik,  se  Potter  (1996),  s.  103-104,  densamme 
(2005), samt Edwards & Potter (1992), kap. 1. I fallet Moscovici, se kap. 7 i Wetherell & Potter (1987). Fokus ligger 
på språkbruket, det vill säga hur språkliga beskrivningar konstrueras och används för olika syften. Dessa syften skall 
nu  inte  uppfattas  utifrån  någon  föreställning  om  intentioner,  utan  utifrån  tanken  att  tolkningsrepertoarerna  
används  på  olika  sätt  i  olika  situationer.  Blicken  riktas  bort  från  de  språkliga  repertoarerna  såsom  tillhörande 
specifika sociala kategorier eller grupper, och mot förhållandet att  ”repertoires are available to people with many 
different  group  memberships”  (ibid.,  s.  156).  Tolkningsrepertoarerna,  likväl  som  livssituationerna  i  vilka  de 
används, kan därmed uppfattas som i hög grad kontingenta och föränderliga språkliga praktiker.

[138]  Texten återfinns, i radnumrerad form för att underlätta analysen, som bilaga.

[139]  Hädanefter anges varje hänvisning till och citering ur texten i enlighet med radnummer, i det här fallet rad 4-17.

[140]  Rad 5-6.



[141]  Potter (1996), s. 117, men se även s. 162-165 för vidare diskussioner om betydelsen av detaljer.

[142]  Potter  (1996)  benämner  denna  form  av  tillskrivanden  för  category  entitlements,  det  vill  säga  kulturspecifika 
kategorier som tillskrivs särskild betydelse i och med att de anses knutna till särskilda former av kunskap (ibid., s. 
114-115, 132-142). Exempel på kategorier kan vara alltifrån läkare,  forskare  eller polis,  till moder,  hundägare  eller 
manodepressiv. Vad gäller tillskrivandet av kategorier kan det ses som en central aspekt av varje beskrivning. Som 
Potter säger (s. 111): ”A description formulates some object or event as something; it constitutes it as a thing, and a 
thing with specific qualities”.

[143]  Rad 4-5.

[144]  Denna  form  av  kategoritillskrivande  bidrar  förvisso  till  att  stärka  textens  trovärdighet,  dess  anspråk  på   
sannfärdighet, vilket vi ser exempelvis i formuleringar såsom den där berättarrösten framställs som ”en person som 
har bevittnat en psykos” (rad 23-24), det vill säga som därmed vet mer än andra människor som inte bevittnat detta. 
Ytterligare trovärdighetshöjande beskrivningar är hänvisandet till teorier (rad 18), en beskrivning som skulle kunna 
ses  som  ett  sätt  att  undkomma  anklagelsen  för  att  det  endast  handlar  om  berättarröstens  högst  personliga 
uppfattning.  Se  exempelvis  Potter  (1996),  s.  110-111,  113-114  samt  124-132,  angående  ”insatsens  dilemma” 
(dilemma of stake) och hur beskrivningar inte sällan används ”precisely because they manage issues of interest” (s. 
113). Den analyserade texten visar bland annat på ett intresse utöver att vara blott en vittnesbeskrivning, vilket ger 
sig till känna i rad 20-34 där en viss polemik gentemot ”personer inom kulturvärlden” uttrycks.

[145]  Se Potter (1996), s. 165-166 för en utläggning om ”Witness as Category Entitlement”.

[146]  Det kan här tilläggas att konstruktionen av barndomsvännen som abnormal onekligen även upprätthåller bilden 
av  kamraternas förhållningssätt som normalt,  som det  verkliga och riktiga.  Framställningen av  barndomsvännen 
som  just  abnormal  tillförsäkrar  hans  kamrater  ett  visst  skydd  från  möjligheten  att  det  snarare  är  de  som  är 
abnormala  och  deras  vän  den  normala,  eller  att  de  allihop  skulle  vara  normala  (eller  onormala).  De  alternativa 
möjligheterna skulle förvisso kräva någon form av ontologisk rekonstruktion av deras Weltanschauung – de  skulle 
utgöra vad Pollner kallar för en ”reality disjuncture” - en rekonstruktion som nu inte alls blir en fråga  genom den 
tämligen oproblematiserade framställningen av barndomsvännens beteende (Se Potters (1996) diskussion om dessa 
verklighetens klyftor utifrån Pollner, s.  54-56).   Detta kan även relateras till  begreppet ontological gerrymandering 
(introducerat av Woolgar och Pawluch) som handlar om att varje beskrivning av någonting som ett problem bygger 
på  att  vissa  förhållanden  framställs  som  framträdande  problematiska,  medan  förutsättningarna  för  varför  dessa 
förhållandens ses som problematiska däremot inte problematiseras. Potter (1996) utvidgar begreppet till att omfatta 
att  varje  beskrivning  av  något  (oavsett  om  detta  något  beskrivs  som  problematisk  eller  ej)  förstärker  sin  egen 
sanning  och  utesluter  andra  alternativa  beskrivningar  (s.  183-187).  Beskrivningarna  av  barndomsvännens 
abnormalitet  (hela  texten  igenom)  är  ett  gott  exempel  på  ontological  gerrymandering,  där  förutsättningarna  för 
dessa beskrivningar inte problematiseras i texten, där frågor om vilken normalitetens norm som används och vilka 
alternativa möjligheter som står till buds lyser med sin frånvaro. 

[147]  Se Potter (ibid), s. 194-199, där den språkliga konstruktionen av det normala och det abnormala diskuteras.

[148]  Följande ord är träffande såsom en kontrast mot textens beskrivning: ”Den som för säkerhets skull  säger till  sig 
själv att det till syvende och sist ju trots allt bara är lek, leker inte längre. Att leka är nämligen [...] att överlämna sig 
åt  leken”  (Wide  (2005),  s.  155).  Se  vidare  hela  kapitel  XV i  denna skrift  för  en  diskussion om lekens  betydelse i 
förhållande till sociologi, socialitet och sociologik.

[149]  Rad 13-14.

[150]  Rad 11-12.

[151]  Kontraststrukturer kan  ses  som  särskilt  framträdande  i  konstruktioner  av  normalitet/abnormalitet,  där  denna 
kontraststruktur ”both  describes  the  activity  and  provides  cues  to  understand it  as  abnormal  or  bizarre”  (Potter 
(1996), s. 194-195).

[152]  Rad 20.

[153]  Rad 29.

[154]  Rad 44.



[155]  Rad 81.

[156]  Rad. 82.

[157]   Jämför exempelvis Lakoffs och Johnsons (1980/2003) beskrivningar av orientational metaphors och olika exempel 
på hur sådana metaforer formats genom människors fysiska och kulturella erfarenheter (vilka förvisso inte går att 
helt skilja från varandra), i det här fallet inom den västerländska, mer specifikt anglo-saxiska, språkvärlden. Potter 
(1996)  säger  för  övrigt  angående metaforer  att  de,  och  ”the  workings  of  language”  mer  allmänt,  ingalunda  skall 
uppfattas som ”a mere rhetorical flourish floating on the surface of 'proper' arguments” utan som ”responsible for 
the appearance of truth in this discourse” (s. 81).

[158]  Rad 18-19.

[159]  Frånvaron  av  dessa  alternativa  beskrivningar  (återigen  ontological  gerrymandering)  banar  som  sagt  väg  för 
beskrivningen av två entiteter som  förhåller sig till varandra, men utelämnar möjligheten att även beskriva den ena 
(subjektet) såsom existerande i eller inuti den andra (verkligheten). Vi slås här av hur en hel ontologisk beskrivning 
kan vara avhängig bytet av en enstaka preposition.

[160]  Rad 18.

[161]  Denna  splittring  av  verkligheten  kan,  i  likhet  med  ämnet  för  fotnot  99,  ses  som  ett  sätt  att  genom  ontological 
gerrymandering  konstruera  ett  motvärn  mot  eventuella  reality  disjunctures  (för  referenser  se  denna  fotnot). 
Verkligheten  framställs  som  ett  begrepp  som  till  sin  innebörd  är  enhetligt  given,  vilket  döljer  möjligheten  till 
alternativa verklighetskonstruktioner, liksom relaterat därmed även möjligheten till  alternativa framställningar av 
förhållandet mellan normalt och icke-normalt.

[162]  Potter (1996), s. 13, 103-104. Se även Potter (2005).

[163]  Rad 24  respektive 26.   Se  exempelvis Lakoff  & Johnson (1980/2003),  s.  27-29,  där  de  diskuterar metaforen ”the 
mind as a brittle object”, liksom den nära tillhörande metaforen ”the mind as a machine”. Dessa typer av metaforik 
är väl invävd i vår kultur och metaforiska utsagor såsom exempelvis ”I'm a little rusty today” eller ”Her ego is very 
fragile” tas inte sällan för givet som utsagor om förhållanden som kan vara antingen sanna eller falska. Det är dock 
missvisande att  fråga efter sanningsvärden här  eftersom metaforerna inte är  några respresentationer eller  direkta 
avbilder av mentala tillstånd, utan i stället är att betrakta som mer eller mindre användbara beskrivningar. 

[164]  Se  exempelvis  Potter  (1996),  s.  150-151,  där  hans  diskuterar  Steve  Woolgars  externalizing  devices,  det  vill  säga 
språkliga praktiker som skapar intrycket av att någonting existerar oberoende av individens handlingar.

[165]  Rad 28, 86, 129 respektive 133. 

[166]  Med  helhet  åsyftas  här  livet  som  totalitet  medan  det  enskilda  kan  ses  som  en  specifikt  livssituation  eller  ett 
avgränsat händelseförlopp.

[167]  Även om det dock finns antydningar om denna möjlighet i formuleringar likt den i rad 132-133, där det beskrivs 
som ”livsavgörande vad vi utsätter våra sinnen för”, vilket tenderar att rikta fokus på (och skulden mot) den som 
låter sig utsättas för något, något som inte skulle vara fallet med den alternativa formuleringen ”livsavgörande vad 
våra sinnen utsätts för”.

[168]  Jämför  detta  med  rad  50-56:  ”Det  som  filmerna  uttryckte  –  den  konstnärliga  ambitionen,  berättande  av  en 
historia,  skapandet  av  en  stämning,  etcetera  –  blev  sekundärt,  en  ursäkt  som  skulle  skylla  [sic]  över  att 
filmbetraktandet ytterst ingenting annat var än en passiv konsumtion av mer teknisk natur”. 

[169]  Det är för övrigt genomgående i texten att beskrivningarna av det verkliga, av vad som kan uppfattas som verkligt, 
inte problematiseras. Beskrivning efter beskrivning fastslår att ett specifikt förhållningssätt till  (det som uppfattas 
som) det verkliga också är det riktiga, med följden att barndomsvännens förhållningssätt tenderar att per definition 
bli onormalt. Kontrasten skulle onekligen bli mindre dramatisk om möjligheten att vi människor inte alltid, kanske 
aldrig, har tillgång till samma  verklighet införlivades i beskrivningarna. Se exempelvis Potter (1996), s. 53-57, och 
diskussionen om vad Pollner benämner mundane reason, det vill säga att vi oftast antar att vi har tillgång till samma 
verkligheten  när  vi  interagerar  med  andra  människor.  Det  är  återigen  fråga  om  en  form  av  ontological 
gerrymandering  (jfr. fotnot 147, 160 samt 162).



[170]  Detta  kan,  liksom var  fallet  med  beskrivningen av  berättarrösten som  ett  vittne,  relateras  till  vad  Potter  (1996) 
benämner för category entitlement. Se fotnot 143.

[171]  Jämför  exempelvis  den  föreliggande  formuleringen  att  ”bilderna  sög  in  honom”  med  den  kontrasterande  men 
likväl tänkbara ”han sög in bilderna”.

[172]  Rad 56-59.

[173]  Rad 57 samt 62.

[174]  Beskrivningen av  ”det  mekaniska  flimrandet  från  den  externa  ljuskällan  tog  över  ögats  autonomi”  (rad  45-46) 
bygger på ett empiricistiskt språkbruk som förlänar beskrivningen ett sken av opersonlighet och fakticitet. Se Potter 
(1996), s. 150-158. 

[175]  Vilket exempelvis sker i det i fotnot 169  nämnda textavsnittet. 

[176]   Med  personifikation  menas  att  icke-mänskliga  företeelser,  fenomen,  ting,  etcetera,  tillskrivs  mänskliga 
kännetecken såsom handlingskraft, motivation, förmågor och dylikt. Se exempelvis Lakoff & Johnson (1980/2003), s. 
33-34,  och  Potter  (1996),  s.  150-158.  En  term  med  synonym  innebörd  som  kommer  att  användas  i  större 
utsträckning i analysen är begreppet antropomorfisering.

[177]  Rad  63,  88,  91  respektive  92-93.  Märk  att  de  två  sistnämnda  beskrivningarna  anger  ”oss”  som  utsatta  för  de 
personifierade  bildernas  krafter,  vilket  förskjuter  beskrivningarnas  betydelse  och  där  texten  tenderar  att  bli 
någonting mer eller annat än en ”personlig vittnesskildring”. Detta kommer att diskuteras så småningom.

[178]   Rad 63-66.

[179]   Bilderna som beroendeframkallande finner vi första gången nämnt i rad 50-51.

[180]  Användningen  av  ordet  ”erfarne”,  tycks  här  användas  i  betydelsen  av  det  grammatiskt  mer  följdriktiga 
”erfarande”.

[181]  Se rad 139-141 för den sistnämnda beskrivningen.

[182]  Det  uttryckslösa  (både  hos  bilden  och  betraktaren)  kan  förvisso  ses  som  det  stumma.  Samtidigt  har  vi  dock 
beskrivningen att bilderna talar till andra bilder. En möjlig tolkning, som inte dock inte kommer att utvecklas till 
fullo i denna analys, men som ändå är nämnvärd, är att betrakta bilderna som monologiska, inneslutna i en värld 
som blott är skenbart verklig och levandes i  en stum icke-dialog med den verklighet i  vilken betraktaren lever, en 
dialogiskt  präglad  verklighet  som  hon  dock  snart  förlorar  genom  att  bilderna  suger  in  henne  i  en  stumhetens 
monomani.

[183]   Det finns en antydan om att bildernas krafter nu även emanerar från barndomsvännen själv i  och med att han 
blivit  lik  en  bild,  eller  möjligtvis  till  en  bild  (skillnaden  mellan  dessa  två  betydelse  är  förvisso  glidande).  Se  rad 
81-83: ”Jag [berättarrösten] sögs in i hans avgrundslika övergivenhet och själva min medkänsla förlorade fotfästet”.

[184]  Rad 79-80.

[185]  Se rad 86.

[186]  En synekdoke (gr. sunekdokhe) är en retorisk figur som innebär att delen får stå som representant för helheten. (Se 
exempelvis  Lakoff  &  Johnson  (1980/2003),  s.  36).  I  det  här  fallet  det  personliga  ödet  som  en  representant,  eller 
representantion, för det allmänna ödet. 

[187]  Rad 85-86.

[188]  Potter  (1996),  s.  125-128.  Något  senare  i  texten  (rad  115-128)  formuleras  ytterligare  en  stake  inoculation  (hela 
detta  textavsnitt  kan  ses  som  ett  sådant)  där  exemplifierandet  av  ett  antal  tänkbara  invändningar  mot 
framställningarna av människans bildberoende får texten att te sig mer balanserad, distanserad och opartisk. Här 
sägs även att det är nödvändigt med en diskussion om bildens ontologi (”vad en bild egentligen är”), vilket på bästa 
realistiskt manér visar på ett antagande om att det finns en bildens innersta väsen och därmed även en möjlighet till 
en korrekt beskrivning av denna essens (det är återigen fråga om en form av kognitivistiskt språkbruk). Dessutom 
sägs  i  detta  avsnitt  indirekt  att  författaren  till  skillnad  från  ”en  fotograf  i  fotografins  tidsålder,  en  sekulariserad 
teolog i sekulariseringens epok, eller för den delen, en vanlig bildkonsument inför sin tv eller skärm” kan se bortom 



bildernas omedelbarhet, vilket dock de nämnda exemplen på kategorier inte kan göra. Här tillskrivs (i.e. category 
entitlement) författaren till texten en trovärdighetshöjande, om dock något diffus, status av att vara särskilt lämpad 
att behandla frågan om bildens ontologi och nå ”bortom vår egen tids självsförståelse” – vilket texten som helhet är 
en bekännelse för i och med att den handlar om just bildens ontologi. 

[189]   Trovärdigheten kring påståendet om allvaret byggs upp ytterligare senare i texten genom den följande liknelsen: 
”Liksom berättelser om barn som vuxit upp i isolering (inlåsta i en garderob eller liknande), som på ett eller annat 
sätt  berövats  ett  socialt,  mänskligt  sammanhang, blottlägger att  det  inte  är  godtyckligt utan  livsavgörande vad  vi 
utsätter våra sinnen för, kan min väns öde sätta våra vedertagna föreställningar på prov” (rad 129-134). Bildernas 
inflytande  på  människan  beskrivs  i  det  nämnda  stycket  som  överensstämmande  med  den  påverkan  som  social 
isolering medför och eftersom kan te sig lätt att acceptera giltigheten hos det senare, ter det sig därmed lättare att 
acceptera  det  förra  (eller  närmare  bestämt  att  inte  uppmärksamma  konstruktionen  av  det  ena  som 
överensstämmande med det andra, en överensstämmelse som vid närmare betraktande inte är självklar). 

[190]  Ibid., s. 150. Se för övrigt hela kapitel 6 för exempel på konstruktioner av out-there-ness.

[191]  Minns dock att en antydan givits genom användandet av termerna monologisk och dialogisk i analysen.

[192]  Närmare  bestämt  börjar  detta  exempel  från  texten  med  ”Människans  mänskliga  sida  är  återgiven  givandet, 
delandet...” Vilken är  då den andra sidan, eller de andra sidorna? Finns det en icke-mänsklig sida? Ett  försök att 
besvara dessa frågor skulle  föra  analysen alltför långt  bort  från den analys som hittills  byggts upp och därför  får 
frågorna hänvisas till de alternativa tolkningarnas dunkel – ett dunkel som givetvis läsaren själv inte hindras från att 
försöka belysa genom sina funderingar. 

[193]  Se avsnittet De yttre och inre rummen och jämför likheterna mellan beskrivningen av givandet och framställningen 
av förmågan att förhålla sig till verkligheten. Givandet (som beskrivs som en förmåga) skulle utan överdrift kunna 
ses som synonym med den sistnämnda.

[194]  Rad 90-91 respektive 110-112.

[195]  Rad 104-106.

[196]   Primum mobile (lat.), ordagrannt ”[den] första röraren”, det vill säga en agent som utgör den första orsaken till 
någonting och som alltså själv  inte  orsakas av  någonting. Umbilicus mundi,  ”världens navel”,  här  tolkat  som det 
som ger liv åt någonting. 

[197]  Hitintills har vi sett hur framställningarna framvisat de antropomorfa bilderna som förorsakande utarmningen av 
det  mänskliga.  Det  finns  dock  en  något  annorlunda  vinkling  av  det  hela  genom  beskrivningen att  ”ekonomiska 
intressen  lever  på  att  exploatera  våra  sinnen,  på  att  beröva  dem  sin  framsida,  sin  ljusa  sida,  sin  öppenhet,  sin 
mänsklighet”  (rad  97-98).  Dessa  ekonomiska  intressen  relateras  vidare  till  ”en  världsomfattande 
'upplevelseindustri'”  (rad  106-107).  Här  finns  plötsligt  ytterligare  en  agent  (opersonlig  genom  att  inget  enskilt 
subjekt pekas ut,  men samtidigt antropomorf genom att något tinglikt personifierats) som lever på att exploatera 
människor med hjälp av bilder (se även de följande raderna 108-109). (Se för övrigt Lakoff &Johnson (1980/2003), 
s.  33-34,  angående personifikationer.)  Fokus riktas här  på användandet  av  bilder,  snarare än på bildens ontologi. 
Hur skall vi då se på denna annorlunda beskrivning? En möjlighet att upplösa skillnaden är att se de ekonomiska 
intressen  och  upplevelseindustrin  som  ingenting  annat  än  bildlika  genom  att  de  behärskas  av  bilder.  De 
ekonomiska intressena beskrivs exempelvis som att de lever på att beröva våra sinnen deras ”framsida”, ”ljusa sida”, 
”öppenhet,  ”mänsklighet”,  vilket  som  vi  tidigare  sett  är  precis  det  som  kännetecknar  bilderna,  eller  Bilden.  De 
”ekonomiska intressena” och ”upplevelseindustrin” blir här själva bilder som i sin tur producerar bilder och formar 
de  självständiga,  artificiella,  förvillande  världar  som  beskrivs  i  rad  139-141:  ”...bilder  talar  till  andra  bilder,  och 
bildar  egna  självständiga  världar,  förvillar,  som  när  skuggor  ter  sig  mer  verkliga  för  att  man  boxas  med  dem”. 
Denna artificiella verklighet sammanfaller med den subverklighet i  vilken barndomsvännen placeras genom hans 
ofullständiga, och alltmer degenererande förmåga att förhålla sig till det verkligt verkliga (se avsnittet De yttre och 
inre rummen ovan).

[198]  Se avsnittet Den diskursiva psykologin med tillhörande fotnoter.

[199]  Textens framställning av verkligheten, eller det verkliga, såsom yttre diskuterades i avsnittet De yttre och inre 



rummen.

[200]  Se  s. 33-34 och fotnot 191.

[201]  Denna sistnämnda möjlighet  faller  bort  under  förutsättning att  det  mänskliga  meningsskapandet av  bilder  inte 
framställs som under alla omständigheter homogent oaktat typen av bilder. Någon sådan framställning finns dock 
inte och kontrasten mellan de olika beskrivningarna kvarstår därmed. 

[202]  Se rad 57 och 62.

[203]  Denna  beskrivning  kan  ses  som  en  mer  specifik  definition  av  barndomsvännens  bristande  förmåga  som 
diskuterats tidigare, bland annat i avsnittet De yttre och inre rummen.

[204]  Se rad 56-59 för det sistnämnda citatet ur texten.

[205]  Hänvisningen till Bibeln bryter onekligen av mot textens övriga struktur, inte blott genom den tidigare avsaknaden 
av  citat,  utan  genom  att  de  ord  som  tillskrivits  Jesus  uttryckligen  används  som  något  av  en  liknelse  eller 
representation för det som framsagts tidigare i texten. Rad 170-169 antyder att de citerade orden handlar om endast 
detta, en liknelse som understryker att det verkligt viktiga, det ursprungligt mänskliga, är det som riskerar att undfly 
oss  i  vår  tid  av  tilltagande  och  oreflekterat,  ordlöst  bildbetraktande.  Ordet  ”metafysik”  antyder  denna  det 
ursprungligas svårpåtaglighet.

[206]  Användningen  av  detta  Ord  i  textens  sista  mening  tillsammans  med  det  i  samma  stycke  ingående  bibelcitatet 
bildar  ytterligare  en  intertextualitetens  tråd,  denna  gång  outtalad  men  onekligen  även  den  sammanvävd  med 
Bibeln, närmare bestämt med Johannes evangelium: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet 
var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I 
det  var  liv,  och  livet  var  människornas ljus.  Och  ljuset  lyser  i  mörkret,  och  mörkret  har  icke  fått  makt  därmed” 
(Evangelium  enligt  Johannes,  1  kap.  vers  1-5).  Genom  att  hänvisa  till  detta  skulle  vi  återigen  frångå  den  valda 
analysformen  och  ägnar  oss  möjligtvis  åt  att  liksom  Barthes  finna  intertextuella  spår  i  en  text  som  binder  den 
samman med andra texter (Se Potter (1996), s. 77-80). Anledningen till att såsom en flyktig anmärkning trots allt 
omnämna detta utomstående textavsnitt är att beskrivningen av Ordet i detta evangelium visar på en framträdande 
överensstämmelse  med  hur  Ordet  –  inbegreppet  av  orden  och  språket,  likväl  som  givandet  och  skapandet  – 
framställs i den text som varit föremål för vårt studium (om vi sätter en parentes kring ordet Gud, eller med bättre 
resultat byter ut det mot Människan). Dessa ord ter sig om vi blickar tillbaka som en mall  eller formel  för textens 
framställningar av  förhållandet mellan Ordet och Bilden, mellan människan och Bilden, samt mellan människan 
och  Ordet.  Vi  skall  inte  gå  in  närmare  på  den  religiösa  symboliken  i  texten  –  det  vore  exempelvis  möjligt  att 
diskutera meningen ”Liksom en dåre var han mitt i bland oss, utan att vara i ibland oss” (rad 62) som alluderande 
till  Jesus  Kristus.  Det  finns  mycket  att  hämta  i  den  religiöst,  monoteistiskt  och  framför  allt  kristet  färgade 
symboliken  i  texten.  För  utom  det  redan  nämnda  skulle  en  semiologiskt  inriktad  analys  kunna  lyfta  fram  den 
allegoriska betydelsen av begreppen transubstantiation och inkarnation. Hela det förlopp som vi funnit i texten, där 
människan betraktar bilden, där Bilden tar ifrån henne orden, där hon transformeras till  en avbild av Bilden och 
slutligen  transubstantierar  till  den,  eller  inkarnerar  den,  och  därmed  blir  till  Ordets  direkta  motsats,  den 
fullständiga antitesen till det inkarnerade Logos som nämndes i Johannesevangeliets inledning. Men det är en helt 
annan historia och en helt annan analys.

[207]  Dock med ett förbehåll vad gäller textens antydningar om skapandet som existerande oberoende av människans, 
en tvetydighet som återkommer även i den antropomorfa beskrivning av Ordet som något vi ”kan lystra till”. 

[208]    Med  hänvisning  till  R.  G.  Collingwood  vore  det  här  möjligt  att  tala  om  framställningarnas  absoluta 
förutsättningar och för  att  ge  en bild av vad det här är  fråga om kan vi  gå till  följande beskrivning i  An Essay of 
Metaphysics  (1940):  ”An  absolute  presupposition  is  one  which  stands,  relatively  to  all  questions  to  which  it  is 
related, as a presupposition, never as an answer. Thus if  you were talking to a pathologist about a certain disease 
and asked him 'What is the cause of the event E which you say sometimes happens in this disease?' he will reply 'The 
cause of E is C'; and if he were in a communicative mood he might go on to say 'That was established by So-and-so, 
in a piece of research that is now regarded as classical.' You might go on and ask: 'I suppose before So-and-so found 
out what the cause of E was, he was quite sure it had a cause?' The answer would be 'Quite sure, of course.' If you 
now  say  'Why?'  he  will  probably  answer  'Beacause  everything that  happens  has  a  cause.'  If  you  are  importunate 



enough to ask 'But how do you know that everything that happens has a cause?' he will probably blow up right in 
your face, because you have put your finger on one of his absolute presuppositions, and people are apt to be ticklish 
in their absolute presuppositions. But if he keeps his temper and gives you a civil and candid answer, it will be to the 
following effect. 'That is a thing we take for granted in my job. We don´t question it. We don´t try to verify it. It 
isn´t  a  thing anybody has  discovered, like  microbes or  the  circulation of  the  blood.  It  is  a  thing we just  take for 
granted'” (s. 31). Utan att här utveckla tankegången kring Collingwoods ”logic of question and answer” (för ämnet 
se  densamme (1939),  kap.  V),  kan  vi  onekligen  dra  paralleller  till  vår  käre  realist  (såsom  manifesterad i  textens 
inledning och avsnittet om relativism/realism-konflikten). Följderna av ifrågasättandet av verklighetens påtaglighet 
och  hävdande  av  det  språkligt  konstruerad  pekar  mot  denna  påtaglighet  såsom  någonting  absolut  förutsatt  i 
Collingwoods bemärkelse, en förutsätning vars  bräcklighet endast den subversivt sinnade skulle  kunna vilja  lyfta 
fram  - åtminstone om vi får tro Askestad.

[209]  En  myckenhet  samhällsvetenskaplig  problematik  kretsar  kring  dylika  dualismer,  tänk  på  konstruktionerna 
individ-samhälle,  aktör-struktur,  mikro-makro,  bas-överbyggnad,  etcetera,  vilka  onekligen  förföljer  oss  genom 
samhällstänkandets historia. Ifråga om intressanta möjligheter till  upplösanden, se  bland annat Zizek (2006),  Kaj 
Håkanson  (1988)  och  (1989),  Schelling  (1815),  Hegel  (1807/2008).  Vi  kan  dock  inte  här  fördjupa  oss  i  denna 
problematik i den utsträckning som den förtjänar, men det kan inte förnekas att den föreliggande texten utgör ett 
inlägg i saken. 

[210]  Det  följande kan  ses  som ett  försök  att  sammanfatta analys-avsnitten De  antropmorfa bilderna och  människans 
metamorfoser,  Vidare  anmärkningar  om  Bildens  manifestationer  och  människans  monomani  samt  Orden  och  det 
ursprungligt mänskliga.

[211]  Se  exempelvis  rad  18-34  i  artikeln:  ”Enligt  en  del  teorier  beror  psykiskt  sjukdom  på  en  skada  i  förmågan  att 
förhålla  sig  till  verkligheten.  Relationen  till  omgivningen  uteblir  mer  eller  mindre  eller  blir  förvrängd.  En  del 
personer,  ofta  inom kulturvärlden, finner  det  roligt  och  upplever sig  som lite  märkvärdiga när  de  får  säga  saker 
som:  ”vem  kan  säga  var  verkligheten finns?”,  eller:  ”allt  är  en  dröm”,  eller  ”vi  är  alla  mer  eller  mindre  psykiskt 
sjuka”. En person som har bevittnat en psykos, som sett hur ett medvetande fullständigt går sönder, eller som på 
nära håll följt hur någon sakta försvinner in i en depression, som helt enkelt vet att ett medvetande kan brista eller 
förtvina till oigenkännlighet, är mer varsam med orden. Min barndomsväns öde går nämligen inte att romantisera, 
han  liksom  alla  mer  allvarliga  psykfall  visar  att  det  finns  ett  hus  som  kan  rasa,  gränslinjer  som  kan  suddas  ut, 
verkligheter  som  kan  lösas  upp  i  dröm.  Han  gjorde  det  tydligt  att  varje  dröm  som  förlorar  kontakten  med  sin 
omgivning är en mardröm. Han gjorde det tydligt att  det inte finns någonting att  romantisera ifråga om psykisk 
sjukdom och ingenting att relativisera ifråga om verkligheten.”

[212]  Se exempelvis Wide (2008), där den viktigaste insikten i sammanhanget ligger i  de avslutande orden om att den 
sociala verkligheten ”inte går att reducera till empiriska faktum, utan att den alltid rymmer 'teorier' i sig själv (utan 
att  för  den  skull  vara  hypotetisk,  i  bemärkelsen som om)  och  om  man  bortser  från  dessa  teorier  så  bortser  man 
också från det som gör den social. Och på precis motsvarande sätt rymmer tillsynes 'rent teoretiska' analyser den 
sociala världen i  sig själva” (s.  247).  Kanske vore det möjligt att säga om den bild av metoden (och ofrånkomligt 
förbundet därmed av teorin) som beskrivits i ovanstående avsnitt Metoden: en relation mellan mål och medel?, att 
den lider av den hopplösa oförmågan att förstå den sociala verkligheten som om den vore någonting annat än det 
redan  givna.  Möjligtvis  åsyftar  Wide  snarare  dess  oförmåga  att  överskrida  sin  kontingens  (finner  vi  inte  här  en 
anspelning på Hegels (1807/2008) kritik av det observerande förnuftet?), men betoningen av detta som om behöver 
inte nödvändigtvis vara stå i någon motsättning till Hegel (vilket Zizeks Ideologins sublima objekt (1989/2001) och 
The Parallax View (2006) är utmärkta exempel på). 

[213]  Sartre (1964/1966), s. 178.

[214]  För övrigt kan endast den falla offer för sitt öde som handlar utan vetskap om vad han eller hon gör, som undviker 
att bemöta det ännu inte kända. Häri ligger betydelsen och vikten av Apollotemplets inskription ”Känn dig själv” ( 
grek.  gnothi  seauton,   lat.  nosce  te  ipsum)  och  den  bakgrund  mot  vilken  Oidipusmyten  kan  förstås.  Oidipus 
bestraffande av sig  själv genom att  riva ut  sina ögon då han slutligen ställs inför det  han tidigare undvikit att  se. 
Hans  blindhet  är,  precis  som  Bettelheim  (1991/2001)  säger,  ett  utagerande  av  denna  metaforiska  blindhet. 
Bettelheims  onekligt  nyanserade  diskussion  av  Oidipuskomplexet  byggs  dock  upp  kring  vissa  essentialistiska 



kategorier –  exempelvis att  ”vi  alla  drivs  in  i  djupa  konflikter genom våra  infantila  önskningar”,  konflikter  vilka 
endast  kan  lösas  genom ”den  svåra  kampen fram  till  självinsikt”  (s.  44)  -  som  dock  inte  är  helt  nödvändiga  för 
diskussionens  poäng.  Det  vore  intressant  om  vi  substituterar  några  termer,  exempelvis  att  vi  omformulerar  det 
nämnda exemplet och ser konflikterna inte som emanerande från djupt liggande önskningar, utan som sprungna ur 
vårt språks historiskt kontingenta struktur (jämför Billig (1999)). Kanske kunde vi här se självinsikten som liktydigt 
med en insikt som inte handlar om vårt innersta väsen, utan om en förståelse för den språkliga väv (av metaforiska 
motsatspar/antagonismer) som konstituerar och positionerar oss som sociala subjekt. Om vi fortsätter tankegången 
kunde  kanske  själva  upplösandet  betraktas  som  en  frihet.  Friheten  är  inte  det  som  står  i  motsats  till  tvånget 
(nödvändigheten) – friheten är upplösandet av både  tvånget (nödvändigheten) och  den frihet som konstituerats i 
opposition  till  detta  tvång  (denna  nödvändighet).  Friheten  är  här  någonting  helt  Annat.  Det  är  utifrån  detta 
icke-essentialistiska (icke-kognitivistiska) perspektiv som vi kan börja närmare oss den sene Foucaults analyser av 
självteknologier  och  omsorgen  om  sig  själv  (där  gn·thi  seauton  är  ett  viktigt  inslag)  som  frihetspraktiker  (se 
exempelvis  Foucault  (1981/197),  (1982/1997)  och  (1984/1997).  Här  framträder  även  de  av  Foucault  analyserade 
sado-masochistiska subkulturerna (vilka väl av Foucault inte skulle ges denna beteckning eftersom den vore blott 
ett  uttryck  för  en  freudiansk  reduktionism av  något  som  inte  riktigt  passar  in  i  det  normativa  vetande)  som  ett 
realiserande av, eller åtminstone ett försök till, ett sådant upplösande av fastlåsta föreställningar (av kroppen i detta 
fall). Se exempelvis Foucault (1975/1998)

[215]  Ifråga  om  Kants  transcendentala illusion  bygger  jag  här  på  Zizek  (2006),  s.  3-4  (dilemmatiken är  för  övrigt  av 
framträdande vikt i hela Zizeks bok). 

[216]  Palm (2007), s. 30-31. Läsaren skall nu inte förvirras av att Palm använder termen socialkonstruktivism i stället för 
socialkonstruktionism (vilket varit fallet i föreliggande text). Betydelsen är densamma.

[217]  Ibid., s. 31.

[218]  Jämför med förhållandet mellan frihet och nödvändighet i fotnot 228.

[219]  Se avsnittet om det diskurspsykologiska perspektivet, men framför allt  avsnittet Genom allusioner och illusioner: 
diskursanalys och metod.

[220]  Frågan om då inte detta gäller för varje läsning, analys, etcetera, får tyvärr lämnas obehandlad. 

[221]  Se avsnitten Grundens problematik och Relativism, realism och tolkningarnas tystnad. 

[222]  Jämför  här  fotnot  25  och  Wides  (2005)  skarpsinniga  anmärkning  om  att  ett  perspektiv  alltid  måste  vara  ett 
perspektiv av något. Märk att det intressanta dock inte ligger i frågan huruvida detta något är ett reellt existerande 
objekt  eller  ej,  utan  snarare  i  att  vi  i  vårt  språkbruk  inte  kommer  undan  denna  ständiga  referens  till  ett  något. 
Referensen  säger  ingenting  Substantiven  tycks  för  övrigt  lika  oundvikliga  som  predikaten.  Jämför  diskussionen 
utifrån Nietzsche i avsnittet Grundens problematik. Se även Wittgenstein (1953/2006), § 50 och § 79.

[223]  Visserligen talar detta emot vår vardagliga förståelse av texten, boken, verket som materiell företeelse. De problem 
som  uppstår  när  vi  håller  fast  vid  denna  bild  har  dock  diskuterats  utförligt  i  samband  med  framvisandet  av 
möblerna och döden såsom tämligen bristfälliga exempel på någon verklighetens ovedersägliga påtaglighet. 

[224]  Tänk på realisten som smäller sin hand mot bordet och upprört deklamerar: ”Så du menar att det här bordet alltså 
inte finns!”. Jämför avsnittet Relativism, realism och tolkningarnas tystnad.

[225]  Østerberg (1971/1986), s. 41.

[226]  Vi  känner  igen  detta  från  det  föregående  avsnittet  där  realismens  misskännande  av  sin  transcendentala  kärna 
framvisades mot bakgrund av  textanalysen. Märk att  misskännandet naturligtvis inte  endast  handlar om ”jorden 
som  urgrund”,  utan  likväl  kunde  handla  om  att  vi  blundar  för  möjligheten  att  förändra  vår  egen 
identitetskonstruktion  (vi  tar  den  för  given)  eller  att  vi  inte  ser  att  möjligheten  till  ett  omkullkastandet  av  den 
rådande politiska ordningen inte ligger i  Ödets händer utan i  våra egna, etcetera. Vi kan för övrigt konstatera att 
våra  antaganden  (förgivettaganden)  om  alltifrån  våra  möbler,  matinköp  och  sexuella  vanor  till  våra  kösystem, 
nyhetsuppläsningar och vårt samhälles historiska höjdpunkter fungerar enligt samma logik. 

[227]  I  traditionell jargong kan  vi  säga  att  frågan om huruvida denna omöjlighet är  ”absolut” eller  ej,  är  en  empirisk 
frågan  såtillvida  att  dess  trovärdighet  mer  eller  mindre  hänger  på  förutsättningen  att  alla  mänskliga  språk  är 



strukturerade på detta sätt. Om så inte är fallet behöver anspråken givetvis tonas ned. 

[228]  Detta kommer att diskuteras närmare nedan i avsnittet De sociala konstruktionernas paradoxer.

[229]  Vi hamnar här i en situation som har likhet med följande stycke av Witold Gombrowicz (1953-1969): ”[G]enom 
att reducera allting till denna enda dikotomi mellan öst och väst måste ni – och det är ofrånkomligt – rätta er efter 
de scheman ni själva skapat. Desto mer som det inte går att särskilja vad i er som är sanningssträvan och vad som är 
vilja till psykisk mobilisering i kampen. Jag vill därmed inte ha sagt att ni bedriver propaganda – jag hävdar bara att 
det som talar i er är de djupa kollektiva instinkter som idag tvingar mänskligheten att koncentrera sig på ett enda 
problem och att förbereda sig för en enda strid. Ni flyter med massfantasins ström, som redan har skapat sitt eget 
språk, sina egna begrepp, bilder och myter – och denna ström för er längre än ni själva skulle önska. Hur mycket av 
Orwell finns det i Milosz? Hur mycket av Koestler i Orwell? Hur mycket finns det i båda av de tusen och åter tusen 
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[231]  I  detta  avseende  kan  vi  dra  oss  till  minnes  Saussures  teori  om  språket  som  ett  system  av  tecken  (se  avsnittet 
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[233]  Ibid.,  s.  20.  Mot  bakgrund av  de  ståndpunkter som framhållits i  texten hittills  är  det  en  trygghet som inte  skall 
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grundläggande problem samt Relativism, realism och tolkningarnas tystnad).
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[250]  En djupare diskussion angående detta, exempelvis i  förhållandet till  spörsmålet om människan frihet respektive 
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som liknar ett utestängningssystem (dvs ett historiskt, modifierbart och institutionellt system) börjar framträda (s. 
11).  En  vidare  exkursion  av  denna  problematik  skulle  sannolikt  leda  oss  mot  somliga  begreppsdistinktioners 
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konsekvenser, för att nämna några exempel.
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[260]  Ibid.

[261]  Ibid., s. 184

[262]  Detta  är  någonting  som  Schegloffs  perspektiv  inte  förmår  omfatta  då  det  saknas  möjligheter  att  gå  utöver  de 
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are the doctrine”. Här föreligger förvisso en syrlig ironi om vi  ser  till  de två meningar vilka föregår dessa ord av 
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