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et här numret av Kulturella Perspektiv har 
fått temarubriken Diskursetnologi och inne
håller artiklar skrivna av etnologer som an
vänder ett diskursteoretiskt perspektiv. Med 

diskursteori avses den postmarxistiska diskursanalytiska 
inriktning som hade sitt startskott med Ernesto Laclaus 
och Chantal Mouffes bok Hegemony and socialist strategy 
(1985), men som sedan dess utvecklats åt olika håll. 
Tanken med numret är att ge några smakprov på hur 
diskursteorin används av etnologer, men också att reflek
tera över vad som då händer – både med diskursteorin 
och med etnologin.

I den här inledningen vill vi kort introducera några av 
de diskursteoretiska tankegångar som samtliga artiklar 
har som sin utgångspunkt. Vi vill också resonera kring 
några av de benämningar som förekommer i f lera av 
artik larna, vilka kan framstå som problematiska när de 
översätts till en svensk etnologisk kontext.

Diskursteoretisk ontologi

Diskursteorin bygger på en ontologi som säger att ”allt är 
diskursivt”: tal, skrift, känslor, handlingar. Även mate
rialitet inkluderas i förståelsen av diskurs, vilket Sofi 
Gerber visar i sin artikel om murens fall. Att allt är dis
kursivt innebär att det inte går att nå någon fördiskursiv 
(t.ex. materiell eller ekonomisk) otolkad verklighet. Inte 
heller går det, menar diskursteoretikerna, att nå någon 
”absolut” eller ”evig” förståelse – alla betydelser ses i stäl
let som partiella och potentiellt föränderliga.

Att allt är diskursivt innebär också att det inte finns 
någon plats utanför det diskursiva varifrån forskaren kan 
betrakta världen. För den tillämpade diskursteorin är det 
särskilt viktigt att ta just detta i beaktande; forskning 
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betraktas i sig som inlägg just i den kamp 
om tolkningsföreträdet som den diskurs
teoretiske forskaren (ofta) studerar.

Det är bland annat här som postmarxis
men skiljer sig från den tankeriktning som 
den utvecklats ur, marxismen. Medan 
marxismen föreslår en sanning om till
varon utgår postmarxisterna från att san
ning är en produkt av diskursiv kamp om 
rätten att definiera verkligheten. I Mats 
Lindqvists omläsning av sin avhandling 
och Lena Martinssons artikel om ekono
miska diskurser i utbildningssamman
hang påtalas denna skillnad. Den antago
nism mellan kapitalist och arbetare som 
marxismen menar är en sanning är inte 
alls självklar utifrån ett postmarxistiskt 
perspektiv, dvs. konflikten är inte given. 
”Det är först när arbetaren gör motstånd 
som relationen blir antagonistisk”, skriver 
Lindqvist. Därmed visar han på en po
tentiell beröringsyta mellan diskursteori 
och etnologi som handlar om att tillskri 
va konkreta handlingar, tillblivelser och 
skeen den betydelse. Men med påpekandet 
snuddar han också vid en benämnings
problematik som ibland komplicerar läs
ningen av postmarxistiska eller diskurs
teoretiska verk – den som rör vad som är 
politiskt.

Den grundläggande tanken inom dis
kursteorin är som sagt att allt är kon ting
ent; all mening är konstruerad och för
änderlig. Det är en hållning som delas av 
de f lesta poststrukturalistiskt influerade 
teoretiska inriktningar. Som regel stödjer 
den ett fokus på praktiker, dvs. de kon
kreta handlingar som skapar mening. I 
allmänna ordalag omtalas detta ibland i 
termer av att ”allt är politiskt” i bemärkel
sen performativt, förhandlingsbart och 
föränderligt.

Men – och här kan problem uppstå på 
grund av ordlikheten – diskursteorin före

slår en åtskillnad mellan ”politiska” och 
”sociala” praktiker. Benämningen ”poli
tisk” reserveras för tydligt artikulerade 
protester och förändringsprocesser.1 Mot
satsen till det politiska i denna senare och 
mer specifika bemärkelse är alltså ”det so
ciala”. ”Det sociala” utgörs av upprepade 
vardagspraktiker som utförs till synes ore
flekterat. Termen används för att peka på 
en naturliggjord ordning, vilket vissa av 
bidragen i numret berör.

För att komplicera det hela kan på pekas 
att även uttrycket ”objektiv” kan användas 
på snarlikt sätt som ”social”. Objektivitet 
är ju något som etnologer gärna värjer sig 
mot, och de f lesta är nog vana vid att höra 
etnologer säga att ”nej, det är inget objek
tivt faktum utan snarare en kulturell kon
struktion”. Eftersom den diskursteoretiska 
ontologin redan vilar på tanken att allt 
är diskurs förstår man snart att termen 
objektivitet inte syftar till det vi är vana 
vid. Snarare används termen objektivitet 
för att beskriva när en betydelse blivit så 
vanlig och naturliggjord att den framstår 
som ett objektivt faktum (Laclau 1990:35). 
Objektivitet är diskurs som intagit en he
gemonisk position. Objektivitet kan där
för också kallas ideologi; det är vad som 
framstår som  givet med effekten att den 
döljer konting ens och hegemonisk kamp 
(Laclau 1990:89 ff).

Författarna i detta nummer använder 
uttrycket politisk på olika sätt. Vissa 
gånger är det i betydelsen av att allt är 
poli tiskt. Andra gånger använder man 
diskursteoretiska distinktioner mellan po
litiskt och socialt för att gestalta specifika 
aspekter av materialet. Så arbetar t.ex. 
Anna Johansson med en modell för att 
synliggöra människors förhållningssätt i 
relation till de två axlarna social/ politisk 
och etisk/ideologisk.

Det författarna ofta lyfter fram som av
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görande för sitt val av det diskursteo  
retiska analysperspektivet är å ena sidan 
själva ontologin och hur den underlättar 
studier av komplexiteter, å andra sidan be
tonas perspektivets möjligheter att analy
sera politiska processer. De menar att dis
kursteorin erbjuder verktyg för att förstå 
varför en del politiska processer är fram
gångsrika medan andra inte är det, och 
varför vissa praktiker upprepas trots att de 
kritiseras.

Som Karin Lindelöf beskriver i sin ar
tikel om tjejlopp är diskursteorins verktyg 
dessutom intimt förknippade med makt, 
de är situerade i maktfält. Fokus i diskurs
teoretiska studier är riktat mot dessa 
maktfält och hur de konstituerar histo
riskt situerade identiteter. Förändringar 
ses som förskjutningar i maktfält, snarare 
än som resultat av enskilda aktörskap (La
clau 1990:39f).

Diskursetnologi som
artikulatorisk praktik: Från
ontologi till tillämpning

Diskursteorins teoretiska bygge erbjuder 
många ingångar till analys. Detta påpekas 
i såväl Anna Sofia Lundgrens text om 
logik perspektivet som i Angelika Sjöstedt 
Landéns artikel som behandlar det psy
koanalytiskt influerade begreppet ”fan
tasi”. Men det finns inte någon fix och 
färdig diskursteoretisk metod som direkt 
och utan modifiering kan tillämpas på ett 
insamlat material. I Marianne Winther 
Jørgensens och Louise Phillips välkända 
introduktion Diskursanalys som teori och 
metod beskrivs visserligen diskursteorin 
som ”ett helt paket” (2001:10), men cen
tralt för den tillämpade diskursteorin är 
att både insamlings och analysmetoder 
bör anpassas efter den enskilda studiens 

problemformulering. Diskursteoretiska 
studier bör vara vad diskursteoretikerna 
Jason Glynos och David Howarth (2007) 
har kallat för problemdrivna snarare än 
metod eller teoridrivna (se även Howarth 
& Torfing 2005). Det teoretiska och me
todologiska ”paket” som Winther Jørgen
sen och Phillips hänvisar till är alltså inte 
klart att använda, utan plockas ihop av 
den enskilda forskaren för att på bästa sätt 
möta respektive studies behov. Någon 
 ”given” användning av diskursteorin kan 
man därför inte tala om. Tillämpad dis
kursteori bör snarare ses som en process 
där material och teori ömsesidigt belyser 
och anpassas till varandra. Diskursteorin 
kan således även gärna kombineras med 
begrepp från andra perspektiv, även om 
de ingående delarna i så fall bör vara inte
grerade (se Laclau 1991), något som t.ex. 
Gabriella Nilsson argumenterar för i sin 
artikel.

Processen att kombinera idéer och be
grepp hämtade från olika teorier förstås 
inom diskursteorin i termer av artikulation 
(ungefär ”sammankoppling”) och det be
tonas att varje ny begreppskombination 
med nödvändhet påverkar innebörden av 
samtliga de begrepp som används i kom
binationen. Därför kräver en eklektisk 
begrepps användning också en reflexiv 
medvetenhet. Det krävs en fördjupad 
diskus sion av hur betydelsen av t.ex. ett 
visst begrepp förskjuts när det sätts in i ett 
nytt teoretiskt sammanhang (se Lindqvist 
2004).

Artikulationsbegreppet kan också an
vändas för att förklara relationen mellan 
teori och empiri. På samma sätt som bety
delsen av ett begrepp förskjuts när det 
sätts i ett nytt teoretiskt sammanhang, så 
kan inget begrepp sättas i relation till ett 
empiriskt fenomen utan att dess betydelse 
påverkas. Enligt det här synsättet kan 
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alltså inget teoretiskt perspektiv ”tilläm
pas på” en empiri, utan att det får konse
kvenser för hur vi förstår såväl teorin som 
empirin (Howarth 2005). Eller för att an
vända Laclaus (1991) exempel: Om vi till 
lämpar det diskursteoretiska begreppet 
”konsti tutiv utsida” för att förstå latin
amerikansk populism, så kommer å ena 
sidan begreppet (som väntat) göra vissa 
aspekter av latin amerikansk populism 
synliga. Å andra sidan kommer det em
piriska fenomenet med nödvändighet att 
belysa vissa aspekter av det teoretiska 
begrep pet, som annars hade förblivit 
dunkla.

Diskursetnologi?

Man kan fundera över vad artikulationen 
diskursteori och etnologi gör med sina 
respektive beståndsdelar. När vi påbörjade 
arbetet med det här temanumret var tan
ken att vi skulle ge ett smakprov på hur 
diskursteorin används av etnologer. Vår 
tanke var just att det händer något när ett 
visst teoretiskt perspektiv används.

Vi har i detta temanummer samlat 
olika etnologiska tillämpningar där mate
rialet analyseras utifrån en diskursteo
retisk utgångspunkt och där diskursteore
tiska begrepp används. Som synes har 
författarna valt något olika aspekter av 
diskursteorin. Det är alltså inte samma 
verktyg som tas i bruk, även om den 
grundläggande ontologin är densamma. I 
några av artiklarna tar författarna också 
tillfället i akt att reflektera över hur dis
kursteorin förhåller sig till etnologin. 
Varje sådan jämförelse innebär en utma
ning. Så fort man jämför det ena med det 
andra riskerar man att förenkla och ho
mogenisera det som ska jämföras. Denna 
förenkling drabbar båda de jämförda par

terna – både diskursteorin och etnologin. 
Jämförelsen ska alltså ses som en artikula
tion som syftar just till att problematisera 
förhållandet mellan etnologin och dis
kursteorin, även om det innebär att vissa 
aspekter just då får stå åt sidan. I Jenny 
Gunnarsson Paynes artikel om etnolo
giskt bruk av diskursteori tas ett vidare 
grepp om detta. Hennes artikel får också 
inleda numret, följt av Mats Lindqvists 
och Lena Martinssons artiklar som båda 
berör den postmarxistiska diskursteorins 
relation till marxismen. Därefter följer 
Karin Lindelöfs text om tjejlopp, Ga
briella Nilssons om konstruktionen av 
Sanning som rörlig och Sofi Gerbers om 
murens fall. I Anna Sofia Lundgrens arti
kel presenteras en diskursteoretisk analys
metod som ofta kallas logikperspektivet. 
Denna presentation följs av Anna Johans
son som i sin text analyserar självskadefil
mer på YouTube. Angelika Sjöstedt Lan
dén, slutligen, presenterar hur man inom 
diskursteorin arbetar med begreppet fan
tasi och exemplifierar med empiri från sin 
avhandling om omlokaliseringen av ett 
statligt verk.

Sammanfattningsvis, detta nummer av 
Kulturella Perspektiv syftar till att erbjuda 
några exempel på hur etnologer arbetar 
diskursteoretiskt. Förhoppningen är att 
det ska fungera som en utgångspunkt för 
diskussion och sporra läsaren att själv for
mulera sig kring sin forsknings utgångs
punkter.

Not

1 Chantal Mouffe gör också skillnad mellan ”det 
politiska” som en ontologisk dimension som 
karak täriserar det sätt på vilket samhället är an
tagonistiskt och kontingent inrättat och ”politi
ken” som ”den uppsättning praktiker genom vilka 
en ordning skapas och en mänsklig samlevnad 
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orga niseras i den konfliktpräglade kontext som 
det politiska erbjuder” (Mouffe 2008:18).
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Summary

Discourse ethnology
(Diskursetnologi)

How have ethnologists applied discourse theory? 
This text introduces the special issue of Kulturella 
Perspektiv called “Discourse ethnology”, in which 
nine Swedish ethnologists present their work with 
applying discourse theory. The introductory text 
brief ly outlines the ontology of discourse theory 
and discusses articulatory practice as a way of 
thinking the move from ontology to application.

Keywords: discourse theory.
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 biodynamic research institute; Jenny Gunnarsson 
Payne, Södertörn university, and Anna Sofia 
Lundgren, umeå university, Sweden.



ad gör diskursteorin med etnologin? Vad gör 
etnologin med diskursteorin? I den här arti
keln tar jag mig an dessa två frågor genom att 
undersöka svensk etnologisk forskning såsom 

den hittills faktiskt har sett ut, och fundera på vart ”dis
kursetnologin” skulle kunna ta vägen i framtiden. Mitt 
resonemang tar sin utgångspunkt i ett tiotal etnologers 
tillämpningar av diskursteorin. Utifrån dessa arbeten 
kommer jag att identifiera ett par övergripande tenden
ser inom den diskursteoretiska etnologin och sätta dessa 
i relation både till mer generella trender inom ämnet och 
till utvecklingen av tillämpad diskursteori på ett inter
nationellt plan. Mer specifikt kommer artikeln att redo
göra för och diskutera befintliga etnologiska tolkningar 
och tillämpningar, dels av själva diskursbegreppet och dels 
den diskursteoretiska subjektsförståelse som har använts i 
svenska etnologiska sammanhang. Slutligen kommer jag 
att argumentera för att båda de här teoretiska idéerna 
härbärgerar en hitintills outnyttjad analytisk potential 
som skulle kunna nyttjas till att fortsatt utveckla den 
diskursteoretiska etnologin.

Tillämpad diskursteori:
Från Essexskolan till svensk etnologi

Som Klas Gustavsson skriver i inledningen till den 
svenska översättningen av Laclaus och Mouffes ”moder na 
klassiker” Hegemonin och den socialistiska strategin (2008) 
har verket haft inflytande på den svenska akademin först 
och främst i frågor som gäller tillämpad diskursanalys. 
Eftersom Hegemonin inte överhuvudtaget behandlar frå
gor kring metodologi menar Gustavsson att denna ut

v

Jenny Gunnarsson Payne

Diskursetnologiska utmaningar
Från politisk teori till empirinära kulturforskning – och vidare

Jenny Gunnarsson 

Payne, fil.dr, är lektor i etno
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handlat om olika former av me

dieproduktion inom den feminis
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veckling är märklig. Att detta trots allt 
varit fallet förklarar han med den genom
slagskraft som Marianne Winther Jør
gensens och Louise Phillips bok Diskurs
analys som teori och metod (2000) haft i 
den svenska kontexten (Gustavsson 2008: 
17–18).

Även om Gustavsson gör en viktig 
 poäng vad gäller den sistnämnda bokens 
inflytande, så osynliggör hans historie
skrivning dock det faktum att tillämp
ningar av den här teorin trots allt länge 
har förekommit på den internationella 
arenan. Detta gäller inte minst den bety
dande mängd både empirisk och teoretisk 
forskning som bedrivits vid University of 
Essex i Storbritannien, där Ernesto La
clau startade forskarutbildningsprogram
met Ideology and Discourse Analysis 
(IDA) redan under tidigt 1980tal. Med 
hänvisning till detta vill jag istället belysa 
att utgivningen av Winther Jørgensens 
och Phillips bok faktiskt sammanföll med 
en liknande utveckling i Storbritannien, 
där inte minst ”andra generationens dis
kursteoretiker” som Aletta Norval, David 
Howarth, Yannis Stavrakakis och Jason 
Glynos1 har bidragit med betydande in
satser både vad gäller teoriutveckling, em
piriska tillämpningar och metoddiskus
sioner (se t.ex. Norval 1996; Howarth 
2005; Howarth & Griggs 2008; Glynos 
& Howarth 2007; Howarth, Norval & 
Stavrakakis 2000). Den här utvecklingen 
bör därför inte ses som separat från La
claus och Mouffes teoretiska projekt, utan, 
precis som Ernesto Laclau påpekar i för
ordet till antologin Discourse Theory and 
Political analysis, har också den empiriska 
diskursteoretiska forskning som bedrivits 
där bidragit till såväl teori som metodut
veckling inom fältet (Laclau 2000).

Trots att det finns en del skillnader 
mellan den forskning som bedrivits inom 

den så kallade Essexskolan och de dis
kursteoretiska tillämpningar som gjorts i 
den svenska etnologin så finns det också 
betydande likheter. En sådan är intresset 
för maktojämlikheter, politiska processer 
och en bred förståelse av ”det politiska” (se 
även Mouffe 2005). I den svenska etnolo
gin har diskursteorin sedan mitten av 
2000talet till exempel fått kasta ljus på 
fenomen och processer som identitetsfor
meringar i transitionens Östeuropa (Lin
delöf 2006; Gerber 2011), feministisk 
medieproduktion (Gunnarsson Payne 
2006; 2012a; 2012b), biståndsprojekt i 
Rumänien (Ers 2006), vardagspraktiker 
i marknadskapitalistisk vardag (Martins
son 2006), konstruktionen av ”lärarsu
bjekt” (Åberg 2008), diskurser om unga 
kvinnors självskadebeteende (Johansson 
2010) och diskurser om mäns våld mot 
kvinnor (Nilsson 2009), för att bara näm  
na ett urval.

Att det etnologiska intresset för dis
kursteorin växte fram under just den här 
tiden ter sig logiskt, inte bara på grund av 
Winther Jørgensens och Phillips metod
bok, utan också därför att andra former av 
diskursanalys och poststrukturalism re
dan börjat göra sig hemmastadda inom 
ämnet, inte minst i form av starka influen
ser från tänkare som Michel Foucault och 
Judith Butler (se bl.a. Svensson 1996; Ris
tilammi 1994; Martinsson 1997; Lund
gren 2000; Lindahl 2001). Med detta i 
åtanke blir det också begripligt att vissa 
”diskursetnologiska” teman och diskus
sioner då utkristalliserade sig ganska 
snabbt: det kombinerade intresset av dis
kursteori och feminism, genus och sexua
litet, identitetsformering, samt en kombi
nation av Foucaults maktförståelse och 
hegemonibegreppet. Susanne Holsts (f.d. 
Lindström) avhandling Kamp om rummet: 
en studie av heteronormativitet i svenska 
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kyrkan (2005) är mig veterligen en av de 
tidigaste etnologiska doktorsavhandling
arna som nämner Laclau och Mouffe som 
referens i sin definition av diskursbegrep
pet. Även om Holsts doktorsavhandling 
inte är renodlat diskursteoretisk (i den be
märkelsen som vi använder benämningen 
här), så indikerar den här referensen att 
diskursteorin på den här tiden var på intåg 
i svensk etnologi. Som vi snart ska se så 
publicerades nämligen flera mer renodlat 
diskursteoretiska undersökningar redan 
året därpå (se t.ex. Ers 2006; Gunnarsson 
Payne 2006; Lindelöf 2006; Martinsson 
2006). Under de senaste åren har också 
nyare influenser från några av den ovan 
nämnda ”andra generationens diskursteo
retiker” gjort sig gällande inom nyprodu
cerad svensk etnologi, framför allt i form 
av ett intresse för det så kallade ”logikper
spektivet” (se t.ex. Lundgren 2011), men 
också ett intresse för diskursteorins psy
koanalytiska influens som tidigare i regel 
hamnat i skymundan i etnologiska till 
lämpningar (se Sjöstedt Landén 2011, 
2012a, 2012b).

Diskursbegreppet och
dess etnologiska uttolkningar

Susanne Holst (f.d. Lindström) refererar 
alltså till Foucault och Butler såväl som 
till Laclau och Mouffe då hon definierar 
det diskursbegrepp hon använder i sin 
avhand ling. Diskursbegreppet definieras 
som:

en mängd föreställningar och normer som ord
nar verkligheten [och] utgör resurser för vad 
som är godtagbara sätt att tala, känna och agera 
[och upprätta] gränser mellan det normala och 
det avvikande, mellan det naturliga och det 
onaturliga (Lindström 2005:16, min kursive
ring).

På ett snarlikt sätt definierar Karin S. 
Lindelöf i sin mer renodlat diskursteo
retiska avhandling om vi nu ska bli som 
 europa: Könsskapande och normalitet bland 
unga kvinnor i transitionens Polen med en 
uttrycklig hänvisning till Winther Jør
gensen och Phillips diskursbegreppet en
ligt formeln ”diskurs=norm=ett bestämt sätt 
att tolka världen”. Lindelöf lutar sig också 
mot Laclaus och Mouffes begreppsdis
kussion i Hegemonin och beskriver hur 
diskurser uppstår som resultat av artikula
toriska praktiker och påpekar att ”Diskur
sen är alltså den strukturerade (och struk
turerande) meningsbärande helhet som är 
ett resultat av själva denna praktik 
(1985:105)” (2006:23, kursiv i original).

Lindelöf sluter sig (liksom många av 
sina diskursetnologiska generationskam
rater) till Laclaus och Mouffes påstående 
att ”allt är diskursivt”, i så motto att alla 
objekt och subjekt förstås inom ramarna 
för ett meningssystem: ”inget objekt är 
 givet utanför de diskursiva tillblivelsevill
koren” (2008:159–160, se även Lindelöf 
2006:23; Lindström 2005:19). Den här 
definitionen av diskursbegreppet har med 
sina fokus på meningsskapande system 
och normer – om än i delvis olika avseen
den – därmed tydlig resonans både med 
vissa definitioner av kulturbegreppet och 
med Michel Foucaults diskursbegrepp. I 
sin samtida studie Jakten på konsensus: In
tersektionalitet och marknadsekonomisk var
dag (2006) beskriver Lena Martinsson på 
likartat sätt att ”det ekonomiska” utifrån 
Laclaus och Mouffes postmarxistiska per
spektiv inte kan särskiljas från ideologi, 
överbyggnad eller diskurs, utan istället är 
att betrakta som ett konstruerat objekt 
”som pågående skiljs ut, exempelvis av 
marknadsekonomiska eller marxistiska 
diskurser, och ges mening” (Martinsson 
2006:41).
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Gemensamt har de här etnologerna 
(och många andra) att deras begreppsdis
kussioner i Laclaus och Mouffes anda be
tonar att ”allt är diskursivt” och därmed 
omfattar såväl språkliga som beteende
mässiga praktiker (se Laclau & Mouffe 
2008:159–163). Det här bredare diskurs
begreppet är – till skillnad från andra 
existe rande snävare och mer lingvistiskt 
orienterade varianter – kompatibelt med 
etnologiska metoder som omfattar skrift
liga och muntliga materialkategorier såväl 
som observationer där dessutom hand
lingar, miljöer, symboler och materiella 
artefakter tillsammans utgör underlag för 
analys.

Samtidigt menar jag att etnologin med 
sin tradition av att analysera också icke
lingvistiska material fortfarande har mer 
att bidra med för att fördjupa förståelsen 
av ett sådant materiellt diskursbegrepp, 
både teoretiskt och metodologiskt, inte 
minst i relation till aktuella forsknings
debatter om materialitet och etnografiska 
metoder.

En variant på det förstnämnda är för
stås att som Lena Martinsson diskutera 
hur diskursteoretiska insikter kan kom
pletteras med nymaterialistiska teoretiker 
som Bruno Latour och Karen Barad. En 
annan väg in i detta skulle kunna vara att 
– med eller utan komplementerande ny
materialistiska teoretiska influenser – re
aktivera Laclaus och Mouffes definition 
av diskursbegreppet och fundera över vad 
författarnas häftiga avståndstagande från 
påståendet att diskurser har en ”mental 
karaktär” egentligen innebär: ”Mot detta 
vill vi hävda att alla diskursiva strukturer 
har en materiell karaktär” (Laclau & 
Mouffe 2008:162, kursivering i original). 
För att förklara detta beskriver Laclau och 
Mouffe i ett första led att detta betyder 
föga mer än att ”allt är meningsfullt”.

En jordbävning eller en fallande tegelsten är 
händelser som förvisso finns, i den meningen 
att de sker här och nu, oberoende av min vilja. 
Men frågan om huruvida det specifika hos dem 
som objekt kommer att konstrueras som ”na
turfenomen” eller som ”uttryck för guds vrede” 
beror på det diskursiva fältets struktur (Laclau 
& Mouffe 2008:162).

Vad som dock sällan uppmärksammats i 
etnologiska tillämpningar av diskursbe
greppet är att dess materiella karaktär 
sträcker sig bortom det här första ledet av 
definitionen. Laclau och Mouffe fortsät
ter nämligen resonemanget med att för
klara att: 

Det som konstituerar en differentiell position [i 
diskursen] och därmed en relationell identitet 
med vissa lingvistiska element, är inte tegelste
nens eller plattans idé, utan tegelstenen och plat
tan som sådana. (Sambandet med ”tegelstenens” 
idé har så vitt vi vet aldrig räckt för att bygga ett 
hus.) De lingvistiska och ickelingvistiska ele
menten placeras inte bara bredvid varandra, 
utan de utgör ett differentiellt och strukturerat 
positionssystem – det vill säga en diskurs. De 
differentiella positionerna innefattar därför en 
spridning av mycket olika materiella element 
(2008:162–163, författarens kursivering).

Om hänsyn tas till det här mer sällan re
fererade ledet av deras begreppsdefinition 
beskriver diskursbegreppet något mer än 
meningsskapande tanke och språksystem 
som vi tolkar och skapar vår verklighet 
med. Utifrån den här definitionen är det 
tydligt att också de materiella objekten 
själva bör betraktas som moment i de arti
kulationer som skapar olika diskurser. Att 
undersöka vad denna deras insikt kan ha 
för bäring på framtida kulturteoretiska 
diskussioner och etnografiska tillämp
ningar är ett viktigt bidrag som den dis
kursteoretiska etnologin skulle kunna 
lämna, både till interna ämnesdiskussio
ner och i större mångvetenskapliga dis
kursteoretiska sammanhang.

Identitet, identifikation,
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subjektsposition: Diskursetnologiska 
subjektsförståelser

I sin avhandling I mänsklighetens namn: 
en etnologisk studie av ett svenskt bistånds
projekt i rumänien (2006) deklarerar 
 Agnes Ers i likhet med många andra dis
kursteoretiskt orienterade etnologer sin 
subjektssyn som poststrukturalistisk och 
beskriver i likhet med många andra etno
loger hur subjektet ”inte är något givet 
[. . .] utan konstitueras av olika praktiker”. 
Referenser görs bland annat till Judith 
Butler och Michel Foucault, och i relation 
till Laclau och Mouffe hänvisar Ers (lik
som till exempel Lindelöf) till den likstäl
lelse Laclau och Mouffe gör mellan be
greppen subjekt och subjektsposition i 
Hegemonin (Laclau & Mouffe 1985:114). 
Å ena sidan skriver Ers att begreppen an
vänds synonymt i avhandlingen. Å andra 
sidan betonar hon att ”subjekten kan inta 
olika positioner i olika situationer” och att 
subjektet alltid är överdeterminerat i så 
motto att ”vi alla [är] innehavare av f lera 
positioner som kommer i konflikt med 
varandra” (Ers 2006:23).

Därmed pekar Ers formulering – om 
än kanske oavsiktligt – på precis den klu
venhet som finns i Laclaus och Mouffes 
tidiga subjektsför ståelse och som påpeka
des av den numera berömde filosofen Sla
voj Žižek redan i anslutning till den första 
utgivningen av Hegemonin. Žižek skriver 
att sina förtjänster till trots, så saknar He
gemonin en teori om ”subjektet före subjek
tivering”, och utan en sådan brister teorin 
i förklaringsvärde. För att åtgärda den 
här bristen demonstrerar han den post
marxistiska diskursteorins kompabilitet 
med en lacansk psykoanalytisk subjekts
syn – vilket omedelbart accepteras av La
clau och Mouffe (Žižek 1987; Laclau 
1987). Sedan dess har psykoanalysen ut

gjort ett viktigt fundament för deras teo
riutveckling. Att de f lesta diskursteore
tiskt hugade etnologer antingen har bort 
sett från eller tonat ned den här influensen 
har säkert många olika och helt rimliga 
orsaker. Den komplexa begreppsapparat 
som följer med psykoanalysen kan säkert 
ha en viss avskräckande effekt. Det är 
också möjligt att den psykoanalytiska in
fluensen i regel inte har korrelerat med 
studiernas syften och kunskapsmål. Icke 
desto mindre finns det anledning att fun
dera på vad diskursteorins psykoanalytiska 
spår kan tillföra empirinära kulturforsk
ning, kanske särskilt i relation till affekt 
och identitetsformering (på indi viduell 
och kollektiv nivå). Medan till exem pel 
forskare som undertecknad och Anna Jo
hansson i våra respektive avhandlings
inledningar hänvisar till den  lacanska 
subjektsförståelsen i första hand för att 
förklara varför enskilda subjekt drivs till 
att identifiera sig med olika subjekts
positioner eller politiska projekt, finns det 
anledning att tro att psykoanalysen har 
mer att ge till etnologin.

Ett exempel på vad den psykoanaly
tiska influensen har att bidra med kan 
finnas i Angelika Sjöstedt Landéns av
handling Moved by relocation: Professional 
Identification in the Decentralization of 
 Public sector Jobs (2012). Sjöstedt Landén 
är, tillsammans med Anna Sofia Lund
gren, en av de få etnologer som hittills 
tilläm pat det diskursteoretiska ”logikper
spektivet” och hon har tagit särskilt fasta 
på den psykoanalytiska kategorin fantasi 
som i lacansk variant framför allt integre
rats i diskursteorin via Jason Glynos. Fan
tasibegreppet hjälper oss att bättre förstå 
de mekanismer som gör att människor 
”grips” av olika sociala och politiska logi
ker. Sjöstedt Landén har bland annat dis
kuterat hur ”det fantasmatiska” på ett 
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fruktbart sätt kan förstås i relation till 
 affekt, framför allt så som det diskuterats 
av den feministiska teoretikern Sara Ah
med och hennes tankar om emotioners 
”klibbighet” (Sjöstedt Landén 2011:292–
293; Ahmed 2004).

Diskursetnologiska
möjligheter och utmaningar:
En avrundande reflektion

Att göra den diskursteoretiska etnologin 
rättvisa på några få tryckta sidor är för
visso en omöjlig uppgift. Det jag har för
sökt göra istället är för det första att sätta 
den diskursteoretiska etnologins framväxt 
i relation till andra teoretiska och meto
dologiska strömningar, både inom och 
utom ämnet, och för det andra att lyfta 
fram två ”diskursetnologiska” tendenser. 
Jag menar att båda dessa ansatser har ut
gjort viktiga bidrag till etnologiämnet, 
samtidigt som jag tror att en vidareut
veckling av dem ytterligare skulle kunna 
gynna teori och metodutveckling både 
inom etnologin och inom det mångveten
skapliga diskursteoretiska fältet i stort.

För det första argumenterar jag för att 
en reaktivering av Laclaus och Mouffes 
materiella diskursbegrepp skulle kunna 
möjliggöra ökad teoretisk förståelse för 
inte bara att, utan hur materiella objekt 
artikuleras med lingvistiska och semio
tiska element. En sådan reaktivering 
skulle bland annat också kunna bidra till 
metoddiskussioner om hur etnografiska 
metoder kan fånga dessa artikulationer i 
sina analyser. Intressant etnologiskt arbete 
i den här riktningen har redan påbörjats, 
dels av Magnus Åberg som i det inledande 
kapitlet till sin avhandling Lärardrömmar 
(2008) diskuterar både diskursers mate
rialisering och betydelsen av materiens 

”agentskap” för diskursiva förskjutningar, 
dels i mer utvecklad form av Sofi Gerber, 
som i det här temanumret vidareutvecklar 
resonemang om diskursers materialitet 
från sin avhandlingsstudie om identitets
formering i den tyska återföreningens köl
vatten (2011).

För det andra kan en fortsatt reaktive
ring av den psykoanalytiska influensen 
bidra med kunskap om människors icke
verbaliserade och affektiva drivkrafter, 
samt dessa drivkrafters centrala funktion 
för identifikationsprocesser, på både indi
viduell och kollektiv nivå. Introduceran
det av det så kallade logik perspektivet och 
Sjöstedt Landéns tillämpning av fantasi
begreppet har redan bidragit till att ett 
sådant arbete påbörjats. En annan hittills 
outnyttjad möjlighet är att undersöka det 
affek tiva temat genom Laclaus mer sen
tida arbete om populism, där han – bland 
annat med förankring i Freud och Lacan 
– betonar det oupplösliga sambandet mel
lan signifiering och affekt: ”the complexes 
which we call ’discursive or hegemonic 
formations’ [. . .] would be unintelligable 
without the affective component” (2005: 
111).

Givetvis utgör de här två aspekterna 
endast en bråkdel av de outnyttjade etno
logiska möjligheter som diskursteorin 
härbärgerar. Tillsammans med de spår 
som lyfts fram av övriga författare i det 
här temanumret menar jag dock att just 
frågor rörande materialitet och affekt inte 
bara ”ligger i tiden”, utan att de också är 
områden där etnologins empirinära och 
nyanskänsliga metoder – utvecklade som 
de är för att beskriva och förstå inte bara 
språkliga, utan också känslomässiga och 
materiella aspekter av mänskligt liv – 
skulle kunna utgöra särskilt starka bidrag 
till den tillämpade diskursteorin, också 
utanför ämnets egna gränser.
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Not

1 Samtliga av dessa forskare disputerade (tillsam
mans med ett stort antal andra tillämpade dis
kursteoretiker) i Essex, under Ernesto Laclaus 
ledning. Detta kan visserligen tyckas vara en de
talj, men är viktig för att förstå hur den tillämpade 
diskursteorin har vuxit fram och utvecklats kan 
den inte ignoreras. Många tillämpningar av dis
kursteorin har alltså handletts av Laclau själv, vil
ket gör Hegemonins relation till den tillämpade 
forskningen mycket mer lättbegriplig. Att en stor 
andel av forskarstudenterna vid det så kallade 
IDAprogrammet har haft sin tidigare hemvist 
utanför Storbritannien och ofta återvänt ”hem” 
(eller flyttat till någon annan plats) efter avslutade 
studier (Danmark, Grekland, Argentina m.m.) 
har haft stor betydelse för den internationella 
spridningen av diskursteorin och dess tillämp
ning.
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current ethnological interpretations and applica
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What happened to Socialism and Marxism in the 1980s and 
1990s was that the alternative forces appeared to melt away. 
While the inequalities of capitalism were increasing in most 
countries, while the global gap between rich and poor was widen
ing, and while the brutality of the rulers of the main capitalist 
states was reaffirmed again and again, the dialectic of capitalism 
was imploding (Therborn 2008:114).

in marxistiskt inspirerade avhandling 
Klasskamrater utkom 1987 och var ut
ifrån sociologen Göran Therborns re
trospektiva beskrivning ovan ett sent 

inlägg i en teoripolitisk debatt som var på väg att förlora 
sin centrala ställning inom akademin. Inom etnologiäm
net blev klassanalysens gyllene era förhållandevis kort. 
Inte mycket mer än ett decennium skulle det visa sig.

Men notera att Therborn skriver ”. . . appeared to melt 
away”. Den modernistiska marxismen må vara död, men 
inte den radikala samhällskritiken. I spåren av nylibe
ralismens globala triumfer formulerades nya, samhälle
ligt utmanande ”ismer”; som till exempel postmoder
nism, post strukturalism och postmarxism. Kanske mest 
framträdande i den postmarxistiska genren är de poli
tiska filo soferna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. 
De  tillhör de få som uttalat accepterar beteckningen 
postmarxister om sig själva. Kortfattat kan postmarxis
ter beskrivas som sådana vilka har en bakgrund i marxis
men, men vars senare publikationer och diskussioner vi
sar att de har passerat marxismens ontologiska premisser. 
Kontinuiteten är bruten, men samtidigt markerar det 
andra ledet -marxism att det handlar om att utveckla en 
ny poli tisk strategi för vänsterinriktade rörelser (Gus
tavsson 2008:9).

Klassbegreppet är kärnan i marxismen och därför är 
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det knappast förvånande att klass (i marx
istisk mening) figurerar sparsamt i sam
hällskritiska diskussioner och analyser 
 efter den språkfilosofiska och politiska 
vändningen på 1980talet. Men samtidigt 
är det många tänkare som likt Therborn 
menar att klassamhället fortfarande är en 
realitet, kanske i ännu högre grad än tidi
gare. Det finns alltså övertygande argu
ment för att klass bör få tillbaka sin plats i 
den kritiska analysen. Men hur?

Postmarxismen i Ernesto Laclaus och 
Chantal Mouffes tappning är ett seriöst 
försök att integrera poststrukturalistiska 
dekonstruktioner av metaberättelser i en 
teori och politisk strategi som förvisso är 
bortom marxismen, men på samma gång 
marxistisk genom sitt fokus på radikal 
vänsterkritik (Torfing 1999:3). Kritiken 
mot nyliberalism, kapitalism, marginali
sering och exploatering av fattiga för rikas 
intressen är alltjämt bärande i den post
marxism som Laclau och Mouffe formu
lerar. Men samtidigt hanteras begreppet 
klass ganska styvmoderligt i till exempel 
klassikern från 1985, Hegemony and socia-
list strategy. Det återfinns inte heller i den 
begreppsflora som utgör hörnstenarna i 
den postmarxism som i mer metodinrik
tade verk fått beteckningen diskursteori 
(se t.ex. Winther Jørgensen & Phillips 
1999).1

Det betyder inte att klass är helt från
varande i Laclaus och Mouffes manifest 
från 1985, endast att det inte teoretiseras i 
sådan grad att det blir tydligt hur det kon
kret ska brukas i ett diskursteoretiskt per
spektiv.2 Därför är det angeläget att ställa 
frågorna: Vad är skillnaden mellan hur 
marxister och diskursteoretiker ser på 
klass? Hur ska klass praktiskt hanteras i 
analys och framställning när perspektivet 
är diskursteoretiskt?3 I denna artikel kom
mer jag att försöka besvara dessa och när

liggande frågor genom att med nya ögon 
återvända till min avhandling Klasskamra-
ter, skriven inom en av marxismens tradi
tioner: en agensorienterad ansats där klass 
ses som effekten av ett görande (Thomp
son 1963; 1978; Kosik 1978). Hur hade 
jag tänkt, analyserat och skrivit med klass 
och klasskamp i fokus om jag hade väg
letts av Laclaus och Mouffes diskurs
teori?

Klass som diskurs

Den betoning på görandet i en konkret 
historisk vardagsverklighet som motorn i 
förändringsprocessen som förfäktas i min 
avhandling innebär att det finns vissa be
röringspunkter med det postmarxistiska 
perspektivet. I detta ifrågasätts på ett lik
artat sätt de metafysiska och determinis
tiska dragen i den ortodoxa marxismen. 
Inget i den världshistoriska processen 
händer med någon tvingande nödvändig
het. I detta sammanfaller kritiken, men 
när det gäller synen på alternativet avviker 
perspektiven från varandra. För E. P. 
Thompson och Karel Kosik finns det en 
”sanning”, nämligen Marx’ tes om att det 
är männi skan som är historiens subjekt. 
Tesen är en politisk artikulation genom 
att den kan få människor att tänka och 
agera som om människan vore historiens 
subjekt. I min avhandling styr denna tes 
mitt tänkande, analys och skrivsätt från 
första till sista meningen, vilket indirekt 
blir en (oreflekterad) ansats till betydelse
fixering, det vill säga ett försök att skapa 
entydighet och objektivitet i ett fält där 
olika diskurser strider om rätten att få till
dela och inrätta världen efter sin mening. 
Så låt oss avobjektivera framställningen 
för att precisera utfallet om diskursteori 
varit utgångspunkt för granskningen.
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När människorna kommer till fabriken 
1882 för att arbeta möter de en ny sam
hällsform. I den fysiska miljön märks det 
bland annat av att mitt i ”byn” finns inte 
kyrkan, utan järnvägsstationen, kommun
huset och den stora fabriksbyggnaden. 
”Svedala” är inte resultatet av metafysiska 
drivkrafter som utvecklingen, historiens 
lagar eller industrialiseringen. Inte heller, 
som förfäktas i avhandlingen, av suveräna 
subjekt i form av förmögna godsägare i 
bygden, av smedmästaren Åbjörn Anders
son och hans kapitalstarka vänner. Sam
hällsbildningen är en konsekvens av na
tional/liberala diskursers dominans, som i 
strid med feodal/konservativa diskurser 
lyckats tillfälligt fixera det sociala och 
materiella i linje med de behov och funk
tioner som ett industrikapitalistiskt sy
stem kräver. Dessa diskurser positionerar 
människor som ”fria individer”, alla i 
grunden lika genom att de tillhör ”folket”. 
Att några positioneras som egendoms
ägare och andra som människor utan 

egen dom (lönearbetare) förändrar inte det 
faktum att alla har en plats i folkgemen
skapen, alla lika oundgängliga i samhälls
maskineriet. 

Utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv 
ses Svedala samhälle 1882 som en mate
rialisering av liberala och nationalistiska 
diskurser, en temporär tillslutning som för 
tillfället ger lite utrymme för andra pri
mära identifikationsmöjligheter än ”indi
vid” och ”svensk”.4 Alla ingår förvisso 
temporärt eller mer fast i olika gruppe
ringar, i till exempel speciella yrkeskate
gorier, men man gör det i termer av social 
kategori inom en i grunden harmonisk 
samhällsgemenskap. I den mån männi
skor formerar sig i olika sammanslut
ningar är det införstått att det görs för att 
det gagnar individen. Den centrala skilje
linjen mellan ”vi” och ”dom” dras i detta 
perspektiv mellan svenskar och andra na
tionaliteter. Men de borgerliga diskurser
nas dominans är inte absolut. Det kan 
ifrågasättas om fabriken under de första 
två decennierna drivs strikt efter moderna 
kapitalistiska affärsprinciper.5 För att på
visa kontinuiteten med fabrikören/smed
mästarens bysmedja kallar jag i ett sam
manhang industrin i Svedala en ”större 
smedja” (Lindqvist 1985:152). Visserligen 
är alla subjekt överdeterminerade men fa
brikören är det i särskilt hög grad vid 
denna tid. Han positioneras av motstri
diga diskurser som står i konflikt med 
varandra. För att uttrycka det kort är den 
traditionella hantverkardiskursens nodal-
punkter kvalitet och heder, till skillnad 
från den kapitalistiska där vinst är en cen
tral nodalpunkt.

Diskurserna ger därmed olika direktiv 
för det sociala handlandet. De motstridiga 
verklighetsbilderna underbyggde det hot 
om konkurs som var ständigt närvarande 
under de första åren. Det berättas bland 

Omslaget till Mats Lindqvists avhandling 
Klasskamrater (1987).
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annat om fabrikörens oförmåga att han
tera pengar, van som han var vid agrar
samhällets stora inslag av bytesekonomi. 
När det var avlöningstillfälle för de an
ställda sades han jäkta runt bland sina 
kunder bönderna i trakten för att samla 
in kontanter för obetalda räkningar. Så 
pendlade Åbjörn Andersson i sitt age
rande mellan de på f lera sätt antagonistiska 
subjektpositionerna smedmästare respek
tive industriföretagare. Långivarna rasade 
mot Anderssons oförståelse inför hur en 
affärsrörelse ska drivas, inte lugnade 
förr än en modernt skolad ingenjör i prak
tiken tog över ledningen för verkstaden 
1893.

Alla subjekt är som sagt överdetermi
nerade. De är positionerade av olika dis
kurser parallellt, vilket oftast inte innebär 
några problem. Det går till exempel ut
märkt att vara både ”svensk” och ”arbe
tare” (jfr Hobsbawn 1994). Men under 
1890talet började den harmoniska rela
tionen mellan dessa båda identiteter för
ändras. I arbetarkommunens protokoll 
från 2 juli 1908 (ett citat som tillika in
leder avhandlingen) kan man läsa följande 
med anledning av den nytillträdde kungen 
Gustav V planerade besök i Svedala på sin 
eriksgata:

På grund av att allas vår mäktige beskyddare 
Hans Majestät Konung Gustav V genom of
fentliga kungörelsen låtit meddela att Han av 
nåd och kärlek till sitt folk, vill låta sitt anletes 
sol utkasta sina strålar även över detta samhälle 
vid en genomresa, samt att på grund härav våra 
kommunalpampar och ordensjägare i sin un
derdånighet bland annat ämnar mot full betal
ning ditkommendera sina slavar för att de med 
sin oansenliga stofthydda må förhjälpa dem 
att uppfånga någon av de vid olika tillfällen 
från höjden nedfallande skimrande stjärnorna, 
beslutar mötet; att ingen arbetare må gå dit, 
trots kommendering, samt att föräldrarna även 
må hålla sina barn från denna tillställning 
(1987:11).

Här är det uppenbart att den nationella 
identiteten och arbetaridentiteten har om
definierats så att de nu står i ett antago
nistiskt förhållande till varandra. Arbe
tarkommunens mötesdeltagare artikulerar 
besöket i en klassdiskurs där befolkningen 
är uppdelad i antagonistiska klasser och 
där kungen företräder den härskande klas
sens intressen. Med ironi och löje som va
pen angrips kungen och hans lokala pro
selyter och det beslutas att alla arbetare 
ska undvika att besöka tillställningen, så 
skadlig att också barnen bör hållas där
ifrån. Två skilda samhällssyner står i bjärt 
kontrast till varandra. Skiljelinjen mellan 
vi och de andra dras här inte mellan na
tioner utan mellan klasser. Samtidigt visar 
diskussionen och beslutet att det även är 
en strid inom arbetarbefolkningen mellan 
olika antagonistiska diskurser som vi be
vittnar. Det framkommer i protokollen 
skrivna efter kungens besök att det var ett 
antal arbetare som trotsade arbetarkom
munens beslut utan, som det skrevs, gil
tiga skäl. Bilden kompliceras ytterligare 
av att här positionerades subjekt inte 
 enbart av nationalistiska och marxistiska 
diskurser utan även av feodala, där vörd
nad inför kungen var lika självklar som 
inför Gud och andra husbönder. Detta vi
sar att vi befinner oss i en tid av djup kul
tur och samhällsomvandling (dislokation, 
med Laclaus terminologi) där en hege
moni med koppling till feodala strukturer 
utmanas av en borgerlig diskurs med för
ankring i den framväxande industrikapi
talismen, som i sin tur utmanas av en an
nan hegemonisk intervention med fäste i 
det arbetarproletariat som det kapitalis
tiska systemet genererar (Laclau 1990: 
39).6

Vad har hänt mellan åren 1882 och 
1908 som kan förklara antagonismens 
upprinnelse? Med Thompsons och Kosiks 
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marxistiska perspektiv är erfarenheten den 
instans som gör förändring möjlig. I en 
polemik med strukturmarxismen skriver 
Thompson:

klasser är ingenting som existerar separat, ser 
sig omkring, hittar en fientlig klass och sedan 
börjar kämpa. Det är tvärtom så att folk kom
mer på att de lever i ett samhälle som är upp
byggt på ett visst sätt, upplever utsugning, 
identifierar motstridiga intressen, börjar kämpa 
om dessa frågor och under denna kamp upp
täcker sig själva som klasser och definierar 
denna upptäckt som klassmedvetenhet (1983: 
161).

Vägen till klassmedvetenhet börjar enligt 
detta perspektiv på verkstadsgolvet och 
slutar i en insikt om att exploateringen, 
otryggheten och förtrycket på arbetsplat
sen bara kan ändras om det borgerliga 
samhället omvandlas, via revolution eller 
reformer.7

I det diskursteoretiska perspektivet exi
sterar ingen erfarenhet med direkt till
gång till verkligheten. Det människor 
tycker sig veta om sig själva och den värld 
de  lever i är alltid förmedlat av diskurser. 
Vi har nyligen sett att händelsen med 
kungens besök i Svedala artikulerades 
olika beroen de av vilken diskurs som ut
gjorde grund för meningstilldelningen.8 
Det som gör en erfarenhet till en klass
erfarenhet är den marxistiska diskursen.9 
Det är den som konstituerar och positio
nerar arbetarna som ”klasskamrater”. Men 
diskurser vinner inte mark om det inte 
finns strukturella förutsättningar för det. 
Vad öppnar för möjligheten? Det är något 
som den borgerliga diskursen och sam
hällsstrukturen misslyckas med i konsti
tueringen av sig själv och subjekten. Den 
strävar efter att positionera alla som fria 
och lika in divider med valmöjligheter (i 
strid mot ståndsamhällets rigida sociala 
ordning), men den förmår inte åstad

komma det fullt ut i praktiken. Friheten 
är alltjämt ojämnt fördelad eftersom den 
framför allt knyts till kapitalägarna. En
dast de har till exem pel friheten att an
ställa och avskeda personer efter eget 
tycke, tillika utbetala den ersättning för 
arbete som de anser rättvis. Det är dock 
viktigt, menar Laclau, att inte se den 
strukturella otillräckligheten och disloka
tionen i termer av förtryck och frigörelse, 
det är snarare en fråga om att: ”I am 
simply thrown up in my condition as a 
subject because I have not achieved con
stitution as an object” (1990:44).

Det är detta strukturella misslyckande 
som gör förändring möjlig i diskursteorin. 
Individer lösgörs förvisso från strukturen 
men det är samtidigt ingen behaglig pro
cess. Laclau talar om ett initialt trauma, 
att människan döms till frihet (frihet i 
ontologisk mening, icke att förväxla med 
den liberala frihetssynen) eftersom struk
turen inte lyckas ge den identitet som hon 
är i behov av. Individen tvingas därför 
söka förändring (lösning) mer än att denne 
eftersträvar det. Den frihet som disloka
tionen öppnar upp gör individer (obe
roende av vilja) till politiska subjekt, då de 
söker lösningar genom att identifiera sig 
med nya diskurser (Howarth 2004:264). 
Det är i detta sammanhang som den 
marxistiska diskursen intervenerar och 
erbju der ett alternativ till den borgerliga 
diskursens tillkortakommande. Den ger 
många en trovärdig förklaring till den 
upplevda diskrepansen mellan ideal och 
verklighet. När lönearbetet i en industri
kapitalistisk produktion artikuleras i en 
marxistisk diskurs får det en annan bety
delse. I det samhällsharmoniska perspek
tivet ses lönen till de anställda som en skä-
lig ersättning för arbetsinsatsen. I det 
marxistiska är den orättfärdig eftersom 
arbe taren endast får betalt för en mindre 
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del av utfört arbete. Mervärdet tillfaller 
kapitalägarna. En orätt beskyllning enligt 
de senare eftersom ”mervärdet” utgör be
talning för dels arbete, dels ränta på eget 
investerat kapital.

Kännetecknande för Laclaus och 
Mouffes postmarxistiska ståndpunkt är 
att ingen av de antagonistiska diskurserna 
har rätt i någon absolut mening. Det är 
inte som inom marxismen möjligt att gå 
utanför diskurserna (ideologin) och hävda 
tillträde till sanningen om det kapitalis
tiska systemets karaktär. Däremot kan de 
sympatisera med det politiska ställnings
tagande som till exempel den marxistiska 
diskursen frambringar. Detta är centralt 
när marxism ska skiljas från postmarxism. 
För postmarxisten finns ingen ”arbe
tarklass” som objektiv komponent i det 
marknadsekonomiska systemet, möjlig för 
lönearbetarna att urskilja och verka i linje 
med när kunskapen om dess existens in
finner sig. Antagonismen mellan kapi
talist och arbetare är alltså inte inskriven 
i formen ”säljare av arbetskraft”. Det är 
först när arbetaren gör motstånd som rela
tionen blir antagonistisk (Laclau 1990: 
126).

Klassamhället som myt

Arbetarklassen existerar alltså först när 
den representeras, det vill säga när den 
kommer till uttryck i ord, ting och hand
lingar. Att en klassformering verkligen 
äger rum i Svedala åren kring sekelskiftet 
1900 råder det inget tvivel om. Avhand
lingen ger en mängd exempel på hur arbe
tarklassen gör sig synlig och omformar 
sociala relationer, institutioner och offent
liga arenor.

Med diskursteorins perspektiv och be
grepp kan processen beskrivas som att den 

marxistiska diskursen artikulerar den nya 
samhällsbildningen som ett klassam hälle 
där subjekten positioneras i relation till 
klasstillhörighet. Grunden för tillhörig
heten är det ekonomiska systemet som 
frambringar två antagonistiska klasser; 
borgarklass och arbetarklass; ägarna till 
produktionsmedlen och de som endast 
äger sin arbetskraft. Köparen av arbets
kraften har makten på sin sida. Klasskam
pens målsättning är att ändra detta miss
förhållande. Människor indelas därför i 
kategorierna ”vän” och ”fiende”, en sorte
ringsmall som vi har sett inte ens kungen 
undgick.

Den marxistiska diskursen politiserar 
samhället som kapitalistiskt och postule
rar det därmed som historiskt specifikt. 
Det kan och ska förändras. Den borger
liga diskursen hävdar att det är politiskt 
neutralt och universellt, att det svarar mot 
människans natur som homo economicus. 
Historien har nått sitt slut. Därför är for
meringen av en arbetarklass av vital bety
delse. Subjekten positioneras som ”klass
kamrater” vilket i praktiken innebär 
konstruktionen av en ny grupp. Detta sker 
inte med automatik. Gruppbildning inne
bär en (ofta smärtsam) reducering av iden
tifikationsmöjligheter, vissa framhävs som 
oundgängliga, andra som irrelevanta eller 
rent av förbjudna. Slagkraften i klasskam
pen är beroende av enighet och solidaritet. 
De skillnader som finns i ”klassen” måste 
motverkas, i detta fall individer länkade 
till motstridiga diskurser och gruppe
ringar med särintressen och avvikande 
kampmetoder.

Bräckligheten i konstruktionen ”klass
kamrater” demonstreras i avhandlingen 
genom vardagsnära beskrivningar av den 
brutalitet varmed alternativa identifi
kationer bekämpades (Lindqvist 1987: 
111–127). ”Svart fötter” och individer med 
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lojaliteter till godsherrar och ”den gamle 
smedmästaren” råkade särskilt illa ut. Det 
fanns dessutom en yrkesbaserad hierarki 
som resulterade i bildandet av f lera olika 
fackföreningar under 1890talet. Inom 
dessa utvecklades separata kulturella värl
dar som gjorde det problematiskt för en 
yrkesstolt gjutare med anor från de gamla 
bruken att känna att han stod på samma 
nivå som en hantlangare med bakgrund i 
lantarbetet. ”Arbetarklassen” tog form, 
men diskursen lyckades inte helt i kon
stitueringen av subjekten. Identifikatio 
ner som destabiliserade klassgemenskapen 
levde vidare.

Klassamhället är ingen realitet, det görs 
genom tankar, agens och materialitet till 
verklighet till följd av den marxistiska dis
kursens tillfälliga fixering av betydelse. 
Det är alltså föreställningen om Sverige 
som ett klassamhälle som skapar arbetare 
och borgare som antagonistiska klasser. 
Människor som ansluter sig till den verk
lighetsuppfattningen tänker och agerar 
som om det var en objektiv totalitet. Detta 
sker parallellt med att borgarna hävdar en 
annan version av samhället som demokra
tiskt, frihetligt och harmoniskt. Eftersom 
”samhället” är en ständigt pågående dis
kursiv strid om hur verkligheten ska för
stås och hanteras finns det fog för Laclau 
och Mouffe att tala om ”samhället” som 
ogenomförbart (1985:111). Det finns 
ingen struktur bara struktureringar, till
fälliga fixeringar av ett vara som i verklig
heten är evigt undanglidande. Därför 
finns det ett behov av f lytande signifikan
ter, av en art som Laclau kallar myter, så 
betecknad eftersom myter inte hänvisar 
till något annat än till sig själva (1990:61). 
Det som möjliggör en ny myt är disloka
tion. Mytens funktion är att ”sy ihop” det 
dislokaliserade rummet genom att skapa 
ett nytt representationsrum och därige

nom lägga grunden till objektivitet. Ob
jektivitet är alltså en myt som blivit hege
monisk, det vill säga antagit så fast form 
att den uppfattas som odiskutabelt sann i 
sin återgivning av verklighetens karaktär. 
Myter är nödvändiga (trots att de i viss 
mening är missuppfattningar) eftersom 
det är de som ger mening åt våra hand
lingar.

Diskursdiskursens
sociala konsekvenser

Denna avobjektivering av ”klassamhället” 
kan, hur logiskt grundad den än är i det 
diskursteoretiska perspektivet, politiskt 
sett utgöra ett problem för vänsterflanken. 
I motståndarpolitikernas händer kan ”my
ten” lätt vulgärtolkas som ”inbillning”. 
Men vad arbetarrörelsen förlorar i argu
mentationstyngd vinner den snabbt till
baka eftersom inte heller högern kan åbe
ropa sanningen om vad ”Sverige” är i 
grunden, eller som Laclau uttrycker det: 
Any subject is a mythical subject (1990:61). 
När sakförhållanden avobjektiviseras för
flyttas de till det politiska, det vill säga det 
som tidigare betraktats som obestridligt 
sant kan därmed bli föremål för kritisk re
flektion, diskussion och förändring. Detta 
är i korthet Laclaus och Mouffes radikal
demokratiska ståndpunkt (1985, kap. 4). 
Fundamentet är en radikal historicitet 
som implicerar en syn på världen som: 
”. . . an entirely social construction of 
 human beings which is not grounded on 
any metaphysical ’necessity’ external to it 
– neither God, nor ’essential forms’, nor 
’the necessary laws of history’ ” (Laclau 
1990:129). En följd av denna antiessen
tia lism är att antagonismen mellan arbete 
och kapital inte kan ses som inneboende i 
produktionsförhållandena. Det är diskur
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ser som avgör vilken mening ”säljare av 
arbetskraft” ska ges.

Tendensen är tydlig. I likhet med den 
dominerande trenden i vetenskaps och 
samhällsdebatten efter det nyliberala ge
nombrottet rör sig Laclau och Mouffe 
i sitt teoribygge och politiskfilosofiska 
argu mentation bort från begreppen klass 
och klasskamp.10 Jag har inget att invända 
mot logiken i att andra kapitalismrelate
rade kamper som gäller förtryck, diskri
minering, miljöförstöring etc. uppmärk
sammas, men har ändå svårt att förstå 
varför detta sker när Therborn m.fl. utan 
tvekan har rätt i att klyftorna mellan klas
serna kapitalägare och arbetare samtidigt 
ökar i ett globalt perspektiv (se även Amin 
1998; Harvey 2009; Wilkinson & Pickett 
2010).

Det som tydligt drev arbetarna i Sve
dala var drömmen om ett klasslöst sam
hälle som fördelar välståndet lika mellan 
de likställda invånarna. Inom postmarxis
men ges inget underlag för en sådan dröm 
eftersom den diskursteoretiska och radi
kaldemokratiska ståndpunkten ej tillåter 
något slut på historien. Alla samhällsfor
mationer är per definition ofullkomliga, 
konfliktfyllda och därmed tillfälliga (La
clau 1990:130). Den radikala historicite
ten är tilltalande på f lera sätt och den lig
ger inte långt från Karel Kosiks tankar 
kring praxis och det konkretas dialektik 
(1978), vilket kan vara en orsak till varför 
jag personligen finner diskursteori och 
postmarxism tilltalande. Men vad hade 
hänt om diskursteorerisk diskurs istället 
för den marxistiska diskursen varit vägle
dande för arbetarnas bemötande av situa
tionen i Svedala på 1890talet? Den radi
kala avobjektiveringen av till synes fasta 
strukturer hade säkert verkat stimulerande 
för kampandan då hoppen om genomgri
pande förändringar accentueras. Frågan 

är dock vad frånvaron av metafysik, det 
vill säga ”en stor berättelse” om en framtid 
med lyckligt slut, hade inneburit? Är löf
tet om ständig föränderlighet och tillfäl
lighet tillräcklig som målsättning för att 
motivera den mödosamma och självupp
offrande kampen för rättvisa?

Noter

 1 Eftersom syftet i denna artikel främst är av ana
lytiskt slag kommer jag fortsättningsvis att an
vända beteckningen diskursteori för Laclaus och 
Mouffes postmarxistiska perspektiv.

 2 Se dock Laclau 1989.
 3 Bland etnologiska studier som problematiserar 

klass i relation till diskursteori/postmarxism se 
t.ex. Martinsson 2006; Lindelöf 2006; Gerber 
2011.

 4 Den nationella identiteten ska här som en över
ordnad identitet. Givetvis är subjektet som alltid 
fragmenterat i den meningen att individer i olika 
situationer också positioneras av andra diskurser 
som ”man”, ”svarvare”, ”far”, ”norrlänning” ”mis
sionsförbundare” etc.

 5 Det är först när den modernt skolade ingenjören 
Nils Fredriksson anställs 1893 som verksamhe
ten börjar utvecklas mot ett vinstdrivande indu
striföretag i konventionell mening (Lindqvist 
1985).

 6 I det följande lägger jag tonvikten vid den senare 
diskursiva striden mellan kapitalägare och löne
arbetare eftersom den är grunden för den nya 
klassidentitetens konstituering.

 7 Märk väl att det utifrån avhandlingens perspek
tiv inte finns något givet i den processen. Slut
satsen baseras endast på att jag via de källor som 
står till buds kan se att detta faktiskt hände i 
verkligheten.

 8 Däremot råder det ingen tvekan om att händel
sen i sig har ägt rum. Detta sagt för att bemöta 
det missförstånd om diskursteorin som florerar; 
att allting ”bara” är diskurser och inte verklighet. 
Den diskursiva karaktären av ett objekt innebär 
inte att existensen av objektet förnekas (se La
clau 1990:101).

 9 Jag väljer benämningen marxistiska diskurser i 
stället för t.ex. socialistiska eftersom arbetarrö
relsen hade vid denna tid ännu inte splittrats i en 
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revolutionär (kommunism) och en reforminrik
tad (socialdemokratisk) gren.

10 Se förordet till andra upplagan av Hegemony and 
socialist strategy där författarna skriver: ”We 
could say – paraphrasing Hobsbawm – that the 
’short twentieth century’ ended at some point in 
the early 1990s, and that today we have to face 
problem of a substantially new order” (1985:vii, 
min kursivering). De talar i det sammanhanget 
om ”epochal changes” vilket enligt min mening 
är en överdrift och som möjligen förklarar varför 
traditionella marxistiska begrepp som klass och 
klasskamp får lite uppmärksamhet.
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Summary

Classmates Revisited
a discussion of Class in a discourse
theoretical Perspective
(Klasskamrater revisited
Om klass i ett diskursteoretiskt perspektiv)

My thesis Classmates was published 1987 and was a 
late contribution to a theory/political debate that 
was about to lose its place in the academy. When 
the Wall fell in 1989, and the neoliberal transfor
mation of Eastern Europe gained momentum, the 
terms “class” and “class struggle” became obsolete 
in a world that celebrated the victory of the market 
economy. However, as many researchers have 
pointed out, class remains very much a reality. 
Class should therefore regain its place in critical 
analysis. New social critical isms; were formu
lated in the wake of neoliberalism’s global march 
forward, including a postMarxism. Prominent in 
this genre are the discourse theorists Ernesto 
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 Laclau and Chantal Mouffe. In this article it is 
assert ed that the concept of class in the contempo
rary social context must be used in line with both 
Laclau’s and Mouffe’s theoretical/political achieve
ments. Principally, the possibility of using the con
cept of class within a discourse theoretical frame
work will be discussed. As a test case, I shall use 
empirical data from Classmates. How are perspec
tives and analyses affected if Marxism is replaced 
with postMarxism? Among other things, it is 
noted that in the theoretical discourse perspective 
there exists no experience with direct access to real
ity. Knowledge about the world is always mediated 
by and through discourses. What, therefore, makes 
an experience interpretable as a class experience is 

Marxist discourse.  Such an analytical discourse 
positions workers as “classmates”. For the post
Marxist, however, there is no “working class” as an 
objective component in the capitalist system. The 
antagonism between labor and capital is thus not 
enrolled in the system of production. It is dis
courses that rather determine what meanings shall 
be ascribed to the “sellers of labor.”

Keywords: class and class struggle, discourse theory, 
post-Marxism, Marxism, neo-liberalism.

Mats Lindqvist, Professor, Ethnology, department of 
Gender, Culture and History, södertörn University, 
stockholm, sweden.



Struggle against slavery through education
(Slagord från pakistansk antislaveriorganisation)

Pakistan has the potential to become an economic Power in 
South Asia by smartly and effectively use of its vast natural and 
human resources. Proactive positive action to create awareness 
through education and dissemination of knowledge at the top 
and at the grassroors level is the key to progress.

(Corporate Social Responsibility Pakistan)

citaten, som är hämtade från två olika pakistanska 
organisationer, knyts vilja att förändra samhället 
ihop med ekonomiska principer och utbildning. 
Genom utbildning hoppas man kunna nå en ny
liberal ordning alternativt bli av med en feodal 
struktur. De båda citaten är samtida men olika och 

de är politiska i den betydelsen att det med dem skapas 
idéer om ett annor lunda samhälle än det man lever i för 
närvarande. Också invånare förväntas få en ny roll. Syf
tet med den här artikeln är att med utgångspunkt i mina 
fältarbeten om kvinnorörelser i Pakistan och analyser 
av klasskonstruktioner i nyliberala utbildningssamman
hang1 diskutera hur olika ekonomiska diskurser skapar 
ramar för utbildning och politiskt agerande. I artikelns 
första del diskuteras betydelsen av att det finns skilda 
diskurser för att politiskt agentskap ska vara möjligt. I 
artikelns andra del fokuseras en diskurs som inte talar 
till Pakistans invå nare som politiska subjekt. Det dis
kursteoretiska  temat som jag vill lyfta fram i den här ar
tikeln handlar sålunda om diskursiva villkor för politiskt 
agentskap.

Diskursteori, fältarbete

Jag ser postmarxistisk diskursteori2 som en artikulation 
mellan å ena sidan et no logisk historiematerialistisk 
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forsk ning3 och å den andra den poststruk
turalistiska kritiken av modernistiska och 
struktu ralistiska teoribildningar. Diskurs
teorins främsta bidrag till etnologin är, 
menar jag, den poststrukturalistiska för
ståelsen av politiska processer.

Ett av de intressantaste dragen i det 
postmarxistiska diskursteoretiska tänkan
det, av avgörande betydelse för den här 
artikeln och för mitt sätt att arbeta i fält, 
är den radikala ickedeterministiska håll
ningen.

Den visar sig bl.a. i att man släppt den 
marxistiska idén om bas och överbyggnad, 
liksom om den modernistiska utveck
lingskedja där samhällen går från feodala 
förhållanden till socialistiska. Även den 
reduktionism som skiljer ut klass som den 
centrala kategorin i samhällsförändrings
processen är borta. Med det diskursteore
tiska perspektivet framstår istället det 
ideologiska/diskursiva och materiella som 
oskiljbart och därmed utan inbördes hie
rarkisk ordning. Det innebär att en rad 
politiska kamper såsom kvinno, queer 
och antirasistkamper kan erkännas ha 
avgö rande betydelse för samhällsföränd
ringar.

Det blir inte heller förutsägbart vart de 
politiska kamperna ska leda. Som fält
arbetande forskare,4 intar jag som följd 
av detta ett nyfiket förhållningssätt: Vad 
för ekonomiska sammanhang stabiliseras, 
undermineras eller omvandlas? Vad för 
diskurser blir till och förtätas? Vad för 
subjekt möjliggörs (jfr Laclau & Mouffe 
1985; Barad 2007)?

Ekonomi och utbildning

I mina analyser av mitt material, har jag 
utgått från vissa punkter eller aktiviteter 
om vilka det råder politiska strider. Ett 

exempel är utbildning. Genom att studera 
hur utbildningen förstås och materialise
ras i exempelvis olika former av bistånds
politik men också i en by på landet i Pa
kistan, har jag kunnat urskilja politiska 
fält, olika föreställningar om det goda 
samhället.

I dessa fält upprepas också ekonomiska 
diskurser. Jag kan konstatera att det med 
varje ekonomisk diskurs inte bara följer 
ekonomiska och politiska subjektspositio
ner utan också en rad föreställningar om 
utbildning och vem som ska utbildas, hur 
och varför. Den marxistiska diskursen ska
par exempelvis positionerna arbetare och 
kapitalist, men också produktivkrafter 
och klasskamp som begripliga fenomen 
i samhällsförändringsprocessen. Utbild
ningen, som den framträder i marx is  
tisk utbildningsdiskurs, handlar exempel  
vis om att utmana en ideologisk dominans. 
Man kan utbildas till politiskt föränd
ringssubjekt (Freire 2001; Broady 1981; 
Youdell 2011).

Den nyliberala diskursen producerar 
posi tioner som entreprenören, aktiespa
raren, den flexible arbetaren, marknads
tänkande akademiker men också markna
den i sig. Utbildningen blir utifrån denna 
diskurs därmed kopplad till formandet av 
positioner som entreprenör och flexibel 
arbetare. Samtidigt har utbildning också 
blivit en vara (Ball 2006). I både marxis
tisk och nyliberal diskurs återfinns sub
jektspositionen konsument.

Med en feodal diskurs, till sist, följer 
posi tionerna feodalherrar och livegna, 
men också en stark förståelse av ägande 
och kontroll av familjemedlemmar och 
underlydande. Utbildning vänder sig i 
stort sett enkom till ägarklassen och 
främst till männen. Positionen konsument 
finns men är mycket svag för de under
ordnade. De livegna ska i denna diskurs 



27Stökiga platser, utbildning, ekonomi och politik . . .

KULTURELLA PERSPEKTIV 2012:3–4

inte konsumera mer än absolut nödvän
digt för överlevnaden och framför allt ska 
de inte köpa.5

Betydelsen av olika diskurser
för politisk agentskap

Flera aktivister liksom representanter för 
utbildningsinstitutioner jag sökt upp i 
Pakis tan betonar betydelsen av att utmana 
”the feudal mindset” som finns spritt i 
landet. I mina studier i Pakistan har jag 
också kunnat konstatera hur de feodala 
diskurserna lever vidare i och igenom glo
bala koloniala marknadsdiskurser. I dag 
knyts exempelvis mattor i Tharöknen av 
skuldslavar, inte sällan av minderåriga 
som därmed främst förstås och förväntas 
agera som inkomstkälla/arbetare än som 
exempelvis skolelev, lekande barn eller 
samhällsförändrande kraft. Mattorna säljs 
sedan på utländska marknader. De har 
aldrig producerats för en pakistansk mark
nad utan har sin historia i kolonial handel 
och diskurs.6

Diskurser samverkar dock långt ifrån 
alltid i byar som dessa. Det motsatta kan 
också gälla. Feodala och nyliberala dis
kurser upprepas exempelvis i samma by 
som man har en relativt radikal och pro
gressiv skola som länge drevs av en anti
slaveriorganisation. Ledorden var Struggle 
against slavery through education. Nu drivs 
skolan av föräldrarna själva och läraren 
går på kurser hos den rörelse som startade 
skolan. Kampen om hur barnen ska för
stås – som inkomstkälla för att betala till
baka lån, eller som skolelever som ska bi
dra till samhällelig förändring – är stän  
digt närvarande i byn, hos föräldrarna och 
hos barnen själva.7

Jag har velat peka på dessa skilda dis
kursiva utbildningsekonomiska samman

hang för att tydliggöra den politiska di
mension som återfinns i dem och hur 
”utbildning”, men också förståelsen och 
tillkomsten av barnens och föräldrarnas 
subjektivitet och tänkta politiska roll, är 
en del av detta sammanhang. De utgör 
exempel på komplexa och till viss del mot
sägelsefulla subjektiviteter hos en och 
samma individ. Det är också värt att no
tera, ännu en gång, att diskurserna inte 
följer i tid på varandra. De kan inte förstås 
som en utvecklingskedja och behöver inte 
vara samstämmiga (jfr Boatca 2012). De 
många diskurserna visar att liv och sam
hällen kan organiseras på olika sätt och 
utgör ett villkor för att politik ska vara 
möjlig. Samtidigt kan de olika diskur
serna också, som exemplet med mattpro
duktionen visar, samverka och därmed 
förstärka exploatering av i det här fallet 
barn.

Nästa avsnitt handlar om nyliberal bi
ståndssatsning med fokus på utbildning. 
Jag ska redogöra för mina analyser om hur 
denna diskurs normaliserar ett tillstånd 
där invånare i ett land inte förväntas bli 
politiska subjekt utan enbart fungera ut
ifrån sina tänkta ekonomiska positioner 
samt hur en eventuellt demokratiskt for
mad stats roll nedtonas.

Om nyliberalism
i Pakistan

Nyliberalism brukar förstås som en eko
nomisk princip som dekonstruerar väl
färdssamhällen, uppbyggda institutioner 
som exempelvis den svenska enhetsskolan, 
offentlig sjukvård, och gör dessa områden 
till marknadens, vilket bland annat inne
bär att institutioner – utbildningar i detta 
fall – blir kundorienterade. De ska vara 
säljande (Harvey 2006; Biesta 2008). 
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Denna beskrivning av nyliberalism har 
relevans i nationer som haft ett välfärds
samhälle som kan dekonstrueras och som 
därtill har en marknad med potentiella 
kunder.

Den nyliberala diskursen med sitt ifrå
gasättande av politiskt styrt välfärdssam
hälle baserat på kollektiva medel och med 
en tro på marknadens centrala roll, även 
när det gäller skolor och sjukvård, är dock 
en diskurs som upprepas och översätts 
globalt också i en rad nationer som aldrig 
haft ett välfärdssamhälle. Pakistan är ett 
exempel på detta.

I den sammanställning av nyliberala 
biståndsprojekt som gjorts i boken CSR – 
Pakistan återfinns inte den klassiska ny
liberala idén om en utbildningsmarknad 
där utbildning görs till en vara, elever och 
föräldrar till kunder. Snarare ligger fokus 
på att skapa en marknad, skapa kunder 
som ”tänker själva” – alltså som inte är 
”fundamentalister” – för att få till en bra 
miljö för företagande (Mian 2009). Ut
bildningen syftar naturligtvis också till 
att ge utbildad arbetskraft (ibid.). I dag är 
fattigdomen stor, klasskillnaderna enorma 
och den feodala principen är spridd i Pa
kistan (Shaikh 2009). Översättandet av 
den nyliberala diskursen till den pakis
tanska kontexten ser alltså annorlunda ut 
än när översättningen sker i nationen Sve
rige.8

Kulturgeografen David Harvey har i 
sin bok Den globala kapitalismens rum visat 
hur den nyliberala staten inte tar på sig an
svar för frågor om exempelvis utbildning 
(2009:28 ff). Jag skulle hellre vilja tala om 
en nyliberal diskurs som bara ger staten be
gränsad subjektivitet samtidigt som denna 
stat förväntas ha en för företagandet stöd
jande funktion, ett fenomen som skiljer 
nyliberalism från liberalismens totala ifrå
gasättande av staten (se Olssen 1996).

En nyliberal diskurs av detta slag upp
repas i den världsomspännande organisa
tionen CSR, Corporate Social Responsibi-
lity. CSR manar företagare att ta socialt 
ansvar av det enkla skälet att vinsterna, 
tillväxten och antalet kunder indirekt 
kommer att öka (Mian 2009:6, 12). CSR 
organiserar sig i transnationella konsult
företag (se t.ex. Sustainia) eller nationellt 
som CSR: Sweden och CSR: Pakistan.

År 2009 gav de sistnämnda ut den ovan 
nämnda boken om sin verksamhet. En rad 
företag såsom English Biscuit Manufac
turers, Hiopak, TetraPak, Indus Motor 
Company och Shell Pakistan presenterade 
sina respektive CSRsatsningar. De flesta 
av företagen är alltså transnationella. 
Detta till trots är bokens inledande sidor 
fyllda av tal om näringslivets stora roll för 
att bygga upp samhällen och nationer. I 
boken påpekas att det finns en stor varu
marknad som kan växa avsevärt och ex
porten kan öka (Mian 2009). Med mo
derna visioner om att bygga ett samhälle 
skriver man:

For the business to play a productive role in ex
pediting development and progress, political 
and economic stability is a necessity. Without 
peace and political will of the government , the 
business will not be able to do enough to reduce 
rising poverty and lack of education in the ur
ban and rural communities. An enviroment 
conducive for business and investment is essen
tial for companies to operate efficiently, and 
make difference in the lives of their employees 
and local communities (s. 16).

I citatet skapas ett samhälleligt fokus på 
företag och två subjektspositioner. Dels är 
det företag som ska ordna skolor och re
ducera den växande fattigdomen, dels är 
det regeringen som ska ordna stabilitet 
och fred och en miljö som främjar före
tagande. I likhet med andra CSRorga
nisationer (se exempelvis http://www. 
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sustainia.me), betonar man att samhällets 
aktörer ska gå samman – regering, civil
samhälle, bidragsgivare och media – för 
att finna kraft att driva processen framåt 
(förord). De farliga krafterna som ska 
stävjas är terrorismen och fundamentalis
men (ibid.). I boken framstår därför två 
läger: den nyliberala enigheten å ena sidan 
och fundamentalismen/terrorismen å den 
andra. Bortsett från dessa tycks inga f ler 
politiska alternativ finnas.

I förordet i boken om CSR i Pakistan 
står också att läsa att Pakistan har en po
tential att bli en ekonomisk kraft i Syd
asien genom att på ett effektivt och smart 
sätt använda sig av ”den största resursen . . . 
den unga och energiska befolkningen”, 
femtio procent av befolkningen är under 
tjugofem år.

Bilderna i boken fokuserar subjektspo
sitionen ”ungdomar”, som framställs som 
ett stort gemensamt men samtidigt på 
grund av kön kluvet kollektiv som bara 
ska sättas i rätt rörelse. I det här samman
hanget är individerna inte viktiga – något 
som också starkt skiljer det ny liberala 
framställandet i Pakistan från det i väst. 
På f lera bilder arbetar unga män vid dato
rer eller med laborationer. Shell berättar 
att de utbildar entreprenörer, som där
igenom också ska hjälpa sig själva (Mian 
2009:89 f).

En bild med många kvinnor på kombi
neras med en text om vad som ska göra 
kvinnligt entreprenörskap möjligt. Tek
nik, naturvetenskap och entreprenörskap 
är i fokus och är de yrkesinriktningar som 
omtalas (se t.ex. 2009:57, 58, 68, 81, 83). 
Utbildning blir begränsat till vad utbild
ningsfilosofen Gert Biesta kallar kvalifi-
cering till yrken och socialisering in i ett 
visst marknadsekonomiskt tänkande. Be
tydelsen av politisk subjektivitet och av att 
understödja processer som gör att elever 

kan uppfatta nya sammanhang, nya och 
andra politiska visioner än de som följer 
med de rådande eller de föreslagna ny
liberala tankegångarna diskuteras inte. 
Utbildningen syftar alltså inte till att 
öppna för politiskt agentskap utan ses som 
grund för att skapa ett välfungerande ny
liberalt samhälle (jfr Biesta 2006; Spivak 
2012).

Sammantaget med den svaga roll re
geringen/staten, medborgarna och de 
unga får som politiska agenter i denna bok 
så skapas en vision om det framtida Pakis
tan bortom det politiska. Chantal Mouffe 
har varnat för den här utvecklingen när 
hon sett den i väst. Det handlar om en 
ambition att undanröja politiska tillstånd 
med tydliga antagonistiska positioner för 
att istället uppnå konsensus (2005). Det 
är en farlig väg skriver hon och betonar 
vikten av att istället utveckla agonistiska 
positioner, där man erkänner existensen 
av andra alternativ, av pågående strider 
och synliggör dessa.

Dagens mycket splittrade Pakistan, 
som exempelvis har en mängd små arbe
tarpartier utan politiskt inflytande,9 samt 
en omfattande korruption och ett tal om 
korruption som i sig riskerar att lamslå 
politisk aktivitet,10 kan möjligen komma 
att få det svårt att stå emot denna nylibe
rala konsensusprincip. Det finns emeller
tid en rad antagonismer, som kan komma 
att inta en agonistisk position i förhål
lande till nyliberal politik. De många små 
splittrade arbetarpartierna kan exempelvis 
utgöra en potentiell framtida kraft om de 
kan alliera sig.

Det finns också de som kämpar för 
skapandet av den välfärdsstat man aldrig 
haft. Visionen om välfärdstaten är en glo
bal diskurs och i mötet med rörelserna 
stöter jag också på de som samarbetat med 
socialdemokrater och fackföreningar i 
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Sve rige (Women’s Workers help line). 
Samma vision återfinns i den betydande 
och välkända organisationen Human Right 
Comission Pakistan (http://www.hrcp
web.org). Där kämpar man för att ut
veckla demokratin och, som ledaren I. A. 
Rehman understryker, verkar man gent
emot staten som om den fungerade som en 
välfärdsstat.11 Man ställer krav på utbild
ning, visar på bristerna i mänskliga rättig
heter och kommer med förväntningar på 
handling. Rehman är framträdande de
battör i pakistansk media och hörs ofta 
som talare vid olika möten. Även här finns 
alltså ett brett politiskt fält. Den nylibe
rala ambitionen är bara en av många.

Om pluralism och stökighet
– en sammanfattning

I den här artikeln har jag utgått från ett 
diskursteoretiskt perspektiv för att visa 
hur olika ekonomiska diskurser, med olika 
förståelser av utbildningens och barns rol
ler, trängs i en och samma pakistanska by. 
Denna pluralistiska stökighet ses som 
ett villkor för politisk aktivitet i likhet 
med hur Mouffe har diskuterat det. Det 
är uppen bart för exempelvis byinvånarna 
att livet kan organiseras på olika vis. Invå
narna diskuterar och förhåller sig till olik
heterna. Även i Pakistan som nation åter
finns naturligtvis en mängd diskurser. En 
av dem, den nyliberala biståndsdiskursen, 
är dock ett exempel på viljan till monoli
tisk organisation där det pluralistiska po
litiska fältet inte erkänns. Invånare görs 
till objekt för biståndspolitiska satsningar 
och tilltalas inte som politiska subjekt. I 
artikeln betonas alltså, för det första, be
tydelsen av mångfalden av diskurser för 
att politiska fält ska kunna uppstå, liksom 
ett erkännande av dessa olika diskurser 

som agonistiska. För det andra betonas 
betydelsen av diskurser som genom inter
pellation möjliggör politisk subjektivitet, 
som därmed manar till att inte bara upp
rätthålla givna samhällen, eller förverk
liga exempelvis nyliberala visioner utan 
också ses som aktiva i skapandet av nya 
sammanhang och möjligheter.

Noter

 1 Artikeln är ett resultat av forskning bedrivet i 
projekten Drömmar om förändring (VR), samt 
Klass i nyliberala utbildningsdiskurser (VR).

 2 Laclau & Mouffe, 1986.
 3 Se t.ex. Lindqvist, 1987; Skarin Frykman, 1987. 
 4 Jag har rest till Pakistan sedan 2006, årligen efter 

2009. Jag har intervjuat studerande vid vuxen
center för analfabeter, ett fyrtiotal aktivister, följt 
kvinnorörelser på landsbygden och i städerna, 
diskuterat livsvillkor med invånare i byar och på 
kvinnomöten. En ansenlig mängd material om 
och av olika NGO:s har samlats in. Jag har även 
varit gästforskare på ett av Lahores universitet.

 5 Fältarbete, 2011, 2012.
 6 the Socio-economic Conditions of Carpet industry, 

2009, the State of Bonded labor in Pakistan, 2009. 
 7 Fältarbete, 2011.
 8 Nyliberal biståndspolitik är en intressant tillbli

velse, en artikulation mellan nyliberala diskurs 
och någon form av globalt eller lokalt socialt an
svars tagande som skapar ett sammanhang och en 
riktning.

 9 Intervju med I. A. Rehman, ordförande i Human 
Right Comission Pakstan, 2011.

10 Intervju med sociolog Ayesha Khan, medlem i 
CSSR, 2011, se även Shaikh, 2009.

11 Intervju med I. A. Rehman, ordförande i Human 
Right Comission Pakstan, 2011.
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Summary

Messy Spaces
(Stökiga platser, utbildning, ekonomi och politik
i globala diskurser om förändring)

In this article, I have shown how different eco
nomic discourses, with different understandings of 
education and children's roles, exist in a single Pa
kistani village. The plurality of discourses is seen 
as a condition for political activity. It is obvious for 
the villagers that life can be organized in different 
ways. As a nation, Pakistan, also displays a variety 
of discourses, one of which, the neoliberal dis
course for development aid is an example of the 
desire for a monolithic organization where plural
istic political fields are not recognized. Residents 
are turned into objects rather than interpellated as 
subjects by development aid policy initiatives. 
Thus, the article stresses the importance of diver
sity of discourses for the creation of political fields, 
as well as recognition of these different discourses’ 
agonist positions. The latter also implies the im
portance of discourses that through interpellation 
enable residents to recognise themselves as politi
cal subjects.

Keywords: post-marxism, education, neoliberalism, 
development aid, agonism, political subjectivity.

Lena Martinsson, Professor in Gender Studies, 
associate Professor in ethnology, Department for 
Cultural Sciences, University of Gothenburg, 
Gothenburg, Sweden.



otionslopp för kvinnor, så kallade tjej-
lopp, har blivit en vanlig och populär 
företeelse i dagens Sverige. Hundratu-
sentals kvinnor deltar varje år och lop-

pen marknadsförs ofta med ord som ”gemenskap”, ”fest” 
och ”glädje” – ”utan jäkt och stress”. Tjejloppskonceptet 
är framgångsrikt i sig, men det ingår också i en allmän 
motionstrend där framför allt löpning, men även andra 
motionsgrenar som cykel och skidor, har fått ett stort 
uppsving de senaste åren.

I denna artikel vill jag, utifrån en nyligen påbörjad 
studie om tjejlopp, och med hjälp av de diskursteoretiska 
begreppen konstitutiv utsida och arti kulation, diskutera 
betydelser och konsekvenser av detta fenomen, samt 
”tjej” som subjektsposition inom motionsidrotten.1 Där-
till vill jag diskutera frågor om metod och reflexivitet 
och hur man genom att kombinera etnologiska och dis-
kursteoretiska arbetssätt kan stärka och utveckla båda 
dessa vetenskapstraditioner.

Själva loppen går ut på att ett stort antal kvinnor – 
”tjejer” i den aktuella retoriken – springer, cyklar eller 
åker skidor längs en given bana vid en given tidpunkt 
och det hela inramas av kringarrangemang som shop-
pingtält, underhållning och sociala aktiviteter. Det em-
piriska materialet är mångfasetterat och projektet kom-
mer att omfatta både ett historiskt perspektiv och en 
samtidsundersökning: arkivstudier, omläsning av histo-
rieskrivningen kring tjejloppen och deras manliga/mixa - 
de föregångare, livshistoriska intervjuer med ”pionjärer” i 
tjejloppssammanhang, ett skrivupprop om tjejlopp, samt 
etnografiskt fältarbete i form av deltagande observation 
och intervjuer, foto- och filmdokumentation, samt in-
samling av trycksaker, webbmaterial och föremål. Mate-

m
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rialinsamlingen/skapandet har bara på-
börjats och hittills genererat cirka sex - 
hundrafemtio svar på skrivuppropet till 
Nordiska museets arkiv, av varierande 
längd och karaktär, fotodokumentation 
från två lopp, deltagande observation vid 
åtta tillfällen, en handfull intervjuer och 
viss insamling av tryckt och publicerat 
material samt föremål. Någon systematisk 
genomgång av materialet har ännu inte 
gjorts och det som redovisas i denna arti-
kel blir därför enbart en första ansats till 
analys.

Diskursteori och
etnografi

Det diskursteoretiska perspektivet inne-
bär en möjlighet till utveckling av klas-
siska etnologiska/antropologiska tolk-
ningsmetoder och skrivsätt, som Clifford 
Geertz ”täta” beskrivningar (Geertz 1991 
[1973]). Tjejloppsprojektet omfattar ett 
”typiskt etnologiskt” material, bestående 
av många olika slags ”element”, för att an-
vända en diskursteoretisk terminologi, 
 såväl abstrakta som konkreta: begrepp, 
hand lingar, utsagor, föremål etc. (Laclau 
& Mouffe 1985:108).

I studien kombineras etnografiska täta 
beskrivningar med texter och bilder av 
olika slag: webb, trycksaker, skrivupprop, 
in tervjuutskrifter. En diskursteoretisk be-
greppsapparat kan bidra till att göra de 
etnografiska beskrivningarna än tätare – 
på ett teoretiskt medvetet och systematiskt 
sätt, långt ifrån den ”magi” och fantasi 
som ibland kopplats till mer klassisk kul-
turanalys (se t.ex. Ehn & Löfgren 1982: 
105).

Forskningsfrågorna vi ställer till tjej-
loppsfenomenet lyder i sin enklaste form: 
Vad betyder allt detta? Vad är en ”tjej” i 

dessa sammanhang? Och vad gör tjejlop-
pen – dvs. vilka är tjejloppens politiska 
implikationer och konsekvenser? Den 
sista frågan är central i sammanhanget. 
Här kan diskursteori bidra till en analys 
av politik, konflikt och makt på ett sätt 
som många andra teoretiska riktningar 
inte klarar: Inom vilket/vilka maktfält 
befinner sig tjejloppen och dess deltagare 
och hur görs de begripliga? Vilka konse-
kvenser får tjejloppen i förlängningen – 
t.ex. för könsrelationerna i samhället, för 
motionsidrotten och för de möjliga sätten 
att vara kvinna och motionera?

Omvänt kan också etnologins täta be-
skrivningar och elaborerade reflexivitets-
diskussion utgöra ett viktigt bidrag till att 
utveckla och stärka diskursteorin som en 
teoretisk apparat som också är praktiskt 
tillämpbar på ett empiriskt material. Inte 
minst viktigt är det naturligtvis att kunna 
visa hur forskaren inte står fri från eller 
”utanför diskursen”, utan också alltid po-
sitionerar sig (och andra), samt positione-
ras i mötet med sitt material och genom 
sina analyser.

Vilka element ses som betydelsefulla av 
just denna forskare – och varför? Vilka 
arti kulationer observerar hon – och vad 
leder det till i förlängningen? Den etnolo-
giska reflexivitetsdiskussion som förts 
under 2000-talet handlar också mindre 
om navelskåderi och om forskarsubjektet 
självt, eller om att genom hög grad av 
transparens försöka friskriva sig från an-
svar, utan snarare om de tänkbara konse-
kvenserna av olika slags analyser och be-
skrivningar (Nordberg 2005:45 ff). Här 
sammansmälter således diskursteoretiska 
ambitioner med etnologisk forskningsetik 
och reflexivitet, och här har den ”dis-
kursetnologi” som vuxit fram i Sverige 
under de senaste åren en fortsatt viktig 
uppgift.
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Konstitutiv utsida och
artikulation

Allt som finns utanför en viss diskurs, 
 eller ”ett bestämt sätt att tolka världen”, 
utgör dess konstitutiva utsida (eller diskur-
siva fält), och särskilt betydelsefulla är de 
diskurser som befinner sig inom samma 
ämnesområde, t.ex. inom området idrott 
när det gäller tjejloppen (Laclau & Mouffe 
1985:111). Diskurser består av en mängd 
olika betydelsebärande tecken (abstrakta 
begrepp, utsagor, praktiker, föremål etc.), 
som får sitt meningsinnehåll genom att 
sättas i relation till eller kopplas samman 
med andra tecken. På så sätt skapar de 
mening åt så kallade f lytande signifikan-
ter – i detta sammanhang t.ex. begreppen 
”tjej” och ”tjejlopp” – dvs. tecken som sär-
skilt många eller starka diskurser kämpar 
om att få definiera (Laclau 1990:28).

Den konstitutiva utsidan till tjejloppen 
omfattar i första hand originallopp som 
Vasaloppet och Vätternrundan, men också 
andra mixade lopp (t.ex. Kortvasan och 
Halvvättern) liksom de killopp (t.ex. 
Grabbvättern, Grabbhalvan och Tjurru-
set), som har genomförts med varierande 
framgång. Där finns också självklart täv-
lingsidrotten, men även olika typer av 
kvinnliga nätverk och kvinnlig särorgani-
sering, som Kvinnor Kan-mässorna och 
chefsnätverket Ruter Dam, samtida med 
tjejloppen på 1980-talet, eller den femtio 
kvinnor starka cykelklungan SubXX på 
Vätternrundan 2012. Hit hör också de 
särskilda kvinnogym som etablerats på 
allt f ler orter, kvinnotider i simhallen, 
”girl camps” i snowboardbacken och ”tjej-
vandringar” i fjällen, liksom givetvis den 
feministiska kvinnorörelsen. Alla dessa 
sammanhang bidrar till att avgränsa och 
bestämma vad tjejloppen är och på vilket 
diskursivt fält de befinner sig. På motsva-

rande sätt konstitueras ”tjejloppstjejen” av 
en utsida bestående av manliga motionä-
rer, tävlingsidrottare av alla kön, gym- och 
gympatjejer, samt ”damen”, dvs. en del-
tagare i damklassen i de mixade loppen, 
en position som laddas med högre grad av 
seriositet, men också ”tanten”, som är ett 
frekvent begrepp när det gäller (fin)kul-
turkonsumtion – ”kulturtanten” – men 
tycks saknas i motionsloppssammanhang, 
även om samma individer givetvis kan 
före komma i båda dessa rum (och ”kul-
turtantsklädmärket” Gudrun Sjödén fak-
tiskt gör reklam i Tjejmilens utskick till 
sina deltagare 2012). Tjejen är också en 
åldersneutral kategori i det här fallet – alla 
deltagare i tjejloppen är ”tjejer”, oavsett 
 ålder.

artikulation är ett annat begrepp som 
är mycket tillämpbart i det slags empiri-
nära analyser som etnografiska täta be-
skrivningar utgör och som vi arbetar med 
i projektet. Genom artikulatoriska prakti-
ker, som sätter tecken/element i relation 
till varandra på olika sätt (Laclau & 
Mouffe 1985:105), skapas, bestäms och 
avgränsas tjejloppen och dess deltagare. 
Dessa praktiker utgörs bl.a. av loppens 
marknadsföring och inramning (exempel-
vis genom Vårrusets devis ”utan jäkt och 
stress” och Tjejvasans beskrivning av ”den 
där alldeles speciella stämningen som 
uppstår när så många kvinnor sliter mot 
samma mål på en och samma dag”, samt 
manliga konferencierer och underhållare, 
utbudet av rosa t-shirts och andra profil-
produkter, varuprover av inkontinens-
skydd i bajamajorna etc.). Men också av 
deltagarnas utsagor och ageranden (trä-
ning och förberedelser, loppets genomför-
ande, konsumtion kopplad till loppet, 
självförståelse och självpresentation som 
motionär och loppdeltagare, tal om tjej-
loppsfenomenet osv.), samt av massme-
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diers rapportering från och beskrivningar 
av tjejloppen, t.ex. som en ”tjejfest med 
löpning” (norrbottens-Kuriren, 26 maj 
2012). Artikulationsbegreppet kan an-
vändas för att analysera hur alla dessa ele-
ment kopplas samman på vissa sätt i tjej-
loppskontexten och därmed ges specifik 
betydelse: t.ex. hur ett sådant till synes 
banalt element som en ”bajamaja” får en 
specifik betydelse när det artikuleras med 
”inkontinensskydd” eller hur vissa sär-
skilda betydelser skapas när ”tjej” artiku-
leras med ”uppvärmningsjympa” eller med 
”rosa” (jfr Ambjörnsson 2011).

Politiska konsekvenser

Olika slags artikulationer leder också till 
skilda sociala och politiska konsekvenser 
(Jørgensen & Phillips 2000:57 f). För-
ståelsen av tjejloppsfenomenet och dess 
status blir t.ex. radikalt annorlunda om 
man kallar ett lopp för ”kärringvasan”, 
som en kvinna vi träffade i fält hade fått 
höra efter Tjejvasan, eller om man som 
Vårrusets arrangörer säger att loppet är 
”inte en tävling, utan en fest för tjejer i alla 
åldrar”, jämfört med om man, som på 
hemsidan till nystartade Tjejmarathon, 
beskriver sitt lopp som ”ett lite bättre ma-
rathon. Med det menar vi lite längre. Och 
lite roligare” (loppet är femtio kilometer 
istället för ordinarie maratondistans på 
fyrtiotvå kilometer). Dessa olika artikula-
tioner representerar skilda diskurser som 
alla vill definiera vad ”tjejlopp” är – och 
beroende på vilken av dessa som får över-
taget leder det till helt olika förståelser av 
och förutsättningar för kvinnors motions-
idrottande. Ett kortare lopp, som även 
”kärringar” klarar av, eller som är mer av 
en ”fest” kan t.ex. leda tankarna till att 
man knappast behöver träna inför loppet 

eller att ens träning inför och deltagande i 
loppet inte riktigt behöver tas på allvar. 
Det är något som kan skötas när det finns 
tid över mellan andra åtaganden – precis 
som kvinnors fritidsintressen ofta har fått 
stå tillbaka för andras behov, medan män i 
högre grad har tillåtits/kunnat tillåta sig 
att ha hobbies (Henderson 1995). Ett 
långt lopp, å andra sidan – i detta fall ett 
ultramaraton på femtio kilometer – kräver 
en helt annan insats i tid, träning och 
enga gemang, och sätter kvinnornas mo-
tionsidrottande i ett annat ljus; det förstås 
som en seriös satsning som måste få ut-
rymme på bekostnad av annat.

”Tjej”≠”Race”: 
exemplet vasaloppsvecka på Stadium 

Här följer ett exempel på hur artikula-
tionsbegreppet kan användas i en konkret 
analys av tjejoppsmaterialet. I detta fall är 
det en reklambroschyr och inbjudan till 
ett tjejloppsrelaterat evenemang som ana-
lyseras, men det skulle också kunna vara 
någon annan del av empirin. De diskurs-
teoretiska begreppen är inte begränsade 
till analys av text och bild, utan lämpar sig 
för att analysera alla slags element, av 
konkret eller abstrakt art: materialitet, 
 rörelse, känslor, upplevelser, begrepp osv. 
(Laclau & Mouffe 1985:108). I exemplet 
är det tydligt hur trycksaken kopplas sam-
man med och ingår i en betydelsekedja 
tillsammans med det faktiska evenemang 
som det gör reklam för, liksom till de ak-
tuella skidloppen och dess del tagare (jfr 
Laclau & Mouffe 1985:113).

I slutet av november 2011 arrangerade 
sportbutikskedjan Stadium, huvudspon-
sor för Vasaloppet, en ”vasaloppsvecka” 
med kampanjerbjudanden och aktiviteter 
på två av sina stockholmsbutiker. Sats-
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ningen marknadsfördes med en trettio-
sidig reklambroschyr som distribuerades 
i pappers- och elektronisk form till oss i 
Stockholm med omnejd som var anmälda 
till något av vasaloppen, samt med sms-
påminnelse samma vecka:

Missa inte tjejkvällen kl 18, Stadium+Barkarby 
23/11 och Sergelgatan 24/11. Inspiration, ex-
perthjälp och kanonerbjudanden. Hoppas vi 
ses! Mvh Martin Stenmarck (10:01, 23 nov. 
2011, avsändare Vasaloppet).

En kväll i varje butik var vikt för arran-
gemanget ”Racekväll. En kväll med pro-
filerna, experterna, och utrustningen som 
ser till att du har allt du behöver för att 
göra ditt livs lopp” och en i varje butik för 
”Tjejkväll med Martin Stenmarck. En 
helkväll med, för och av tjejer, med Mar-
tin Stenmarck som konferencier.” Redan i 
innehållsförteckningen på första uppsla-
get ser vi således att ”race” artikuleras med 
”expertis”, ”utrustning” och ”prestation”, 
medan ”tjej” artikuleras med ”Martin 
Stenmarck” (två gånger) och ”helkväll”, 
dvs. i förlängningen ”underhållning” och 
”nöje”. Underförstått när man ser dessa 
beskrivningar intill varandra, och relate-

rar dem till de för närvarande rådande 
dualistiska (och heteronormativa) upp-
fattningar om kön och till en idrottsnorm 
som alltjämt konstitueras som manlig, blir 
också att det utelämnade könet i ”race-
kväll” är en man. Längre in i broschyren 
annonseras racekvällen med tre manliga 
gäster – två toppåkare i långloppssam-
manhang, och en ”vallaguru” från en val-
latillverkare:

Och alla är de på plats för att tillsammans se till 
att du går hem med rätt förutsättningar för ditt 
lopp. Varmt välkommen!

På uppslaget – svart bakgrund där man 
kan ana en närbild av en pjäxa, skida och 
sprutande snö – finns också ”kvällens su-
perklipp”: två avancerade skidvallor (i 
1 000–2 000-kronorssegmentet) och ett 
par avancerade skidor, som erbjuds i 
mycket begränsad upplaga med kraftiga 
rabatter. Här artikuleras således ”race” 
med ”action” med ”(manlig) expertis” med 
”avancerad (och dyr) utrustning” med 
”indi viduell prestation” och med ”färgen 
svart”. På nästkommande uppslag annon-
seras tjejkvällen mot en ceriserosa bak-
grund:

Tjejkväll på Stadium.
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Efter förra årets succé kör vi en favorit i repris 
med extra allt. Det blir en kväll av, med och för 
tjejer. Och Martin Stenmarck förstås, äventy-
raren och artisten som nu laddar för Vasaloppet 
och dessutom agerar konferencier under kväl-
len. Det kommer att bli en magisk kväll och vi 
ser fram emot att se dig där, välkommen!

Här artikuleras ”tjej” med ”(manlig fäg-
ring i form av) Martin Stenmarck” med 
”underhållning” med ”magisk kväll” med 
”extra allt” med ”kollektiv samvaro” och 
med ”färgen rosa”. Kvällens gäster är fyra 
kvinnor: två toppåkare i långloppssam-
manhang, samt Vasaloppsorganisationens 
tävlingsledare, som är där för att svara på 
frågor kring själva loppen, och Stadium 
Magazines chefredaktör, som ska delta i 
sin första Tjejvasa och är där för att dela 
med sig av träningstips och förberedelser. 
På annonsuppslaget finns också en helsida 
med en bild av artisten Martin Stenmarck, 
med sammanbiten min i huvtröja och 
blankvått hår, mot en svart bakgrund. 
Känd från underhållningssammanhang 
som Melodifestivalen och den egna sho-
wen Ladies’ Night, har han på senare tid 
även gjort sig ett namn som elitmotionär 
och äventyrare genom utmaningar som 
mountainbikelopp i Himalaya och krä-
vande motionslopp på hemmaplan i olika 
grenar. I kombination med ett fördel - 
aktigt yttre och klassiska ”hunk”-attribut 
görs han, genom en lång kedja av artiku-
lationer, i detta sammanhang till en ”kvin-
nornas man” med en fot i nöjesbranschen 
och en inom motionsidrotten. Trots fyra 
andra gäster – varav två mycket promi-
nenta skidåkare – är det hans namn och 
bild som lyfts fram i marknadsföringen av 
evenemanget, på motsvarande plats som 
racekvällens specialerbjudanden annonse-
ras.

Martin Stenmarck framstår som lock-
varan som ska säljas denna kväll. De med-

verkande gästerna lyfts inte fram som ”ex-
perter” med ”hemliga knep” som ska få 
” just dig” att lyckas med ditt livs lopp. 
Istäl let är tävlingsledaren där för att in-
formera om själva loppet (till förmodat 
oroliga eller okunniga ”tjejer”?) och chef-
redaktören fungerar som en tjejlopps - 
deltagare ”vilken som helst” som under 
sociala och lättsamma former inspirerar 
och peppar andra ”tjejer” att delta. Dessa 
olika element artikuleras med varandra på 
ett sätt som bl.a. resulterar i en betydligt 
lägre grad av idrottslig ambition och serio-
sitet kopplad till alla dem som identifierar 
sig eller identifieras med subjektspositio-
nen ”tjej”.

På uppslaget finns också en kupong 
som kan bytas in mot en gratis sport-bh 
(av butikskedjans eget, billiga, märke). 
Under bilden av Stenmarck finns en an-
nons om att Stadium har reserverat ett 
antal platser till (den annars fullbokade) 
Tjejvasan, som endast går att köpa i sam-
band med tjejkvällen. Kopplingen mellan 
tjejkvällen och Tjejvasan är alltså tydlig. 
Arrangemanget artikuleras uttryckligen 
med Tjejvasan, och det var ock så som an-
mäld till Tjejvasan jag hade fått sms-på-
minnelsen. Det är möjligt att alla kvinnor 
(”tjejer”) som anmält sig till något av vasa-
loppen – alltså inte bara Tjejvasan – fick 
detta meddelande. I vilket fall är defini-
tionen av den flytande signifikanten ”tjej” 
intressant här. Tjejbegreppet artikuleras 
med färgen rosa, med underhållning, och 
med en heteronormativ begärsordning 
inom vilken en person som Martin Sten-
marck, trots att han är där som konferen-
cier, fungerar som huvudsakligt dragplås-
ter – till skillnad från race kvällens gäster 
som får glänsa i egen rätt. Tjejkvällen ut-
målas som ”magisk” med ”extra allt”, men 
vad som avses med detta är höljt i dunkel. 
Racekvällen har däremot ett tydligt syfte: 
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att ”se till att du går hem med rätt förut-
sättningar för ditt lopp”, alternativt – om 
siktet är högt inställt – ”att du har allt 
du behöver för att göra ditt livs lopp”. 
”Tjej” artikuleras  vidare med sport-bh:n, 
ett icke grenspe cifikt, modebetonat trä-
ningsplagg, här dessutom av ett billigt 
märke, som kan användas av alla som mo-
tionerar för att hålla sig i form – till skill-
nad från racekvällens specifikt riktade er-
bjudanden på mycket avancerad skidut- 
rustning och valla.

Genom att så tydligt skilja dessa åt blir 
den logiska konsekvensen att positionen 
”tjej” omöjligt kan vara kompatibel med 
aktiviteten ”race” – alltså att tjejer (kvin-
nor generellt?) inte kan sträva efter att åka 
fort och satsa seriöst på sin träning och 
utrustning. Och kanske, underförstått, att 
killar måste göra det – och inte kan få njuta 
av en ”magisk kväll med extra allt”, eller få 
ett gratis träningsplagg som kan användas 
i andra sammanhang. Med hjälp av arti-
kulationsbegreppet kan konsekvenser (so-
ciala och politiska) som dessa bli synliga i 
analysen – liksom medvetenheten att det 
inte nödvändigtvis skulle behöva vara så, 
utan att tecknen också skulle kunna arti-
kuleras på andra sätt (Laclau & Mouffe 
1985:113).

Föreställningar om
kvinnors motionerande

Kontingensen, tillfälligheten, och föränd-
ringspotentialen är central i en diskurs-
teoretisk förståelse av världen (Laclau & 
Mouffe 1985:112). Allt skulle kunna vara 
annorlunda – och ändå finns det vissa be-
tydelser som upprepats så ofta och blivit 
så konventionaliserade att vi uppfattar 
dem som helt naturliga och objektiva (La-
clau 1990:60). Ett exempel som är cen-

tralt för denna studie är föreställningar 
om skillnader mellan kvinnor och män: 
både generella, som att ”kvinnor är mind re 
prestigefyllda och prestationsinriktade än 
män”, och mer idrotts- eller motionslopps-
specifika, som att ”kvinnor behöver sär-
skilda arrangemang för att vilja delta i 
lopp” eller att ”kvinnor orkar/vill inte 
springa/cykla/åka skidor lika långt som 
män”. Hit hör också den manliga idrotts-
norm som sätter likhetstecken mellan 
män/maskulinitet och sport/idrott, och 
där elementen kvinnor och femininitet 
istäl let artikuleras med begrepp som hälsa 
och skönhet. Konsekvensen av detta blir 
att kvinnors motionerande främst förut-
sätts vara del i en strävan efter att träna för 
att må bra och vara vacker, snarare än för 
att uppnå resultat och genomföra presta-
tioner. Tjejloppen och dess deltagare be-
finner sig på ett diskursivt fält som omfat-
tar såväl ett allmänt tränings- och mo - 
tionsideal, inklusive ”plikten” att ta hand 
om sig själv och sin hälsa (fysiskt och psy-
kiskt) (jfr Rose & Novas 2005; Dworkin 
& Wachs 2009), som tydliga genusnor-
mer, inklusive heteronormativitet (Butler 
1990; Rosenberg 2003), och förvänt-
ningar på hur kvinnor och män i Sverige 
idag (och sedan 1980-talet) ska förhålla 
sig till motionsidrott. 

Det är särskilda slags genus som arti-
kuleras i samband med tjejloppen och det 
är därför nödvändigt med en kritisk ana-
lys av de möjlighetsvillkor som reglerar 
deltagandet i dessa evenemang. Med hjälp 
av diskursteoretiska begrepp som konsti-
tutiv utsida och artikulation kan man 
uppnå just detta. Genom att studera tjej-
lopp ur detta perspektiv vill vi bidra med 
kunskap om vilka konsekvenser som dessa 
arrangemang i förlängningen genererar. 
Utgör t.ex. tjejloppens ”egna rum” en fri-
zon eller ett fängelse? Och vilka konse-
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kvenser har de för jämställdheten i sam-
hället i allmänhet – och inom motions - 
idrotten i synnerhet? Genom att tillämpa 
diskursteori på de slags vardagliga feno-
men som etnologer i allmänhet studerar 
kan man på ett systematiskt sätt identi-
fiera och beskriva konflikter och makt-
spel, och därmed öka den teoretiska tyd-
ligheten och politiska relevansen av etno - 
logiska analyser. Omvänt kan etnologiska 
metoder för insamling/skapande av mate-
rial och analytiska skrivsätt i form av ”täta 
beskrivningar” utveckla den empiriska 
tillämpbarheten av diskursteori, samt bi-
dra med ett reflexivitetsmedvetande som 
stärker den diskursteoretiskt inriktade 
forskningens trovärdighet, giltighet och 
transparens.

Not

1 Projektet, som ännu inte är fullfinansierat, ge-
nomförs i samarbete med Nordiska museet och 
Riksidrottsmuseet och har erhållit vissa projekt-
medel från Centrum för idrottsforskning. Stu-
diens empiriska fokus ligger på fyra lopp, i varie-
rande grenar och med olika tillkomsthistorier. 
Dels de kortare tjejvarianterna av två etablerade 
långlopp: skidloppet Tjejvasan/30 km (Vasalop-
pet/90 km) och cykelloppet Tjejvättern/100 km 
(Vätternrundan/300 km), dels två löplopp som 
redan från början var renodlade tjejlopp: Tjej-
milen/10 km och Vårruset/5 km. Samtliga tillkom 
inom ramen för en tioårsperiod, med start i början 
av 1980-talet, och är idag välkända och etablerade 
arrangemang.

Källor

Fältanteckningar (i författarens ägo).
NorrbottensKuriren: http://www.kuriren.nu/
 nyheter/default.aspx?articleid=6431310.
Stadium: http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/

viewer_s.aspx?gKey=2206zqg1&gInitPage=1.
SubXX: http://subxx.se.

Tjejmarathon: http://tjejmarathon.wordpress.
 com.
Tjejmilen: www.tjejmilen.se.
Tjejvasan: http://www.vasaloppet.se/wps/wcm/
 connect/se/vasaloppet/start/loppen/
 vintervecka/tjejvasan.html.
Tjejvättern: http://www.vatternrundan.se/
 Default.aspx?module=4&content=2&fwsite=
 1&lang=SV.
Vårruset: www.varruset.se.
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Summary

What do “tjejlopp” do?
Discourse Theoretical Perspectives
on Sports races for Women
(Vad gör tjejlopp?
Diskursteoretiska perspektiv
på motionslopp för kvinnor)

This article is based on empirical materials from a 
recently initiated study of women-only sports 
races/events, so-called tjejlopp, in Sweden. In the 
article, the discourse theoretical concepts constitu-
tive outside and articulation (Laclau & Mouffe 
1985), are used to discuss the meanings and conse-
quences of the tjejlopp phenomenon, and the ”tjej” 

(girl) as a subject position in exercise sport in gen-
eral. The social and political consequences of the 
various articulations related to the women-only 
races are discussed. In addition, the article adresses 
issues of methodology and ref lexivity and how 
ethnological and discourse theoretical approaches 
can be combined in order to strengthen and de-
velop both scientific traditions.

Keywords: women-only events, sports races, thick 
description, articulation, constitutive outside.
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edan mitten av 1970-talet har de handlingar 
som i dag samlas under benämningen mäns våld 
mot kvinnor varit en omdebatterad företeelse i 
Sverige, liksom i övriga västvärlden. Vilken om-

fattning har problemet? Hur ska våldet definieras? Var 
ska förklaringen till mäns våldsutövning sökas? Det här 
är frågor vars svar präglats av stor oenighet. Tydligt är att 
det synsätt som kommit att gälla vid en viss tidpunkt, 
som fått tolkningsföreträde, har haft inverkan på hur 
samhället hanterat problemet genom den praxis som ut-
formats av professionella grupper och i lagstiftningen, 
samt i förlängningen påverkat hur våldet förklarats av 
den enskilde våldsamme mannen och den drabbade 
kvinnan (Nilsson 2009; jfr även Hearn 1998).

Vid en närmare studie av de här motsättningarna, så 
som de tagit sig uttryck under perioden 1975 till 2000, 
framgår att oenigheten varit starkt polariserad mellan 
vad som kan kallas könspolitiska förklaringsmodeller – 
där våld problematiserats i termer av kön – och förkla-
ringsmodeller som inte huvudsakligen intresserat sig för 
sambandet mellan kön och våld. Titeln på min avhand-
ling från 2009, Könsmakt eller häxjakt?, anspelar på den 
här oenigheten mellan dem som betraktar våldet som ett 
uttryck för mäns makt över kvinnor till följd av sitt kön 
och dem som menar att det könspolitiska intresset för 
frågan bidrar till ett okonstruktivt skuldbeläggande och 
i värsta fall leder till häxjakt på oskyldiga män. Utan att 
här gå in i detalj på motsättningarnas konkreta innehåll, 
kan det konstateras att Sanningen om mäns våld mot 
kvinnor är rörlig, inte bara till följd av nya forskningsre-
sultat utan i allra högsta grad genom mer eller mindre 
explicit politisk kamp.

Att Sanning förändras är inget revo lutionerande på-
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stående utan något som uppe hållit exem-
pelvis vetenskapshistoriker sedan lång tid 
tillbaka. Men det innebär vissa utma-
ningar för den etnolog som vill studera 
den här föränderligheten i termer av kul-
turella processer, det vill säga som intres-
serar sig för hur Sanning görs av männi-
skor, ett perspektiv som inte sällan saknas. 
Statsvetaren Maud Eduards på pekar ex-
empelvis att forskare ofta lyckas redogöra 
för att förändring sker men har svårare att 
visa hur den går till (Eduards 2002:119). 
Jag menar att det är här etnologin, med 
sitt grundläggande intresse för kulturella 
mikropraktiker, har en viktig forsknings-
uppgift.

Med fokus på sanningsskapande som 
kulturell process öppnas för en insikt om 
att även Sanningen görs på ett visst sätt 
beroende på vem som gör det, liksom i 
vilken historisk och kulturell kontext det 
sker. Här blir faktorer som maktförhål-
landen, tillskrivna eller upplevda katego-
ritillhörigheter, strukturella och institu-
tionella logiker, intertextuella förhållanden 
och historiska kvarlevor viktiga verktyg 
för en fördjupad analys. Etnologins bidrag 
till studiet av diskurser, idéer, föreställ-
ningar och kunskap skulle alltså kunna 
vara att ställa frågor som vem, var, hur 
och varför, något som var syftet i min av-
handling om synen på mäns våld mot 
kvinnor.1 Avhandlingens material utgjor-
des av texter av varierande genrer, såsom 
avhandlingar, populärvetenskapliga tex-
ter, utredningar, debattartiklar, kursma-
terial och medieintervjuer. Texterna be-
traktade jag framför allt som någons 
verk tyg i en mycket konkret kamp om 
tolkningsföreträde. I den här artikeln 
kommer jag att argumentera för några 
teoretiska möjligheter att analysera San-
ningens rörlighet som tillämpades i av-
handlingen.

Objektivitet och politik

För att studera Sanningens rörlighet i ter-
mer av kulturella processer krävs till att 
börja med en teori som öppnar för onto-
logiska ställningstaganden om att vårt 
vetan de om världen inte är slutgiltigt utan 
kontingent. Här fungerar diskursteori i 
Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes 
tappning som en viktig källa till teoretisk 
inspiration. Laclau och Mouffe menar att 
det sätt vi ser på världen som konstruerad 
av en uppsättning fasta essenser enbart är 
resultatet av politiska bestämningar och 
beslut tagna i en obestämbar terräng (se 
även Torfing 1999). Att en sanning är 
kontingent framgår enligt Laclau och 
Mouffe av att den, för att betraktas som 
sanning, först måste bestämmas såsom 
Sanningen, vilket sker genom politisk 
kamp. Det vi uppfattar som objektivitet 
kan med det här synsättet sägas vara av-
lagrad makt där spåren av makt har utplå-
nats (Winther Jørgensen & Phillips 1999; 
Torfing 1999). Särskilt intressant är där-
för diskurs teorins syn på förhållandet 
mellan objektivitet och politik, där skill-
naden enbart ses som en historiskt f ly-
tande gräns. Laclau och Mouffe betraktar 
alla sanningar som politiska så till vida att 
vi hela tiden konstruerar dem på ett sätt 
som utesluter andra, och objektivitet en-
bart som ett resul tat av politiska processer 
och strider som när som helst kan proble-
matiseras i nya stridigheter (Winther Jør-
gensen & Phillips 1999; Torfing 1999).

Det här förklarar varför olika föreställ-
ningar om mäns våld mot kvinnor har 
uppfattats som antingen objektivt sanna 
eller politiska beroende på historisk och 
kulturell kontext. Så långt hjälper oss dis-
kursteorin alltså att beskriva Sanningens 
rörlighet. Däremot lämnas fortfarande 
frågetecken kring hur det går till när poli-
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tiken så att säga glöms bort och Sanningen 
konstrueras som objektiv, det vill säga hur 
rörelsen från politisk till objektiv sker i 
praktiken. För att ytterligare komma åt 
det konkreta görandet vill jag fortsätta 
diskussionen kring diskursteorins beskriv-
ning av hegemoniska processer, vilka mer 
tydligt knyter Sanningen till makt.

Hegemoni, dekonstruktion
och antagonism

Vägen från att uppfattas som politiskt till 
att framstå som objektivt går för Laclau 
och Mouffe via hegemonin; en organise-
ring av samtycke som innebär att makt-
förhållanden naturaliseras och blir så 
självklara att de inte kan ifrågasättas och 
där alternativa världsuppfattningar under-
trycks. Omvänt kan vägen från att fram-
stå som objektivt till att uppfattas som 
politiskt sägas gå via dekonstruktionen, 
som avslöjar inre motsägelser och out-
vecklade antaganden inom den till synes 
objektiva sanningen (Winther Jørgensen 
& Phillips 1999).

I diskursteorin är hegemoni och de-
konstruktion alltså två komplementära 
rörelser som kan hjälpa forskaren att ana-
lysera Sanningens rörlighet eftersom det 
är häremellan som det uppstår konfron-
tation och därmed förändring. Laclaus 
och Mouffes begrepp för den öppna kon-
flikten mellan olika synsätt, mellan San-
ningen och alternativa sanningar, är anta
gonism. I antagonismen avslöjas det fak - 
tum att det objektiva i själva verket är po - 
li tiskt och kontingent.

I fråga om mäns våld mot kvinnor upp-
stod tydlig antagonism för första gången 
under mitten av 1970-talet då kvinno-
rörelsen bokstavligen politiserade frågan 
på samma sätt som de politiserat andra 

”personliga” frågor såsom rätten till abort, 
dagis och lika lön (se t.ex. Isacsson 2007; 
Lindvert 2002; Schmitz 2007). Innan 
dess var Sanningen om mäns våld mot 
kvinnor objektiv så till vida att det rådde 
samförstånd (även inom kvinnorörelsen) 
kring åsikten att såväl de som utövade vål-
det som de som drabbades av det var av-
vikare – alkoholister, psykiskt sjuka, in-
vandrare, kriminella osv. – och att frågan 
därför rätteligen borde ägas av de veten-
skapliga discipliner som uppehöll sig kring 
mänskliga avvikelser såsom socialmedi-
cin, psykiatri och kriminologi. Kvinno-
rörelsens alternativa, könspolitiska för-
klaringsmodeller kan beskrivas som en 
de konstruktion av den här hegemonin. I 
stället för ett problem för enskilda kvin-
nor blev mäns våld mot kvinnor en fråga 
med relevans för hela gruppen kvinnor 
och ett symptom på mer grundläggande 
orättvisor i samhället. Återkommande vid 
olika tidpunkter under perioden 1975–
2000 har det könspolitiska perspektivet 
därefter varit starkt och skapat antago-
nism.

Men att antagonism uppstår innebär 
inte att förändring sker per automatik. 
Antagonismer kan upplösas genom det 
Laclau och Mouffe beskriver som hegemo
niska interventioner, det vill säga artikula-
tioner som med kraft återupprättar en-
tydigheten och undertrycker alternativa 
möjligheter (Winther Jørgensen & Phil-
lips 1999). Det här förklarar varför vissa 
föreställningar om mäns våld mot kvinnor 
inte förändras, trots många och långa stri-
der; att kunskapsutvecklingen oftare ter 
sig cyklisk än kumulativ. På samma sätt 
som diskursernas kontingens kan avslöjas 
genom dekonstruktion kan den omvänt 
undertryckas med makt (Winther Jørgen-
sen & Phillips 1999). Vad som ändå kan 
konstateras mot bakgrund av det här reso-
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nemanget är att för att studera Sanning-
ens rörlighet bör vi rikta blicken mot 
situa tioner då det uppstår antagonism och 
sträva efter att analysera dessa situationers 
kulturella mikropraktik.

Ett begrepp som Laclau och Mouffe 
använder för att beskriva den politiska 
konstruktionen av sanning är artikulation. 
Artikulationer skapar mening genom att 
sätta ord, begrepp och företeelser i rela-
tion till varandra genom ekvivalenskedjor. 
Det är när en sådan kedja av sammanlän-
kande betydelser krockar med en annan 
som antagonism uppstår, vilken alltså 
vittnar om alltings kontingens och öppnar 
för förändring (2008). Här erbjuds följ-
aktligen verktyg för hur texters uppbygg-
nad, och för den delen även hela sociala 
sammanhang, ska analyseras i termer av 
betydelsebildningsprocesser; hur hand-
lingar, såväl språkliga som andra, genom 
konflikter, konventioner och förhand-
lingar i ett socialt rum fixeras i förhål-
lande till varandra (Winther Jørgensen & 
Phillips 1999). Men fortfarande saknar 
jag konkretion kring görandet. För mig 
som etnolog är steget inte långt till att 
försöka se Sanningens rörlighet i förhål-
lande till någon form av platslighet och 
aktiva subjekt. Sanningsskapande kan na-
turligtvis inte alltid härledas till enskilda 
individers handlingar och utsagor, men 
det är min bestämda mening att föreställ-
ningar bärs upp av människor. Det poli-
tiska görs – det upplevt objektiva politise-
ras – genom antagonism som uppstår till 
följd av männi skors olika artikulationer; 
av ”handlande subjekt som talar liv” i dis-
kurserna (Törnqvist 2006:33).

En som erbjuder en sådan platslighet 
på det abstrakt teoretiska planet, men som 
även genom återkommande empiriska 
studier fokuserat social kamp och me-
ningsskapande på olika platser, är den för 

etnologer välkände sociologen Pierre 
Bourdieu. Med sitt fältbegrepp fångar 
han antagonismen i en väv av aktörer. Jag 
vill här argumentera för det fruktbara i att 
kombinera Bourdieus teoribildning med 
Laclaus och Mouffes för att komma ytter-
ligare ett steg närmare målet att studera 
Sanningens rörlighet som en kulturell 
process.2 Till att börja med behövs en re-
flektion kring huruvida det över huvud 
taget är möjligt att förena Laclaus och 
Mouffes neomarxistiska poststruktura-
lism med rötterna hos Gramsci och Der-
rida med Bourdieus sociologiska mikro-
teori för  social makt, eller om deras 
ontologiska grund på något sätt gör dem 
oförenliga? Mats Lindqvist varnar för ris-
ken till analytisk vindkantring när två 
perspektiv, som på det grundläggande 
filo sofiska planet är motsägelsefulla, ska 
kombineras. Även om etnologin av tradi-
tion haft en eklektisk öppenhet i fråga om 
teorianvändning samt att det alltid finns 
behov av ett visst översättningsarbete när 
olika teorier ska kombineras, så måste det, 
menar Lindqvist, finnas ett filosofiskt 
grundantagande som inte är förhandlings-
bart (Lindqvist 2004). Trots att det är 
stora skillnader mellan Laclaus och Mouf-
fes diskursteori och Bourdieus fältteori så 
menar jag att en central ontologisk likhet 
är att de båda är handlingsteorier som in-
tresserar sig för hur makt och mening görs 
i kamp och konflikt (se Törnqvist 2006). 
I nästa avsnitt vill jag genom att redogöra 
för det teoretiska innehållet i Bourdieus 
fältteori, samtidigt lyfta fram konkreta 
exempel på hur Sanningen ”rör sig”.

Fält och vetenskapligt kapital

Ett fält är hos Bourdieu ett nät, eller en 
sfär, där en avgränsad grupp människor 
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tar eller vill ta plats och därför strider om 
de symboliska eller materiella tillgångar – 
det kapital – som gäller på just detta fält 
(Bourdieu 1991; jfr Broady 1991). Det 
kan handla om tillgång till allt från kon-
kret kapital som pengar, examina eller 
kontakter, till mer vaga tillgångar som 
förmågan att föra sig i enlighet med kon-
ventionen. Ett fält konstitueras fram för 
allt av att det pågår en kamp, av att styr-
keförhållandet mellan dem som har mak-
ten, de dominerande, och dem som utma-
nar makten, de dominerade, alltid står på 
spel (Bourdieu 1991). Fältets struktur är 
därmed ingenting annat än det styrkeför-
hållande som råder vid ett visst ögonblick. 
En analytisk ingång till studiet av hur 
Sanningen görs rörlig är att undersöka 
vilket kapital som blir giltigt i kampen om 
mäns våld mot kvinnor.

Vid studiet av Sanningens rörlighet be-
träffande mäns våld mot kvinnor är det 
tydligt att det under den studerade perio-
den gång på gång uppstått fält där kam-
pen har tagit plats.3 Det har handlat om 
fält i form av stora och omfattande sam-
hällsdebatter som pågått på många olika 
konkreta arenor samtidigt, till mycket av-
gränsade fält där arenan kanske bara varit 
några nummer av en tidskrift. Det här be-
tyder inte att fälten är historielösa eller att 
de inte är påverkade av samhällsstrukturer 
och maktordningar bortom fälten. Sna-
rare menar Bourdieu att ett fält är både ett 
kraftfält som tvingar sig på dem som är 
engagerade i det och ett slagfält där aktö-
rerna tvingas ta ställning till medel och 
mål beroende på deras position inom fäl-
tets struktur (Bourdieu 1995).

En viktig poäng med fältbegreppet från 
ett etnologiskt perspektiv är, som jag ser 
det, att det fokuserar förhållandet mellan 
de olika aktörer som fältet består av (Bour-
dieu 1996; Broady 1991). För att förstå 

fältet och vad som avgör vilka strategier 
som tillämpas för att omvandla eller be-
vara dess dominansstrukturer blir det 
därför viktigt att belysa, kanske inte så 
mycket vilka aktörerna är, som vilken po-
sition de gör. I kampen om tolkningsföre-
träde rörande mäns våld mot kvinnor var 
en återkommande talarposition forska-
rens. Det är centralt i materialet att båda 
sidor i den polariserade debatten kunde 
använda sig av vetenskap för att argumen-
tera för sitt perspektiv. ”Vetenskaplighet” 
kan alltså sägas ha varit ett gångbart kapi-
tal på många, för att inte säga alla, av de 
fält där man stridit om synen på mäns 
våld mot kvinnor under den studerade 
perio den. Både dominerande och domi-
nerad har haft att vinna på att framställa 
sig som talande från en vetenskaplig posi-
tion, medan exempelvis positionen som 
offer eller journalist under vissa perioder 
tvärtom fått en direkt diskvalificerande 
funktion. Det här är, som jag tolkar Bour-
dieu, en central aspekt av fältet. Trots att 
det råder en kamp om tolkningsföreträde, 
om vilken sanning som är Sanningen, så 
finns det en införståddhet kring vilket 
kapi tal som ska gälla i kampen, hur en 
sanning ska se ut. I det här fallet har det 
således funnits en införståddhet kring att 
en sanning är en vetenskaplig förklarings-
modell snarare än en erfarenhetsbaserad 
kunskap sprungen ur en offerroll. De som 
yttrat sig om mäns våld mot kvinnor har 
kritiserat den andres vetenskap, men näs-
tan ingen har varit beredd att kritisera 
Veten skapen i sig.

Ett tydligt exempel på det är den lätt-
nad som kvinnojoursrörelsen upplevde när 
den så kallade kvinnojourskunskap som 
de byggt upp genom decennier av arbete 
med misshandlade kvinnor äntligen kun - 
de bekräftas av den feministiska vålds-
forskningen: ”Det var befriande när teo-
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rierna stämde. Det blev en sorts trygghet i 
den förutsägbarhet som en teori innebär. 
Vi kunde sortera och lägga ifrån oss på 
rätt hylla det som kvinnor berättade” 
(Roks 1994). Som en konsekvens av den 
här aspekten av fältets funktion, påpekar 
Bourdieu att de som deltar i kampen alltså 
bidrar till dess reproduktion genom att 
upprätthålla tron på vinstens värde (Bour-
dieu 1991). Annorlunda uttryckt, genom 
att kritisera en vetenskaplig Sanning med 
hjälp av vetenskap, bibehålls vetenskapens 
ställning som objektiv Sanningsproducent 
och det kampen rör sig om kommer fram-
för allt att bli en ”ägarfråga”. Vetenskap 
blir med det här synsättet en politisk genre 
för att skapa hegemoni.

Tal och tystnad

Ytterligare en analytisk ingång till studiet 
av hur Sanningen görs rörlig, utöver kapi-
talbegreppet som exemplifierats ovan, är 
att fokusera hur förhållandet mellan do-
minerande och dominerad tar sig uttryck i 
termer av tal och tystnad. Här finns, som 
jag ser det en viktig beröringspunkt mel-
lan Laclau och Mouffe och Bourdieu. 
Den rörelse mellan politik och objektivi-
tet som Laclau och Mouffe beskriver med 
begreppen dekonstruktion respektive he-
gemoni kan, menar jag, konkretiseras ge-
nom att studera tal och tystnad.

Vanligtvis förstås tystnad som den do-
minerades påtvingade position där talan-
det, att ges tillträde till talarpositionen, 
blir ett sätt att ta makten. Det här är ett 
förhållande som gäller även i synen på 
mäns våld mot kvinnor. Det är en åter-
kommande aspekt av kampen på ett fält 
hur de dominerande på olika sätt försöker 
begränsa utmanarens tillträde till talar-
utrymmet. Ett mycket konkret exempel 

är hur disputationsledaren professor Bengt 
Jansson vid medicinaren Bo Bergmans 
disputation bemöter kritiken från en av de 
feministiska forskarna i auditoriet, Eva 
Lundgren. Jansson hävdar att Lundgrens 
invändning att Bergmans studie inte bara 
är fördomsfull och kvinnofientlig utan 
har så omfattande brister i den statistiska 
analysen att den borde underkännas, är 
mycket intressant men att hon tyvärr 
måste sluta tala eftersom opponenten ska 
med flyget (Nilsson 2009:168).

Men en minst lika viktig aspekt är det 
omvända förhållandet, nämligen att tyst-
naden är maktens position och talandet 
utmanarens. Tystnaden är, från den här 
synvinkeln, så att säga objektiviteten i sin 
allra mest kompakta form medan politi-
ken är en explicit talad praktik. I själva 
verket, menar Bourdieu, kan någons be-
hov av att begränsa någon annans talarut-
rymme, att få utmanaren att tystna, sna-
rare vara ett bevis på en hotad position på 
fältet. För dem som representerar San-
ningen, de dominerande, är det ideala för-
hållandet att det råder tystnad medan det 
för de dominerade gäller att, som Bour-
dieu formulerar det, ”dra de dominerande 
ut ur tystnaden” (Bourdieu 1991:132 ff).

Först när de dominerande tvingas för-
svara sig, blir Sanningens position som en 
sanning av många tänkbara, såsom kon-
tingent (politisk), synlig. När sanningen 
är ohotad (objektiv) behöver den inte för-
svaras. Medan det alltså ligger i de domi-
nerandes intresse att bevara tystnaden – 
att tysta upprorsmakare utan att själva gå i 
svaromål – eftersträvar de dominerade det 
motsatta; de bryter tystnaden genom att 
säga sin mening för att tvinga fram ett 
försvar (Bourdieu 1991). Försvarstalet kan 
från det här perspektivet förstås som en 
form av hegemonisk intervention (jfr La-
clau & Mouffe 2008).
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Professorn i samhällsplanering och hu-
manistisk handlingsteori José Luis Ramí-
rez formulerar det här förhållandet träf-
fande. Han skriver att ”när det avvikande 
ordet trots allt låter sig synas eller höras, i 
pressen eller i talarstolen, är det väsentliga 
i maktens taktik att undvika misstaget att 
ge sig in i polemik, ty den kloke fursten 
vet mycket väl att det uttryckliga förne-
kandet av tecknet inte utplånar det, utan 
bidrar till att mångfaldiga det och hålla 
det vid liv” (Ramírez 1995:16). Disputa-
tionsledarens agerande i exemplet ovan 
kan, mot bakgrund av det här, förstås som 
en klok furste i det att han lyckades tysta 
motståndet samtidigt som han berömde 
det. Icke desto mindre innebär hans be-
hov av att överhuvudtaget agera gentemot 
Eva Lundgrens kritik, att den domine-
rande positionen på fältet i någon mening 
upplevdes vara hotad.

Förhållandet mellan tal och tystnad 
kan sammanfattas som att ju mindre mot-
stånd som krävs för att upprätthålla styr-
keförhållandet på fältet, desto säkrare är 
makten. Hur kritik bemöts hänger helt 
enkelt samman med hur styrkeförhållan-
det på ett fält ser ut. Bourdieu beskriver 
två strategier för att försvara ett fälts auto-
nomi från hot utifrån; att antingen sitta 
kvar på sin position och därifrån försöka 
återupprätta den demarkationslinje som 
hotar att upplösas av utmanarnas intrång 
med hjälp av de verktyg och det kapital 
som finns tillgängliga inom fältet, eller 
att lämna fältet för att med alla tänkbara 
medel och på andra arenor försvara den 
dominerande positionen (Bourdieu 2000: 
108). Som vi sett i avsnittet ovan är veten-
skaplighet ett kapital som en dominerande 
kan anföra för att försvara Sanningen mot 
kritik från exempelvis ”offer” eller ” jour-
nalister” utan att lämna det egna fältets 
trygghet, medan den dominerande aktör 

som exempelvis besvarar en debattartikel 
tvärtom lämnat tryggheten och kämpar 
för sin Sanning på en främmande arena. 

I avhandlingsmaterialet har jag noterat 
hur försvaret av Sanningen inte sällan 
 tagit sig uttryck i form av en stegrande 
skala av allt mer aktivitetskrävande mot-
stånd, från mer implicita praktiker såsom 
förebyggande, döljande och förtigande via 
avfärdande och bagatelliserande praktiker 
till de mer explicit nertystande, undertryc-
kande, förtalande, diskvalificerande, ute-
stängande, undanröjande och avhysande 
försvarsstrategierna. Att identifiera och 
analysera de här olika stegen i kampen om 
tolkningsföreträde, blir ett sätt att be-
skriva Sanningens rörlighet som en kultu-
rell process.

Etnologins bidrag

Syftet med den här artikeln har varit att 
beskriva hur Sanningens rörlighet, från 
ett etnologiskt perspektiv, kan studeras i 
termer av kulturella processer. Jag har ve-
lat framhålla att etnologer som inte bara 
söker svar på frågan vad som är Sanning 
vid en viss tid, kan fördjupa analysen ge-
nom att, med frågeord som vem, var, hur 
och varför, undersöka hur Sanningen görs. 
I studiet av Sanningen om mäns våld mot 
kvinnor under perioden 1975–2000 blev 
en effekt av den här utgångspunkten en 
analys av aktörer och deras görande av 
olika positioner. Ur texterna klev advoka-
ter, brottsoffer, byrådirektörer, feminister, 
hovrättsråd, journalister, kriminologer, 
kvinnojourskvinnor, medicinare, social-
psykologer, psykiatrer, och riksdagsleda-
möter fram. Det blev även en analys av 
konkreta platser eller arenor där årsmöten, 
manifestationer, artikelserier, disputa-
tionsakter och utredningsförfaranden ge-
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nomfördes, liksom av praktiker som reto-
riska poänger, frammanandet av veten - 
skaplighet och utnyttjandet av medie - 
logiker. Genom att, som argumenterats 
för i den här artikeln, kombinera Laclaus 
och Mouffes diskursteori med Bourdieus 
mikroteori för social makt, har sannings-
skapandets kulturella dimension kunnat 
analyseras. Min avsikt har i artikeln varit 
att genom att beskriva det här teoretiska 
perspektivet, konkretisera etnologins bi-
drag till, och självklara plats inom den ve-
tenskapshistoriska forskningen om idéer, 
föreställningar, kunskap och Sanning.

Noter

1 Härmed inte sagt att detta inte redan gjorts och 
görs av etnologer. Ett exempel som inspirerat mig 
är Malin Ideland i sin avhandling Dagens gen
nyheter. Hur massmedier berättar om genetik och 
genteknik (2002). Min avsikt är enbart att påminna 
om etnologins möjligheter i den här riktningen.

2 Något som talar för behovet av att kombinera 
dessa båda teorikomplex är att diskursteorin ofta 
beskrivs sakna konkreta analysverktyg (Winther 
Jørgensen och Phillips 2000:31). Sociologen Klas 
Gustavsson anser, i sin inledning till den svenska 
utgåvan av Laclaus och Mouffes klassiker Hege
monin och den socialistiska strategin (2008 [1985]), 
att det är märkligt att deras teoretiska arbete över 
huvud taget betraktas som en metod eftersom 
 boken innehåller så lite resonemang om metodo-
logiska frågor. Fältteorin är däremot ett verktyg 
som, enligt Bourdieus främste uttolkare i Sverige, 
Donald Broady, får sin mening först när den an-
vänds (Broady 1991:267).

3 Observera att jag här inte menar att fälten i sig är 
en plats. Bourdieu är noga med att påpeka att fäl-
ten inte tar plats oberoende av aktörerna, fälten är 
aktörerna.
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Summary

analyzing the Changeability of Facts
Objectivity, Politics and Fields
(att analysera sanningens rörlighet
Objektivitet, politik och fält)

This article argues that Ethnology has an impor-
tant research task in studying the changeability of 
Facts in terms of cultural processes, specifically to 

pose the questions who, where, how and why in 
relation to a certain area of knowledge. A fruitful 
way to do so, the author maintains, would be an 
analytical approach, combining discourse theory 
and sociological concepts with inspiration from 
Laclau and Mouffe, as well as Bourdieu. By exem-
plifying the theoretical discussion with empirical 
results from the Thesis Gender power or witch hunt? 
antagonistic conceptions about men’s violence against 
women (2009) is highlighted various analytical 
tools to study the changeability of Truth.

Keywords: discourse theory, bourdieu, objectivity, 
politics, antagonism, cultural processes.

Gabriella Nilsson, PhD, Department of arts
and Cultural sciences, Division of ethnology,
lund University, lund, sweden.



ulturanalytiska studier av materialiteter har 
utgjort ett av etnologins huvudområden sedan 
ämnets tillblivelse, även om fokus främst legat 
på andra kulturella uttryck under senare delen 

av 1900-talet. På senare år tycks vi se ett återuppväckt 
intresse för det materiella. I den här artikeln diskuterar 
jag hur det materiella kan studeras ur ett etnologiskt och 
diskursteoretiskt perspektiv. Den bygger på min avhand-
ling, där jag intervjuat människor som vuxit upp i DDR 
om hur de beskriver sig själva, det förflutna och sin om-
värld samt hur de relaterar till andra artikulationer som 
är med om att definiera relationen mellan Öst och Väst i 
det förenade Tyskland (Gerber 2011).1

Diskursteori och materialitet

Till skillnad från kritisk diskursanalys, som definierar 
diskurs som det talade och skrivna ordet och skiljer detta 
från andra slags praktiker, så är enligt diskursteorin alla 
praktiker och objekt diskursiva. Subjekt och objekt er-
håller sina identiteter genom att inordnas i diskursiva 
system, där de relateras till varandra genom artikulato-
riska processer. Diskursteorin framhäver således diskur-
sers materiella karaktär (Laclau & Mouffe 2008:162, se 
även Gunnarsson Payne i detta nummer). Med detta 
synsätt utgör ting såsom byggnader, kläder och taggtråd 
delar av diskursiva system som definierar Öst och Väst. 
Muren är till exempel en del av en diskursiv struktur 
som utgörs av själva betongen, liksom av den stat och de 
institutioner som lät upprätta den, de soldater som vak-
tade den och de människor och platser den skilde åt. Att 
den ingick i olika diskursiva strukturer i Öst och Väst 
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synliggörs redan i dess respektive benäm-
ningar: På den ena sidan kallades den of-
ficiellt den ”antifascistiska skyddsvallen”, 
på den andra ”Järnridån”. Att muren revs 
ska alltså inte bara ses som ett resultat av, 
utan som en del i radikala diskursiva om-
förhandlingar.

Zygmunt Bauman (2000) har beskrivit 
att vi i det senmoderna samhället omöjligt 
kan stå stilla därför att våra referenspunk-
ter ständigt är i rörelse. Denna utveckling 
träffade hela befolkningen i DDR med 
oerhörd kraft i samband med de socialis-
tiska regimernas fall. På mycket kort tid 
upplöstes referenspunkterna på alla var-
dagslivets områden: nationell gränsdrag-
ning, politiska strukturer, ägandeformer, 
arbetsliv, utbildning, fritidsaktiviteter, so-
ciala relationer, konsumtion och boende. 

DDR:s upplösning innebär att östtys-
karna har varit med om att avskaffa en 
hegemoni där betydelser fixerades och 
skillnader organiserades på ett visst sätt. 
I och med Tysklands enande har östtys-
karna ”förflyttats” från en specifik social 
och historisk hegemoni till en annan. La-
clau kallar denna typ av förändringar, när 
tidigare djupt förankrade normer och vär-
deringar förskjuts eller upphör att struk-
turera samhället på ett visst sätt, för dis-
lokation (Laclau 1990:39). Dislokationen 
innebär att kontexten förändras på ett 
 sådant sätt att människor måste finna nya 
platser, kategoriseringar och identiteter.

Enligt diskursteorin förändrar disloka-
tioner också vad som är politiskt respektive 
socialt i ett samhälle. Det politiska utgörs 
av fält där mening inte har fixerats och 
där striden mellan antagonismer är synlig. 
Det sociala utgörs av fält där kontingen-
sen osynliggjorts genom att alternativ har 
undertryckts så att saker framstår som 
objek tiva (Laclau 1990). Vid omvälvning - 
ar förskjuts gränserna mellan dessa båda 

fält, så att sådant som tidigare uppfattats 
som socialt blir politiskt och vice versa. 
Med diskursteorins hjälp vill jag belysa 
hur materialiteter synliggör sådana för-
skjutningar, vilka olika identifikations-
möjligheter dessa erbjuder samt hur mate-
rialiteter utgör artikulationer när såväl det 
enade Tyskland som Öst och Väst defi-
nieras.

Muren: materialitet
som objektifierad diskurs

DDR kan bara förstås utifrån dess roll i 
den asymmetriska organiseringen av värl-
den i Öst och Väst, med Berlinmuren 
som tydligaste skiljelinje (jfr Borneman 
1992:3; Gerber 2004). Intervjupersonerna 
beskriver att de under sin uppväxt i DDR 
på 1970- och 1980-talen upplevde grän-
sen mellan DDR och Västtyskland som 
absolut. Även om långt ifrån alla kom i 
kontakt med den fysiska gränsen i sin var-
dag, satte den på ett påtagligt sätt ramarna 
för det som skedde innanför den. Ute är 
uppvuxen i Östberlin. Vid tiden för inter-
vjun bor hon i västra Berlin och förflyttar 
sig dagligen över den forna gränsen, där 
muren en gång stod.

Du måste tänka dig, muren var på den tiden 
helt enkelt något som, det är helt klart att man 
går dit, men inte längre. Och jag hade inte före-
ställningen att den onda klassfienden befann 
sig där bakom eller nåt sånt. Det var helt enkelt 
klart, det är linjen, det är gränsen och det är på 
nåt sätt också bra att den är där. Det är något 
mycket viktigt och gränsen är en gräns och 
längre kommer man inte. Det är absolut nor-
malt, absolut naturligt. Även när vi lekte eller 
så, så fanns det ett särskilt avstånd dit vi inte 
kunde gå och där stod alltid soldater. Alltså 
idag skulle jag säga att det är omöjligt att före-
ställa sig, men det var totalt normalt.
 (Alla intervjucitat har översatts från tyska av 
författaren.)
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Här materialiseras uppdelningen i Öst 
och Väst på ett mycket påtagligt sätt. 
Kalla krigets diskursiva ordning tog sig 
fysiska uttryck i landskapet och definie-
rade människors liv. Ur dagens perspektiv 
framtår muren, liksom det system som 
upprätthöll den, som onormala. Genom 
att poängtera att hon inte trodde att ”den 
onda klassfienden” befann sig på andra 
 sidan muren gör Ute en distinktion mel-
lan sin egen uppfattning av muren som 
normal och den socialistiska regimens be-
skrivning av muren som en ”anti-fascistisk 
skyddsvall”. Hon tycks hävda att även om 
gränsdragningen och den propaganda 
som omgav den var absurd så levde män-
niskorna ett normalt liv även på Östsidan. 
Tysklands delning, liksom uppförandet av 
muren, var naturligtvis högst politiska 
skeenden. I vardagen var dock gränsen 
inte förhandlingsbar, vilket muren och 
soldaterna som bevakade den var ett tyd-
ligt uttryck för. Eftersom det inte fanns 
några alternativ blev muren inte i första 
hand en politisk angelägenhet utan en 
materialiserad del av det sociala rum inom 
vilket livet utspelade sig. DDR:s diskurs-
ordning synliggörs genom att dess fysiska 
gränser var så absoluta. På andra sidan 
fanns en annan ordning, som DDR:s 
med borgare var avskurna ifrån.

Denna dubbelhet, där muren beskrivs 
både som normal och onormal, måste för-
stås i ljuset av de extrema förändringar 
som skett mellan den tid Ute berättar om 
och den tid då berättandet äger rum. Det 
som på den tiden framstod som en odis-
kutabel, objektiv realitet har med Tysk-
lands enande förvandlats till ett uttryck 
för ett icke längre existerande politiskt 
system. Genom att använda begreppet 
dislokation kan man se hur det sociala, i 
Laclaus mening, förvandlades till något 
politiskt. Därmed försköts även gränsen 

för vad som uppfattades som normalt re-
spektive onormalt.

Dislokationer tvingar och möjliggör 
även för subjekt att omorientera sig (La-
clau 1990:39 f). Karl uttrycker sitt miss-
nöje med den dåvarande diskursiva ord-
ningen genom att berätta om sina dröm - 
mar om att f ly.

Jag ägnade min tid åt att hata DDR och åt att 
planera hur jag skulle försvinna från DDR. Det 
hade blivit mitt viktigaste livsinnehåll och det 
försvann plötsligt helt av sig själv, utan att jag 
hade gjort något för att det skulle ske. Jag hade 
redan tänkt ut vilka hav jag måste simma över 
och vilka staket jag måste klättra över. Allt det 
försvann med ens och då kände man sig lik- 
som tom och utbränd. Man sökte då efter nya 
mål.

Flykten från en diskursiv ordning till en 
annan materialiseras i de staket och hav 
Karl drömde om att forcera för att komma 
till andra sidan. När staketen försvin- 
ner och vattnen blir farbara försvinner 
Karls livsinnehåll. Dislokationen gör att 
han inte längre har DDR:s gränser att ta 
 spjärn emot. Karls berättelse visar att även 
förlusten av en negativ identifikation är en 
förlust och att denna kan upplevas som 
traumatisk. Denna existentiella ångest 
återkommer mer eller mindre uttalat i de 
f lesta intervjuer. Ibland beskrivs den som 
självupplevd, ibland tillskrivs den andra 
personer. Murens fall, då de strukturer, 
normer och handlingsmönster som utgjort 
vardagen upphör att existera, lämnar ett 
stort tomrum eller kaos efter sig. DDR:s 
upplösning utgör en liminal fas, som ska-
par ett tydligt före och efter i de intervjua-
des beskrivningar av sig själva och av sam-
hället. I och med murens fall öppnades 
även nya möjligheter att vara människa. 
Dislokationen synliggör att muren och 
andra materialiseringar av gränsen ut-
gjorde en avgörande del i DDR:s stats-
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socialistiska diskurs. På samma sätt utgör 
forcerandet av den en viktig del i de dis-
kursiva förändringarna, liksom i de post-
socialistiska diskurserna om DDR-tiden 
och dess slut.

Byggnader: materialiserade
identifikationsmöjligheter

Andra materialiseringar som ingår i för-
ändringsprocessen är de hyreshusområden 
som kom att bilda nya, stora stadsdelar 
när DDR under 1970- och 1980-talen 
pro ducerade nästan två miljoner nya 
lägen heter (Meggle 2004). Byggnaderna 
utgör en del av intervjupersonernas posi-
tionering och den kan ta sig uttryck redan 
i ordvalet, då det på tyska finns två be-
nämningar på denna typ av hus. Neubau 
är den term som användes officiellt i DDR 
och betyder ”nybygge”. Plattenbau är den 
term som företrädesvis används i tysk me-
dia idag och framhäver att husen prefabri-
cerats utan att man gjort något för att för-
söka dölja skarvarna mellan ”plattorna”. 
Båda termerna används av intervjuperso-
nerna, inte sällan av en och samma per-
son.

Plattenbau kan jämföras med det 
svenska ”miljonprogrammet” och har i 
lik het med denna term ofta negativa kon-
notationer (jfr Ristilammi 1999). Den har 
blivit till ett kännetecken för DDR, vilket 
bland annat DDR-museet i Berlin gjort 
en poäng av. Hela utställningen kretsar 
kring ”DDR:s typiska Plattenbau-Sy-
stem”, eftersom montrarna utgör modeller 
av hyreshusen. DDR:s modernitetsprojekt 
materialiserades i dessa byggnader och ut-
gjorde de diskursiva ramarna för miljon-
tals DDR-medborgares liv. Genom att 
inordnas bland andra föremål från DDR 
materialiserar modellerna i utställningen 

diskursen om DDR ur dagens perspektiv. 
De utgör de diskursiva ramarna för besö-
karnas förståelser av en försvunnen värld. 
Både modellerna och deras innehåll bildar 
berättelser om en stat som inte längre 
finns. Därmed blir det havererade moder-
nitetsprojektet, liksom dess vardagskultur, 
något som förläggs till det havererade 
DDR. Detta trots att många av dessa hus 
finns kvar och bebos av människor än 
idag och alltså utgör en del av den fysiska 
miljön även i det förenade Tyskland.

De en gång så moderna husen har inte 
bara laddats om i ljuset av sen/postmoder-
niteten utan har också förflyttats från en 
socialistisk till en postsocialistisk kontext. 
Detta innebär en ökad boendedifferentie-
ring, eftersom de ökade löneskillnaderna 
innebär att de som har råd flyttar från 
dessa områden. I västliga media har husen 
beskrivits som alienerande massbostads-
områden (Meggle 2004:172). Per-Markku 
Ristilammi (1999:18) har visat att när 
omgivningens bilder av ett bostadsområde 
eller en bostadsform är negativa, blir det 
faktum att man härstammar från ett så-
dant område stigmatiserande. Boendet 
blir då till ett reducerande kännetecken.

Intervjupersonerna både ifrågasätter 
och bekräftar negativa diskurser om dessa 
bostadsområden. Inge kommer från ett 
sådant och hon beskriver att under hennes 
barndom var det ”en blomstrande stad”. 
Efter 1990 har brunkolsbrytningen i om-
rådet reducerats så att den bara omsätter 
en bråkdel av de arbetare för vilka lägen-
heterna byggdes. Inge berättar att varje 
gång hon besöker denna del av Tyskland 
så har ytterligare ett hus rivits, däribland 
hennes barndomshem. När arbetarna inte 
längre är behövda blir de tomma husen 
till ett problem som löses genom att de 
elimineras. För Inge innebär rivandet inte 
bara en fysisk omdaning av hennes hem-
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ort, utan också förlusten av en positiv 
arbe taridentifikation.

I det postindustriella samhället får hu-
sen en ny laddning. Det som av f lera 
skildras som en modern, harmonisk och 
socialt berikande uppväxtmiljö hör idag 
till de områden som samma personer väl-
jer att inte bosätta sig i. Sett i ljuset av 
”dåvarande förhållanden” sätts de prefa-
bricerade husen in i en modernitetsdiskurs 
som hade till mål att skapa bättre levnads-
förhållanden för alla medborgare. Husen 
materialiserade drömmen om modernite-

ten som gjorde det möjligt att lägga det 
gamla bakom sig och koncentrera sig på 
fram tiden (jfr Ristilammi 1999:61 ff). 
Utifrån dagens perspektiv är det inte 
längre framsteget som står i förgrunden 
utan konformiteten som blir till något fult 
som begränsar individens fria val. Neubau 
för knippas med barndomens DDR, men i 
en samtida kontext har husen även för de 
personer som vuxit upp i dem blivit Plat-
tenbau.

Äldre bebyggelse tycks, till skillnad 
från den som formgetts och byggts under 

olika materiella artikulationer: rivningen av Palast der republik och revitaliseringen av de östtyska bilarna i 
form av ett Trabantsafari. i bakgrunden det symbolladdade östtyska TV-tornet som under fotbolls-VM gjordes 

till en fotboll i Telecoms rosa färger. foto: Sofi Gerber, 2006.
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den socialistiska tiden, erbjuda positiva 
identifikationsmöjligheter i dagens Tysk-
land. Det tydligaste exemplet utgörs av 
centrala Berlin, där Palast der republik 
som byggdes på 1970-talet som säte för 
DDR:s Volkskammer och som kulturpalats 
rivits för att ge plats åt återuppbyggnaden 
av berliner Schloß (Binder 2009; Flamm 
2005). De häftiga diskussioner som före-
gick rivningen visar på det materiellas be-
tydelse i de diskursiva striderna om vad 
som är ett tyskt kulturarv värt att bevara. 
Att sätta en parentes kring den närmaste 
historien till förmån för iscensättande av 
tidigare epoker är vanligt förekommande i 
det senmoderna samhället (se Gustafsson 
2002a). I Tyskland materialiserar åter-
uppbyggandet en kontinuitet med en enad 
nation, där det nazistiska och det socialis-
tiska förflutna utelämnas. Samtidigt är 
det ett uttryck för diskontinuitet i relation 
till det socialistiska förgångna, vilket 
bland annat tar sig uttryck i att materia-
liseringar av DDR elimineras ur stads-
bilden (jfr Gustafsson 2002b; Sandberg 
2009:101 ff). Kontinuitet och diskontinui-
tet skapas således parallellt, vilket blir sär-
skilt tydligt i och med de förskjutningar 
som uppstår i samband med dislokationer 
(jfr Kaschuba 2001).

Materialiserade diskurser erbjuder olika 
positioner som människor kan identifiera 
sig med, samtidigt som de utesluter andra. 
De två exemplen ovan, där Plattenbau 
stigmatiseras och elimineras å ena sidan, 
medan presocialistiska och prenazistiska 
byggnader upphöjs och återskapas å den 
andra, visar det materiellas betydelse i de 
diskursiva striderna om historien. Men de 
visar också hur materiella omvandlingar 
av platser skapar olika möjligheter och be-
gränsningar i människors vardagsliv, lik-
som vilka identifikationer som blir möj-
liga och attraktiva.

Ostalgie: artikulation eller
hegemonisk intervention?

De intervjuade positionerar sig genom att 
implicit och explicit jämföra då med nu 
och det socialistiska systemet med det ka-
pitalistiska. Att DDR var konformt i ma-
teriellt hänseende framkommer i många 
av intervjuerna, inte bara när det gäller 
bostäder utan även beträffande vardags-
föremål såsom kläder, husgeråd och mat-
varor. Så här säger Franz:

Kläder i Öst: Alltså för mig var det fasansfullt 
att gå och handla saker med föräldrarna som 
barn. Det var en hel vägg full. Det var samma 
sak med livsmedlen. På film ser man alltid en 
full hylla, men nere står rödkål och i mitten 
gurkor och uppe ligger vitkål, och det sträcker 
sig från ena änden till den andra. Det är inte så 
som nu att det finns nya saker var tjugonde cen-
timeter. Och som sagt kläder, det var fasans-
fullt. Det var så fult och det var så grått. Det 
var så intetsägande. Och även i Öst ville man 
vara snygg, alltså också inför tjejerna ibland, 
och se lite annorlunda ut än de andra så att säga. 
Vem vill inte det? Jag hade alltid känslan av att 
vi alla såg likadana ut. Alltså man kunde över-
huvudtaget inte uttrycka sig på något sätt, i alla 
fall inte med det som man kunde köpa, för att 
allt var samma smörja.

På DDR-tiden utgjorde vardagsföremålen 
de materiella förutsättningarna för livet i 
DDR. Ur ett postsocialistiskt perspektiv 
tolkar intervjupersonerna detta liv på olika 
sätt – medan vissa framhäver avsaknaden 
av individualitet som något negativt, som 
Franz ovan, lyfter andra fram det positiva 
i att alla hade samma saker. De inter-
vjuade ger därmed uttryck för olika dis-
kurser om vad ett modernt samhälle bör 
vara. Å ena sidan mäts graden av moder-
nitet utifrån utbudet av varor, där indivi-
dens möjlighet att välja uppfattas som 
central (jfr Berdahl 2008:360). Å andra 
sidan bedöms moderniteten utifrån sam-
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hällets förmåga att förse alla sina medbor-
gare med vad de behöver, där jämlikhets-
idealet är centralt. Här blir DDR till en 
”alternativ modernitet” (Pence & Betts 
2008:11 ff) i relation till det stratifierade 
konsumtionssamhälle de intervjuade lever 
i idag. I båda fallen utgör vardagsföre-
målen artikulationer som fixerar mening 
på ett visst sätt, men utesluter andra.

I och med murens fall ersattes de f lesta 
av varorna från DDR med ett stort utbud 
av varor från Väst. Avsaknaden av en 
mängd föremål har omöjliggjort vissa 
handlingar, eller ändrat deras karaktär. 
Flera intervjupersoner berättar också att 
det är svårt att minnas sin barndom efter-
som det inte finns så många fysiska saker 
att hänga upp sina minnen på. Samtidigt 
som de beskriver hur deras biografier 
präglas av diskontinuitet är de noga med 
att poängtera att de inte längtar tillbaka 
till DDR-tiden. 

Genom detta poängterande positione-
rar de sig i förhållande till en etablerad 
diskurs som går under benämningen os-
talgie. Genom att ta bort n:et i nostalgi 
skiljs östtyskarnas tillbakablickande från 
västtyskarnas. Att vara ”ostalgisk” är att 
framhäva den icke (önskvärda) tyska hi-
sto rien (jfr Jarausch & Geyer 2003). Efter 
att de f lesta DDR-produkter först för-
svann efter Tysklands enande kom från 
1990-talet och framåt en våg av varor som 
ofta marknadsförs som östprodukter ut på 
marknaden (Ahbe 2005; Berdahl 1999). 
Allt från livsmedel till inredning, böcker 
och film som härrör från eller tematiserar 
DDR-tiden har setts som ett uttryck för 
ostalgie.

Denna materiella form av ostalgie 
framställs som oproblematisk av de f lesta 
intervjupersoner. De beskriver ofta öst-
produkterna som konforma när de befin-
ner sig i sin ”rätta” miljö i DDR, men som 

rariteter i det västerländska konsumtions-
samhället. Å ena sidan har de avladdats i 
sin egenskap av DDR-föremål och kan 
användas som markörer i det senmoderna 
samhällets lek med och konsumtion av 
identiteter. Å andra sidan är det just deras 
laddning som DDR-föremål som gör dem 
exotiska.

Kommunikationen kring varor från 
Öst och Väst har bytt förtecken under 
1990-talet så att det tidigare raffinerade 
varuutbudet från Väst kom att avfärdas 
som enhetligt medan det tidigare kon-
forma utbudet från Öst blev till något sär-
skilt (Ahbe 2005:47). Ett föremål som 
lyfts fram av f lera intervjupersoner är de 
färgglada plastäggkopparna som ser ut 
som hönor. De poängterar att i DDR hade 
”alla” sådana äggkoppar och artikulerar på 
så vis ett specifikt DDR-ursprung som 
både bygger på relationen till DDR-pro-
dukterna i sig och på att de omfattade i 
princip hela DDR:s befolkning (jfr Betts 
2000:754). Idag har äggkopparna alltså 
blivit en specialitet som å ena sidan för-
binder östtyskarna med varandra och som 
å andra sidan gör att de kan sticka ut från 
mängden. Med hjälp av äggkopparna kan 
man artikulera östtyskhet, men detta för-
utsätter att de knyts till en stat som inte 
längre finns. När östprodukterna blir till 
anakronismer i det samtida produktland-
skapet bidrar de till att bekräfta att Öst är 
en avslutad epok.

 Revitaliseringen av östtyska varor kan 
ses som en artikulation där östtyskarna 
hävdar sitt förflutna som likvärdigt väst-
tyskarnas. Från att ha utgjort en del av det 
sociala fältet i DDR har de blivit identi-
tetspolitiska artikulationer i det förenade 
Tyskland. Samtidigt utgör ostalgie-dis-
kursen en hegemonisk intervention som 
återupprättar ordningen genom att skilja 
ut det östtyska som avvikande och passé 
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(jfr Winther Jørgensen & Phillips 2000: 
55). ostalgie-begreppet är således tvety-
digt eftersom det kännetecknar en identi-
tetspolitisk reaktion på Västs hegemoni, 
samtidigt som det i sig kan ses som en 
hege monisk intervention genom att det 
definierar vissa artikulationer som inade-
kvata (Merkel 2006:252).

Dislokatoriska materialiteter

Det är genom dislokationen som det ma-
teriellas diskursivitet blir tydlig: den nor-
mala muren framstår som absurd, de stan-
dardiserade byggnaderna blir till känne - 
tecken för ett havererat socialistiskt pro - 
jekt, äggkopparna som alla hade blir till 
rariteter. Det sker en förskjutning av de 
materiella villkoren från att ha varit en del 
av det sociala livet i DDR till att bli poli-
tiserade markörer i den postsocialistiska 
diskursen. Med det diskursteoretiska per-
spektivet ser vi inte bara hur tingen får 
nya betydelser, utan även hur det mate-
riella utgör artikulatoriska element som 
bidrar till att befästa eller förändra dis-
kursiva strukturer.

Etnologin kan, med sina material- och 
människonära analyser, visa hur förskjut-
ningar mellan det sociala och det politiska 
påverkar människors möjligheter, men 
också hur människors handlingar ger 
upphov till sådana förskjutningar. Den 
vardagsnära analysen kan ge oväntade re-
sultat, där något så politiserat som Berlin-
muren kan visa sig utgöra en del av män-
niskors sociala verklighet. På så vis kan vi 
öka vår kunskap om kontinuitet och dis-
kontinuitet, om hur det materiella är cen-
tralt när människor uppfattar sin omvärld 
som begränsad eller trygg och när de upp-
fattar den som möjlig eller nödvändig att 
förändra.

Not

1 Materialet utgörs av biografiska intervjuer med 
tjugofem personer födda i DDR under 1970-talet, 
varav femton är kvinnor och tio män. Tretton per-
soner var vid intervjutillfällena bosatta i Berlin 
med omnejd, åtta personer i Dresden i Sachsen 
och fyra personer på landsbygden i Mecklenburg–
Vorpommern. Intervjupersonerna hade varierande 
utbildningsbakgrund och socio-ekonomisk situa-
tion. Intervjuerna genomfördes mellan 2005 och 
2007.
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Summary

The Material in focus: Discourse ethnological 
Perspectives on the fall of the Wall
(Det materiella i fokus
Diskursetnologiska perspektiv på murens fall)

This article discusses the definition of discourse 
by Laclau and Mouffe as including also the mate-
rial, in relation to ethnological applications. It 
analyses East German material articulations be-
fore and after the Fall of the Wall through bio-
graphic interviews with people grown up in the 
GDR. By using the concept of dislocation, the au-
thor shows how material things, such as the Berlin 
Wall, buildings and everyday objects are objec-
tified in a certain historical setting, but political-
ized in another. In the dislocation between the 
social and the political, the material is part of an-
tagonistic articulations as well as of new hegem-
onic interventions. Thereby, the material objects 
not only change meanings, but also contribute to 
which new identifications that are available, pos-
sible and attractive.

Keywords: discourse theory, materiality, dislocation, 
identification, the fall of the Wall.

Sofi Gerber, PhD in european ethnology, Södertörn 
University, Stockholm, and the  biodynamic research 
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ven om de diskursteoretiska begrepp som 
presenteras i Hegemony and socialist strategy 
(Laclau & Mouffe 1985) kan läsas som för-
slag till analysverktyg så har diskursteorin 

kritiserats för att vara alltför teore tiserande, på bekost-
nad av konkret metodologi. Man skulle kunna säga att 
den utveckling av diskursteorin som ibland kallas logik-
perspektivet eller -ansatsen (the logics approach), fram- 
för allt utvecklat av Jason Glynos och David Howarth, 
är ett försök att adressera metodfrågor i diskursteorin 
på ett tydligare sätt. I boken Logics of critical explanation 
in social and political theory (2007) skisseras det metod-
förslag som författarna kallar den kritiska förklaringens 
logiker. Det är ett förslag på hur forskaren kan gripa sig 
an sitt material analytiskt för att förstå – och förklara – 
det.

Eftersom logikperspektivet ännu är relativt oanvänt 
inom svensk etnologi vill jag i den här artikeln först be-
skriva det översiktligt och sedan kort diskutera det. För 
att göra framställningen gripbar – vilket kan behövas, 
Glynos och Howarth håller emellanåt en ganska hög 
abstrak tionsnivå – kommer jag att använda mig av det 
material som jag själv för närvarande arbetar med och 
som utgörs av utsagor om befolkningens åldrande. Allra 
först kommer jag dock att säga ett par ord om själva or-
det logik som sådant och dess användning inom diskurs-
teorin.

Logik

När Laclau beskriver ordet logik skriver han att det 
handlar om ett system av regler som påverkar vad som är 
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möjligt i en viss kontext (Laclau 2000a:76; 
Laclau & Mouffe 1985; se även Gunnars-
son Payne 2006). Översätter man denna 
förståelse till ”etnologiska” antar jag att 
man lika gärna skulle kunna säga ”kultur” 
eller ”diskurs”. I ett försök att precisera 
sitt använ dande av ordet logik menar La-
clau att begreppet pekar på en viss typ av 
relation mellan identiteter. Han skiljer till 
exempel mellan skillnadslogik och ekvi-
va lens logik.

Skillnadslogik beskriver hur det mellan 
vissa identiteter inte tycks finnas något 
som förenar, folk känner ingen samhörig-
het och identifierar sig inte nämnvärt med 
varandra. Eventuella problem hanteras in-
dividuellt. ekvivalenslogik beskriver hur 
det i ett visst sammanhang skapas länkar 
mellan identiteter som annars inte alls 
känner någon samhörighet. Till exempel 
kan man tänka sig att studenterna i ett 
klassrum kan vara sinsemellan mycket 
olika, med olika krav och förväntningar 
(skillnadslogik råder), men att universi-
tetsorganisationen, liksom enskilda hän-
delser inom ramen för utbildningen, kan 
göra att de plötsligt identifierar sig som 
”studenter” i relation till ”läraren”, ”uni-
versitetet” eller något annat (ekvivalens-
logik råder).

”Logik” är i det här sammanhanget 
ungefärligt översättbart med ”spelets reg-
ler” (Laclau 2000b:283 f). Att en ekviva-
lenslogik är stark i ett klassrum skulle 
kunna beskrivas som att ”spelet” där tycks 
härbärgera en konflikt mellan lärare och 
studenter, till exempel. En student som 
kommer ny till ett sådant klassrum kom-
mer snart att förstå att ”spelets regler” krä-
ver att han eller hon förhåller sig till de 
grupperingar som finns. I ett klassrum 
som karakteriseras av skillnadslogik kän-
ner studenterna däremot ingen samhörig-
het; de ställer olika krav på sin utbildning 

och enas inte i någon gemensam kritik 
mot något.

Vad begreppet logik gör är alltså att det 
tydligare fokuserar den typ av relation 
som råder mellan identiteter (subjekts  eller 
föremåls eller annat) i ett visst samman-
hang (Laclau 2000b:283 f). Hur dessa 
rela tioner ser ut ligger till grund för vilka 
handlingar som kan genomföras, och är 
helt centrala för Laclaus teoretiseringar av 
identitet och förändring. Ofta är det just 
rörelsen från en logik till en annan som 
intresserar Laclau. Vad som framträder 
som viktigt i en sådan rörelse är vad de 
enskilda subjekten (studenterna i ovan-
stående exempel) identifierar sig med och 
mot (tom signifikant, konstituerande ut-
sida). Det blir forskarens uppgift att un-
dersöka mekanismerna i denna rörelse för 
att kunna förstå och förklara dess fram-
gångar eller misslyckanden. Vad är det 
med en viss tom signifikant som gör att 
en fråga enar många, kanske samtliga stu-
denter i exemplet ovan? Och hur kan man 
förklara att en fråga som många intresse-
rar sig för ändå inte leder till enad aktion? 

Det som numera ofta kallas för ”logik-
perspektivet” inom diskursteorin är ett 
försök att utveckla begreppet logik såsom 
det beskrivs ovan och göra det mer analy-
tiskt användbart för att besvara förra 
styckets avslutande frågor. Glynos och 
Howarth (2007) föreslår tre logiker.1 Jag 
kommer nedan att kort beskriva dessas 
egenheter och hur Glynos och Howarth 
tänker sig att begreppen ska kunna an-
vändas. Jag kommer också att föra ned 
använ dandet av logikerna på en empirisk 
nivå som Glynos och Howarth möjligen 
inte avsåg, men som känns rimlig för den 
etnologi jag bedriver. Man får tänka sig 
att logikerna utgör tre steg i, eller delar av, 
analysarbetet – tre typer av mål för fors-
karblicken.
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Social logik
Det som kallas ”social logik” är sådana lo-
giker som karakteriserar det fenomen man 
vill studera. När man studerar ett feno-
mens sociala, eller förgivettagna, logik 
undersöker man vad fenomenet består av 
när ”allt är som det brukar”; man beskri-
ver de regler, normer, handlingar och 
självförståelser som fenomenet är upp-
byggt av.

När jag tillsammans med Karin Ljus-
linder, medie- och kommunikationsve-
tare, försökte beskriva det nätverk av 
 sociala logiker som karakteriserar vårt nu-
varande forskningsobjekt ”kulturella före-
ställningar om befolkningens åldrande” 
stötte vi omedelbart på problem. Vad var 
det egentligen vi studerade? Vi fick arbeta 
mycket med att formulera för oss själva 
hur det inte var den demografiska proces-
sen i sig vi studerade, utan hur tal och 
tänkande om den var strukturerat.2 När vi 
gått igenom mediematerial och gjort in-
tervjuer var det tydligt att när befolkning-
ens åldrande beskrevs i förbifarten och 
utan att problematiseras så beskrevs den 
som ett problem; i framtiden skulle det 
finnas alltför få yrkesverksamma i vården 
för att kunna försörja och ta hand om de 
alltf ler äldre.

Svaren tycktes bl.a. strukturerade av 
sociala logiker som gjorde skillnad mellan 
äldre och yngre (och därför hela tiden ut-
gick från, förväntade sig  och återskapade 
en sådan skillnad) och logiker som pre-
mierade förklaringar kretsande kring eko-
nomi och försörjning (så att förklaringar 
som relaterades till detta fick företräde 
framför andra förklaringar). Logikerna 
existerade sida vid sida och påverkade var-
andra, något som blev tydligt i den ofta 
refererade ”beroendekvoten”, dvs. relatio-
nen mellan yngre förvärvsarbetande och 
äldre pensionärer. Tillsammans gjorde 
dessa båda logiker det möjligt att beskriva 
äldre som passiva, kostande och i behov av 
hjälp, vilket alltså var grunden till att man 
såg befolkningens åldrande som ett pro-
blem. De är logiker som byggs upp av, och 
resulterar i, pensionssystem, sjukvårds-
system och ungdomsnorm, liksom av den 
ofta populistiska debattstil som man fin-
ner i medierna och som gärna ställer olika 
grupper mot varandra.

Politisk logik
Om social logik avser logiker som råder 
när allt är som det brukar används termen 
politisk logik för att synliggöra hur det 
studerade fenomenet är kontingent kon-

”utan systemändring får två arbetare dela på kostnaden för en pensionär år 2050”, lyder den ursprungliga bild-
texten i Dagens Nyheter. en social logik som gör skillnad mellan äldre och yngre samt premierar förklaringar 

kretsande kring ekonomi och försörjning är tydligt gestaltad.
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struerat som en effekt av kamp (Glynos & 
Howarth 2007:145). Det är logiker som 
gör det möjligt för oss att få syn på för-
ändring och dynamik i det studerade som 
av Glynos och Howarth kallas för poli-
tiska. Det gäller ofta framväxandet av en 
uttalad kritik mot en situation, ett ifråga-
sättande av självklarheten hos något. Det 
kan också gälla något som ”avslöjar” att 
det studerade inte är någon beständig 
konstruktion, utan snarare sett olika ut i 
olika sammanhang.

I projektet om befolkningens åldrande 
kunde man se att informanterna ofta var 
kritiska mot olika saker. Men det var inte 
förrän det mitt under fältarbetet lades ett 
politiskt förslag om indragning av ambu-
lanser och vårdplatser på några orter i 
Västerbottens inland som kritiken lycka-
des ena människor. Förut hade kritiken 
varit spridd och riktad mot olika håll. 
Man hade kritiserat nedläggningar av 
matbutiker, postkontor, höjda bensinpri-
ser osv., men man hade inte gjort enad 
sak. Neddragningsförslaget var en hän-
delse som lyckades skapa ekvivalenser 
mellan olika kritikpunkter.

Åseleupproret och Doroteaupproret3 
strukturerades av en logik om ”allas rätt 
till vård”. Detta kan ses som exempel på 
politisk logik. Logiken ifrågasatte – och 
synliggjorde! – den ekonomiska politik 
och den moral som möjliggjort förslaget 
(och det senare genomförandet) om ned-
dragningar.

Styrkan i upproren måste troligen för-
klaras med att det fanns f lera skäl att ena 
sig. Vårdneddragningarna var bara drop-
pen som fick bägaren att rinna över. Kon-
sekvensen var skapandet av ekvivalens-
kedjor mellan enskilda Dorotea-/Åselebor 
och andra runt om i landet som sympati-
serade med upproret – skillnadslogik er-
sattes med ekvivalenslogik! I intervjuerna 

kunde man se hur informanternas identi-
fikation med kritiken mot neddragningen 
gav ny kraft åt deras verbaliserade farhå-
gor om att åldras i bygder med särskilt 
åldrande befolkning.

Metodologiskt kan man tänka sig att 
det Glynos och Howarth föreslår är att 
forskaren först försöker beskriva de logi-
ker som strukturerar det som tas för själv-
klart i det studerade fenomenet (social lo-
gik). Sedan menar de att forskaren bör 
fokusera eventuell kritik (politisk logik) 
för att undersöka vad som står på spel och 
hur identiteter relaterar till varandra på 
fältet. Kommen så långt kan man säga att 
utan närvaro av politisk logik är det möj-
ligt för människor att ta ett system för 
 givet (social logik). Men så fort det ges 
ett alternativ måste folk välja.

Människor idag är ofta ganska med-
vetna om att de skulle kunna leva sina liv 
annorlunda och göra andra val. Även när 
människor lever i situationer som de är 
kritiska till händer det att de fortsätter att 
göra som de brukar – trots att de vet att de 
skulle kunna göra på andra sätt. Hur kom-
mer det sig?

Fantasmatisk logik
För att kunna förklara varför människor 
synes fångade av och håller fast vid prak-
tiker (oavsett om dessa kan klassas som 
sociala eller politiska) introducerar Gly-
nos och Howarth begreppet fantasmatisk 
logik. Detta avser att beskriva de logiker 
som människor producerar för att förklara 
sig och omvärlden för sig själva och andra 
(Glynos 2008:278). Fantasmatisk logik är 
Glynos och Howarths kanske viktigaste 
bidrag till att kunna förklara sociala och 
politiska skeenden. Översatt till ett etno-
logiskt språkbruk skulle man möjligen 
lika gärna kunna tala om kulturella före-
ställningar med skillnaden att nu häm- 
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tas inspiration från lacansk psykoanalys, 
främst tankarna om en konstitutiv brist; 
varje  social struktur och subjekt ses som 
ofullständig och människor som ständigt 
sökande efter identifikation som kan skyla 
över denna brist.

Fantasmatisk logik är de förklaringar 
och den världsbild människor använder 
när de beskriver sin verklighet och detta 
har en helt fundamental betydelse, särskilt 
därför att fantasierna – fantasmatisk lo-
giks innehåll – antas dölja den kontingens 
som diskursteorin utgår från att all verk-
lighet konstitueras av. Om denna verklig-
het störs, om en människa t.ex. är med om 
dislokatoriska händelser som ställer tillva-
ron på ända, kommer hon att tvingas söka 
nya sammanhang, nya identifikationer, 
nya fantasier.

Ett sådant döljande är måhända nöd-
vändigt för att man ska kunna förstå och 
stå ut med tillvaron. I Sjöstedt Landéns 
artikel i detta nummer ges exemp let med 
Östersunds rena luft och korta pendlings-
avstånd som skäl att vilja f lytta dit för att 
ta ett jobb, en etablerad fantasi som effek-
tivt tonar ned känslan av att inte ha något 
annat val och samtidigt döljer hur motivet 
till f lytt (och Östersund!) är kontingent 
konstruerat.

I de intervjuer om befolkningens åld-
rande vi gjorde med äldre boende i Norr-
lands inland kunde vi se hur informan-
terna dels beskrev ”hur det är” (social 
logik) och ”hur det borde vara istället” 
(politisk  logik). Men de delade också med 
sig av berättelser som satte deras agerande 
i kontext. De beskrev till exempel hur det 
”inte är nån idé att bråka” eftersom kom-
munledningen och politikerna i Stock-
holm ”ändå inte lyssnar”. De beskrev 
också hur det å ena sidan var omöjligt att 
åldras i glesbygd, särskilt om man behövde 
vård. Den som åldras måste f lytta! Å 

andra  sidan beskrevs städerna som oper-
sonliga platser där ensamhet rådde. Som 
symbol för detta beskrevs i intervju efter 
intervju hur man i städerna kunde få 
”ligga död i månader” utan att någon 
märkte det. I rela tion till denna bild fram-
stod den egna bygden som en mycket bra 
plats att åldras på, och det var också en 
berättelse, en fantasi, som kunde legi-
timera ett beslut att ”aldrig någonsin” 
f lytta.

Sådana här berättelser om hur det är i 
storstan tror jag att Glynos och Howarth 
skulle kalla fantasmatisk logik. Även när 
informanterna själva tycktes medvetna om 
att de överdrev och skarvade använde de 
berättelserna för att förklara och legiti-
mera varför de själva kände det som de 
kände och gjorde som de gjorde. Berät-
telserna skapade ordning och reda. De 
skapade tydliga positioner och identiteter 
med vilka informanterna kunde identi-
fiera sig och mot vilka de kunde ta av-
stånd. De delvis motstridiga fantasierna 
om icke lyssnande politiker, om operson-
liga städer, om omöjligheten att åldras i 
glesbygd representerade de egna valen 
som rimliga.

Men, och det är viktigt, inom diskurs-
teorin är detta ändå inte fantasins allra 
viktigaste roll. I stället är denna just att 
försäkra att en praktiks politiska dimen-
sion förpassas till bakgrunden (Glynos & 
Howarth 2007:145). Fantasier stödjer 
alltså ofta en social ordning, de deltar ak-
tivt i kampen om hegemoni. I relation till 
politiska praktiker kan de fungera som ny 
energi för motstånd och förändring. Ex-
empelvis kan fantasier om EU:s byråkrati 
fungera som brasved för EU-motstånd 
oavsett hur väl dessa fantasier stämmer 
med EU-byråkratins praktiker. Därvidlag 
är fantasier lika produktiva och verkliga 
som de praktiker de handlar om, de är 
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också i någon mening konstitutiva för 
dessa praktiker. Men de är inte samma 
sak som dessa.

Hur vet man då att något kan betraktas 
som fantasmatisk logik? Glynos och Ho-
warth (2007:148) presenterar en tumregel 
som kan hjälpa en att hitta empiriska 
exem pel som lämpar sig särskilt väl för 
analys: närvaron av fantasmatisk logik kan 
ofta identifieras av huruvida det studerade 
tål granskning.

Är det faktiskt så att politikerna inte 
lyssnar, eller är detta en fantasi som är 
nödvändig på grund av vad den möjliggör 
för informanterna? Kanske är det den kri-
tiska positioneringen och enandet (ekvi-
valenslogik) som är viktigt och njutbart, 
medan en närgången granskning av poli-
tikernas lyssnande hade visat att politiker 
lyssnar ibland, och framför allt att politi-
ker inte är någon enhetlig stabil kate- 
gori.4

Logiketnologi?

Många etnologer har förtjänstfullt arbetat 
med diskursteoretiska verktyg. Frågan är 
om också logikperspektivet är användbart 
inom etnologin. Sätter det bara ord på sa-
ker som redan görs mycket bättre? För-
svårar det rentav? Jag vill i den här avslu-
tande diskussionen föra fram en kritik 
mot logikperspektivet, men också fundera 
kring varför det kan vara metodologiskt 
användbart.

Karen West (2011) menar att redan ut-
gångspunkten i logikperspektivet är pro-
blematisk. Man startar i något som redan 
definierats som ett ”fenomen” genom vad 
man kallar problematisering, t.ex. ett 
feno men som man själv tycker sig se eller 
som ens informanter tycker sig se. Sedan 
rör man sig mycket fort från denna ut-

gångspunkt till ett slags ”logiknivå” som 
lyfter fram regelbundenheter i materialet. 
Man missar därmed, menar West, att be-
skriva hur dessa logiker tar sig uttryck och 
hur de beror av materiella förhållanden. I 
fallet med den åldrande befolkningen 
skulle man kunna tänka sig att jag som 
forskare fokuserar och renodlar strukture-
rande logiker på bekostnad av den ”oreda” 
och ”samtidighet” som ofta kännetecknar 
mänskligt liv. West varnar för hur ett 
logik fokus kan missa betydelsen av mate-
rialiteter.

Det finns också i en etnologisk kontext 
något potentiellt problematiskt i det sätt 
som Glynos och Howarth benämner sina 
logiker, dvs. att man benämner en av tre 
logiker ”politisk”. Å ena sidan riskerar 
vardagsförståelsen av ordet ”politisk” att 
leda till att de andra logikerna förstås som 
potentiellt opolitiska. Risken är alltså att 
det framstår som om det som beskrivs 
som social och fantasmatisk logik är icke-
politiskt. Å andra sidan definierar man 
därigenom vad det politiska är; politisk 
logik är struktureringen av öppna offent-
liga ifrågasättanden och högljudda krav 
varigenom vissa ekvivalenser och därmed 
politiska identiteter skapas. Här finns 
alltså en risk både i att till synes banala 
handlingar som försiggår i det tysta inte 
ses som politiska, trots att de kanske kan 
förklara förändring och status quo bättre 
än något annat. Men också att allt för 
mycket analytisk tilltro läggs vid det tyd-
ligt och oppositionellt artikulerade, trots 
att detta alltså inte alls nödvändigtvis är 
centralt för att förstå det fenomen man in-
tresserar sig för (Norval 2000).

Inom diskursteorin (Mouffe 2008) görs 
dock skillnad mellan ”politik” 5 (praktiker 
på empirisk nivå) och ”det politiska” (den 
ontologiska förståelsen av det politiska 
fältet som konstituerat av antagonismer), 
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och det är ”det politiska” som gett namn 
åt politisk logik. Det är därför viktigt att 
åter igen påpeka att en sådan åtskillnad 
mellan politisk och icke-politisk inte alls 
är vad som avses med benämningen av 
logi kerna. Även praktiker som kan ses 
som exempel på social logik förstås av 
Glynos och Howarth som effekter av he-
gemoniska processer – alltså helt och hål-
let maktimpregnerade.

Invändningarna ovan kan egentligen 
kokas ned i en farhåga att Glynos och 
Howarths logikperspektiv alltför snabbt 
förflyttar fokus – och förklaring – till en 
analytisk nivå långt ifrån materialet. En 
sådan förflyttning skulle säkert hjälpa 
många etnologiska studier att länka ma-
terialet till övergripande processer. Det 
skulle hjälpa forskaren att analysera sitt 
material i relation till samhälleliga till-
stånd och förändringar. Men invändning-
arna om risker med att förlora empirisk 
förankring och komplexitet är viktiga.

När jag själv försökt arbeta med logik-
perspektivet har jag börjat med att söka 
strukturerande logiker i materialet. I en 
studie om hur äldre talade om att åldras i 
norrländsk glesbygd (Lundgren 2011) var 
det tydligt att de förhöll sig till två logi-
ker; en som förgrundade centrum/periferi 
som viktiga noder och en som relaterade 
till föreställningar om förr/nu. I intervju-
berättelserna tycktes informanterna hela 
tiden hänga upp sina berättelser på dessa 
logiker.

Så långt hade jag egentligen bara gjort 
regelrätt kulturanalytisk tematisering så 
som den beskrivits många gånger av bland 
andra Ehn och Löfgren (1982; 1996; 
2001; 2012). Inget nytt för en etnolog så-
ledes. Vad jag sedan gjorde var att jag för-
sökte se hur de båda logikerna byggdes 
upp av aspekter som skulle kunna kallas 
sociala, politiska och fantasmatiska. Jag 

sökte alltså inte tre sorters separata logi-
ker, utan utgick från materialet och analy-
serade detta i relation till logikbegreppen. 
Det hjälpte mig att sätta ord på hur de 
olika logiker som dominerar i materialet 
verkar på olika nivåer. Den logik som skil-
jer centrum från periferi var ibland oifrå-
gasatt och naturliggjord men existerade 
inte desto mindre i såväl tal som materia-
liteter. Andra gånger nyttjades logiken 
om centrum/periferi som grund för poli-
tiska enanden och kritik (politisk logik) 
som ifrågasatte den sociala logikens grun-
der. Oavbrutet skapades också kulturell 
mening kring tillvaron som hämtade nä-
ring och kraft ur den maktladdade logi-
ken (fantasmatisk logik). Detta menings-
byggande skapade i sin tur positioner 
för informanterna att inta eller tillskriva 
andra. Meningsbyggandet skapade ibland 
incitament för förändring, ibland stödde 
det snarare att inget gjordes. För mig 
innebar den här tolkningen av logikper-
spektivet en hjälp att analysera materia-
let.

Etnologer har ofta värjt sig mot alltför 
strukturerade analysmetoder. Medan in-
samlingsmetoder beskrivits detaljerat och 
rannsakats reflexivt har analysmetoderna 
oftare (inte alltid!) varit mer vaga. Ibland 
har detta lyfts fram som en svaghet, men 
inte sällan har analysarbetet beskrivits 
som svårbeskrivbart på ett sätt som höljt 
det i ett romantiskt–mystiskt skimmer. 
Det finns säkert fog för detta. Många har 
vittnat om hur ny kunskap framträtt ur 
oplanerade händelser och erfarenheter.

Men även om logikperspektivet, liksom 
diskursteorin generellt, har fått kritik för 
att tappa närheten till materiella praktiker 
på mikronivå och för att nyttja ett språk-
bruk som har en onödigt(?) hög abstrak-
tionsnivå, så finns det kanske ändå något 
att ta fasta på? Logikperspektivet kan 
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knappast vara någon universallösning för 
etnologiska studier, men det är som jag ser 
det väl värt att prova. De risker som 
nämnts ovan är ju inte omöjliga att und-
vika, och den hjälp med att relatera empi-
riska exempel till övergripande samman-
hang som logikperspektivet erbjuder är 
mycket värd. Närhet till material, ett in-
tresse för komplexitet och materialitet, 
önskan om ett läsarvänligt tilltal, samt en 
tradition av att göra täta beskrivningar är 
ju något som etnologin själv kan bidra 
med.

Noter

1 Laclau gör själv skillnad mellan sociala och poli-
tiska logiker där sociala avser följandet av regler 
och politiska avser det studerade fenomenets kon-
stituerade karaktär. Det senare kan studeras ge-
nom historiska tillbakablickar eller genom studier 
av förändring – som när ekvivalenser skapas mel-
lan subjekt som ställer nya krav (Laclau 2005: 
116).

2 Glynos och Howarth (2007:167 ff ) betonar att 
logikperspektivet är problemdrivet, och centralt 
inom diskursteorin är betoningen på att forsk-
ningsproblem är resultat av en problematisering. 
Vad man avser är att forskningsobjektet är kon-
struerat; en effekt av forskarens (och samtidens) 
sätt att artikulera det studerade. Betonas gör även 
vikten av att röra sig mellan empiri och teori på 
ett sätt som även förespråkas i etnologisk metod-
litteratur (se t.ex. Kaijser & Öhlander 1999).

3 Efter förslagen om neddragningar skapades Do-
rotea- och Åseleupproren för att kämpa för rätten 
till sjukvård, bl.a. genom ockupation av sjukstu-
gan i Dorotea.

4 För att skilja olika typer av fantasier åt skiljer Gly-
nos och Howarth (2007:147) mellan positiva (el-
ler beatific) och negativa (eller horrific) fantasier, 
där de förra ser en positiv framtid ”om bara . . .”, 
medan den senare ser katastrof ”ifall inte . . .”.

5 Det feministiska slagordet ”det personliga är poli-
tiskt” kan ses som en kamp om vilka praktiker 
som ska räknas till ”politiken”; vilka praktiker/er-
farenheter som är värda att omfattas av den poli-
tiska diskussionen. i sig är slagordet dock ett ex-
empel på politisk logik som utmanar en tidigare 

ordning. Att sådan antagonistisk kamp förs är 
symptomatiskt för ”det politiska”.
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Summary

The Logics Approach
(Logikperspektivet – ett försök till
analysmetod)

The article explores the logics approach to critical 
explanation, as it has been described by Jason Gly-
nos and David Howarth (2007). The approach ad-
dresses the question of applying discourse theory 
to empirical phenomena, and it suggests three dif-
ferent logics – social, political and fantasmatic – 

that work to help the researcher construct critical 
explanations of practices and regimes. In the arti-
cle the logics approach is described, exemplified 
and discussed in relation to the discipline of eth-
nology.
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roppen är ett tema som inte utforskats eller 
ens uppmärksammats särskilt mycket utifrån 
ett diskursteoretiskt perspektiv. I denna arti
kel vill jag därför försöka närma mig identifi

kationers förkroppsligade karaktär genom ett perspektiv 
inspirerat av såväl Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes 
(t.ex. 1985, 1990) som av Jason Glynos och David Ho
warths (2007) verk.2 Empiriskt bygger artikeln på ett 
material bestående av tretton videoklipp med tillhörande 
kommentarer, hämtade från YouTube under våren 2012.3 
I dessa klipp behandlar unga kvinnor sina erfarenheter 
av självskada och – framför allt – den stigmatisering som 
självtillfogade sår och ärr kan innebära. Kroppar är med 
andra ord centrala i materialet: de är både medel för 
kommunikation och det som kommunikationen kretsar 
kring. Genom att resonera kring begreppet dislokation 
och Glynos och Howarths tankar om sociala praktikers 
fyra dimensioner, vill jag här undersöka vad diskursteo
rin kan hjälpa mig att se i min studie av videobloggan
det.

Förkroppsligade kriser

Att skada sig själv beskrivs ofta som ett sätt att hantera 
ett annars ohanterligt tillstånd. Känslor som upplevs 
kaotiska och hotfulla – såsom ångest, stress, panik, vrede 
– lindras genom den till synes aggressiva handlingen: 
”Man gör det därför att ibland kan man inte kontrollera 
saker som händer i livet, och då hjälper det att ha en fy
sisk smärta som man kan kontrollera” skriver signaturen 
FluroUnderwear, och layala187 förklarar att ”[f]ör offer 
för sexuella övergrepp eller våldtäkt är det enklare att 
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hantera den fysiska smärtan än den käns
lomässiga och känslorna av totalt äckel 
när man får en flashback. Det [självskada] 
blir en distraktion från den typen av 
smärta”.4

Det som beskrivs i dessa och många 
andra utsagor kan närmast liknas vid 
en form av krissituation, där individen 
tvingas till en radikal handling för att 
orka eller kunna gå vidare (jfr Johansson 
2010; Sternudd 2011). Jag vill prova att 
förstå denna kris med inspiration från det 
diskursteoretiska begreppet dislokation, 
vilket syftar på en brytpunkt som tvingar 
subjektet att konfrontera tillvarons kon
tingens eller tillfällighet – det faktum att 
saker och ting skulle kunna vara annor
lunda. Laclau har använt termen för att 
beskriva omstörtningen av ett helt me
ningssystem, en form av strukturell för
ändring (se Laclau 1990:39 ff), men be
greppet har också överförts till mikronivå 
av Glynos och Howarth som förklarar 
dislokationen som ”a moment when the 
subject’s mode of being is experienced as 
disrupted” (2007:110). Analytiskt har ter
men ofta avsett omvälvningar i traditio
nellt politiska kontexter (se t.ex. Stavra
kakis 2000), och en viss förskjutning är 
här ofrånkomlig för att undersöka vad 
diskursteorin kan tillföra i nya empiriska 
sammanhang och till ett etnologiskt per
spektiv. Det känslomässiga kaos som före
går självskadehandlingen beskrivs i mate
rialet emellertid som så omskakande att 
det i grunden tycks rubba subjektets för
ståelse av till varon. Därmed menar jag att 
det kan vara fruktbart att betrakta detta 
just som en dislokatorisk upplevelse.

En sådan kräver, enligt Glynos och 
Howarth, en omorientering i tillvaron. 
Krisen gör det helt enkelt omöjligt att 
fortsätta som tidigare; det blir nödvändigt 
att välja en ny riktning – och här kan alltså 

skärandet, att bli en självskadare, vara ett 
sätt att handskas med situationen. Proble
met är dock att denna praktik och identi
tet, och inte minst de efterlämnade mär
kena, tycks upplevas som stigmatiserande. 
Många av videobloggarna kretsar just 
kring det negativa bemötande som ärr och 
sår kan ge upphov till. ”Människor ska 
inte behöva bli förödmjukade . . . Jag har 
varit med om det för många gånger, och 
det gör verkligen ont när folk stirrar eller 
kommer med oförskämda kommentarer 
om ärr”, skriver exempelvis xsullengirlx, 
och i klippet Bullied for having scars? sva
rar bloggaren Downtownpatrol på en tit
tarfråga om vad man ska göra om man 
blir mobbad för sina ärr. Hon konstaterar: 
”Om du går ut och visar dina ärr, då . . . du 
måste liksom vara beredd på att vem som 
helst kan komma att . . . attackera dig.”

Även om skärandet fungerar som ett 
sätt att hantera den initiala dislokationen, 
tycks alltså omgivningens reaktioner sna
rast skapa mer problem på sikt. Otaliga 
videoklipp med titlar som Being comforta-
ble with scars, Living with my self harm 
scars, self harm and showing scars eller Deal-
ing with self injury scars vittnar om detta. 
Kan man då se videobloggandet som ett 
sätt att handskas med dessa svårigheter 
och att utmana de begränsningar som den 
förkroppsligade krishanteringen medför? 

Omorientering
via YouTube

Jag började göra videor om självskada, eh, bara 
berätta min historia, min livshistoria. Jag job
bade på den tiden och gick igenom en riktigt 
tung period, det är liksom, jag började liksom 
med att göra videor när jag började få ett psy
kiskt sammanbrott. Så, det är en ganska kons
tig tidpunkt att börja göra filmer om sitt liv, 
men faktum är att det hjälpte mig, eh, mer än 



KULTURELLA PERSPEKTIV 2012:3–4

70 Anna Johansson

att gå och prata med någon eller att prata med 
mina vänner, och jag fick en massa, eh . . . lik
som, stöd på YouTube. 

Så förklarar xsullengirlx hur det hela bör
jade och hur publiceringen av videoklipp 
har hjälpt henne. Det finns förmodligen 
många anledningar till att filmandet haft 
positiva effekter för både henne och andra 
bloggare, men en tänkbar förklaring är att 
publiceringen av ett YouTubeklipp (eller 
som i fallet med de f lesta av bloggarna, 
en hel YouTubekanal) kan fungera som 
en alternativ identifikationshandling (jfr 
Glynos & Howarth 2007:129 f), en om
orientering i förhållande till den upplevda 
stigmatiseringen. Istället för att acceptera 
en positionering som konstig, avvikande 
eller ”emo”, öppnas här möjligheten att 
”stå för vem man är” – att framställa sig 
som trygg, stark och självsäker trots själv
skadandet.

YouTube som offentlig arena möjliggör 
dessutom kontakt med andra och en ge
mensam identifikation med utgångspunkt 
i den ärrade kroppen. Laclau (2007:36 ff) 
introducerar begreppet tom signifikant 
för att beskriva ett tecken som genom sin 
öppenhet knyter samman en mängd dis
parata identiteter. I materialet framstår de 
självåsamkade ärren, en specifik form av 
kroppslighet, som just en sådan tom sig
nifikant vilken länkar samman enskilda 
YouTubeanvändare. Downtownpatrol:s 
video should we hide our scars? är ett exem
pel på detta, där både titeln och innehållet 
riktar sig till – och därmed skapar – ett 
”vi” med de kroppsliga märkena som ge
mensam nämnare.

Vad som särskilt kännetecknar video
klippen är emellertid att de försöker 
omdefi niera ärrens betydelser och skapa 
en icke-stigmatiserad självskadeposition. 
”Hela poängen med den här videon är att 
bemöta stigmat från vissa riktigt jävla 

okunniga människor”, förklarar toxic
panda upprört i videon Truth of self harm 
take 2, och i f lera andra videoklipp görs 
motstånd mot definitioner av ärren som 
frånstötande eller konstiga. 60reeve berät
tar exempelvis om hur bloggandet och öp
penheten kring självskadan fungerat för 
henne:

För mig personligen, jag har förlikats med mina 
ärr och såna saker och jag tror . . . Om någon 
inte är okej med det eller inte vill se det, titta 
inte då. Eh, de f lesta människor som känner 
mig vet att jag gör de här videorna, de vet att 
jag driver min mailsupport . . . Och de vet  saker 
som jag har gått igenom för jag har gjort det till 
en del av, liksom, vad jag vill göra är att utbilda 
folk om det. Så uppenbarligen, ni vet, har jag 
inte gjort någon hemlighet av det, jag har så
klart inte gått runt och sagt ” jag skadade mig 
själv, jag skadade mig själv”, men jag har sagt 
det, tidigare, det har jag, och berättat för folk 
om teorin bakom det. Om . . . ni vet, hur det 
börjar, hur man ofta fastnar i det, och en del av 
stereotypiseringen som man får, en del av ste
reotypiseringen är inte sann, jag försöker lik
som lära folk allt om det. Och jag menar, ge
nom det har jag uppenbarligen kommit tillrätta 
med mina egna ärr, och hanterar saker på andra 
sätt.

Att publicera videoklipp på YouTube kan 
därmed tolkas både som en del i omorien
teringen efter en krissituation, och som 
ett utåtriktat motstånd mot stigmatisering 
(för liknande resonemang om så kallade 
proanasajter5, se YeshuaKatz & Mar
tins 2012). Glynos och Howarth påmin
ner emellertid om att omorienteringar 
ofta är komplexa och att motståndsprakti
ker också kan införlivas i en dominerande 
diskurs.

I följande avsnitt vill jag därför gå vi
dare till den spänning mellan video blog
garnas synlig och osynliggörande som i 
många fall tycks återskapa stigmat kring 
den ärrade kroppen.
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De fyra dimensionerna

Glynos och Howarth urskiljer fyra onto
logiska dimensioner av världen: den so
ciala dimensionen, den politiska, den 
ideo logiska och den etiska. Dessa är när
varande i alla sociala praktiker och rela
tioner, men vissa av dem kan vara mer 
framträdande än andra beroende på situa
tion (Glynos & Howarth 2007:120). 
Sammantagna menar de att dimensio
nerna kan belysa vad som sker efter en 
dislokation; de riktar fokus inte bara mot 
vilka omorienteringar som följer, utan 
också mot hur dessa omorienteringar 
sker.

En avgörande fråga här är huruvida 
dislokationen, krisen, hanteras i enskild
het, eller om den ger upphov till ett of
fentligt bestridande av normer och någon 
form av kollektiv mobilisering (ibid. 
2007:111). Dessa bägge olika handlings
sätt korreponderar mot den sociala re
spektive den politiska dimensionen på den 
vertikala axeln nedan, där social står för 
naturliggjord och politisk för problemati
serad eller ifrågasatt.

Figurens horisontella axel, däremot, 
handlar om de sätt på vilka subjektet för-
håller sig till tillvarons kontingens. Även 
om dislokationen rubbar subjektets värld 
och gör det uppmärksamt på att inget är 

naturgivet eller självklart, betyder det inte 
nödvändigtvis att subjektet kommer att 
tillstå eller acceptera detta. I den mån sät
tet att förhålla sig till dislokationen inbe
griper ett erkännande av tillvarons kon
tingens, eller en medvetenhet om att saker 
och ting skulle kunna vara annorlunda, 
beskrivs det med Glynos och Howarths 
terminologi som ett etiskt förhållnings
sätt. Men om subjektet istället ignorerar 
eller försöker skyla över detta faktum, kan 
man säga att den ideologiska dimensionen 
dominerar (ibid. 2007:111).

På vilket sätt kan då dessa fyra dimen
sioner hjälpa mig att förstå videobloggan
det som praktik? Först och främst synlig
gör den vertikala axeln hur bloggandet 
kan fungera som en politiserad omorien
tering eller krishantering. I videoklippen 
utmanas normer, och det valda mediet 
innebär dessutom att detta sker offent
ligt.6 Videobloggandet – som praktik, 
teknik och medium – tillgängliggör här 
den potentiellt ickestigmatiserade identi
teten som trygg och självsäker trots ärren. 
Hur bloggandet ska ses i förhållande till 
den horisontella axeln är däremot mindre 
entydigt.

Den ideologiska dimensionen:
osynliggjorda märken

Medan många av videobloggarna är skarpt 
kritiska mot stigmatiseringen som de me
nar sig råka ut för, fokuserar f lera av dem 
samtidigt explicit på hur man kan gå till
väga för att dölja ärr och sår. ”För att inte 
utsättas för diskriminering på arbetsplat
sen, i skolan, och i sociala situationer, 
måste jag täcka över mina ÄRR”, skriver 
xsullengirlx som i ett inlägg ger tips om 
vilka specifika klädesplagg, armvärmare 
och handledssmycken som kan användas Figur hämtad från Glynos och howarth (2007:112).

Ideologisk
dimension

Etisk
dimension

Politisk dimension

Social dimension
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för att dölja de kroppsliga märkena. Lik
nande rekommendationer återkommer i 
många videoklipp. Tips om våtdräkter att 
använda vid simning och strandbesök tra
deras mellan användare, och RiversOf
Crimson ägnar exempelvis en video åt in
struktioner för hur man kan bleka ärr med 
hjälp av vitamin E.

Viktigt att påpeka är att sådana tips 
varie ras med försäkringar om att var och 
en själv måste välja om han eller hon vill 
visa sina ärr eller inte. Ingen vill tvinga 
någon att dölja. Men jag skulle ändå påstå 
att före komsten av dessa klipp, med tips 
och rekommendationer, framställer den 
omärkta kroppen – den som passerar som 
hel, frisk och normal – som den önsk
värda.

Samtidigt som argumentationen syftar 
till att stärka den som råkar ut för stig
matisering, läggs ju också en stor del av 
ansvaret på den drabbade själv. Tendensen 
finns i xsullengirlx:s utsaga ovan, och 
Downtownpatrol inleder dessutom sin vi
deo om mobbning genom att säga: ”Det 
[mobbning] är inget som jag personligen 
har upplevt, mest därför att jag har lång
ärmat hela tiden”. Med andra ord: hon har 
själv vidtagit åtgärder som gör att hon 
slipper problemet. Det hon valt att göra är 
helt enkelt att gömma sina märken (och 
med tanke på att Downtownpatrol är en 
populär bloggare, som tittare till och med 
vänder sig till med sina frågor, kan man 
föreställa sig att ett sådant yttrande har en 
normerande effekt).

I de allra f lesta bloggarna konstrueras 
den ickestigmatiserade självskadepositio
nen således parallellt med idén om den 
omärkta kroppen som önskvärd. Kroppen 
osynliggörs, inte bara utanför nätet utan 
också i själva videoklippen. De flesta klipp 
följer nämligen ett liknande mönster: ska
paren, oftast en ung kvinna, sitter framför 

kameran och pratar till tittaren. Vanligt
vis syns bara ansiktet, möjligen överkrop
pen, och så en bit av rummet bakom. Även 
om bloggaren alltså visar sig i bild, och 
även om videoformatet ger möjlighet att 
använda sig av både språkliga, visuella och 
ljudmässiga element, är kroppsligheten på 
många sätt frånvarande. Inga sår eller ärr 
visas inför kameran.

Trots att bloggarna argumenterar mot 
stigmatisering, återskapar många av dem 
alltså i praktiken den ärrade kroppen som 
problematisk, eller som något som ska 
gömmas undan för att man ska kunna 
passa in eller passera som normal. Samti
digt som videobloggandet har tydliga po
litiska dimensioner (man kritiserar det 
normsystem som stigmatiserar), rör sig 
f lera bloggare därmed fortfarande inom 
en diskurs som förlägger problemet till in
dividen och som konstruerar den märkta 
kroppen som oönskad (man upprätthåller 
normsystemet).

Att f lera av bloggarna dessutom aktivt 
skyler över kontingensen, det vill säga att 
de resonerar på sätt som bagatelliserar de 
egna investeringarna i detta normsystem, 
framgår när amy1w1 säger ” jag tycker det 
är frustrerande på sommaren men jag bru
kar, jag gillar ändå stora säckiga tröjor”, 
eller när 60reeve motiverar sitt klädval: 
”Man ser mig  ganska ofta i sånt som huv
tröjor, långa  tshirts och armband. Bara 
därför att jag faktiskt gillar att ha på mig 
sånt.”

I samtliga ovanstående exempel skulle 
jag därmed säga att omorienteringen sker 
på ett sådant sätt att den ideologiska di
mensionen hamnar i förgrunden. Man 
lyfter fram det problematiska i normerna 
som stigmatiserar, men man gör ingenting 
för att ändra dessa normer. Det finns 
emellertid också spår av andra förhåll
ningssätt i materialet.
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Den etiska dimensionen:
synliggjorda märken?

En video av CAMillekolXX försvinner 
från YouTube endast ett par dagar efter 
att jag sett den. Det uppenbarligen kon
troversiella klippet bygger, precis som de 
flesta andra bloggar, på att skaparen be
rättar om sina erfarenheter av självskada. 
Skillnaden är att CAMillekolXX visar 
upp sina ärr mot kameran och dessutom 
räknar dem högt, ett efter ett. Att många 
tittare reagerar starkt syns i kommen
tarsfältet, och det som provocerar mest 
tycks vara det som uppfattas som 
CAMillekolXX:s uppmärksamhetssö
kande och självcentrerade framtoning. 
Till största delen handlar detta om hur 
hon i videon förhåller sig till sin kropp. 
Ärr och sår som syns i bild tenderar näm
ligen ofta att betraktas som förskönande 
eller uppmuntrande till självskada – vilket 
innebär att dessa inte bara konstrueras 
som skamliga, utan också som hotfulla 
och potentiellt farliga.

CAMillekolXX:s video är visserligen 
inte den enda jag sett som innehåller bil
der av självskadeärr eller sår. Det finns 
också enstaka andra bloggare som visar 
sina ärrade kroppsdelar, men ofta sker 
detta i anslutning till berättelser om hur 
de skäms över och vantrivs med sina krop
par. Snarare än att fungera destigmatise
rande tycks sådana klipp syfta till att ut
göra avskräckande exempel för personer 
som ännu inte kommit lika långt i själv
skadekarriären. Detta skiljer dem från 
CAMillekolXX:s video, där ingen skam 
antyds i förhållande till den egna kroppen 
och där ärren aldrig omtalas som proble
matiska.

Ytterligare ett fåtal exempel bestrider 
både i tal och i praktik det normsystem 
som definierar vissa kroppar som onor

mala eller oönskade. Lozzamogz har ex
empelvis klippt in en rad stillbilder av sin 
ärrade kropp i en video. Hon förklarar: 
”Jag funderade på om jag skulle visa er 
mina ärr eller inte för jag är fortfarande 
ganska besvärad över dem, men jag tänkte 
att, varför inte, jag gör den här videon för 
att visa att det inte är något att skämmas 
över, man är den man är”. Och Down
townpatrol berättar om sin reaktion då 
YouTube valde att plocka bort en av hen
nes videor:

Det som hände var att jag gick in på min You
Tube som jag gör varenda dag och så . . . eh, det 
här meddelandet kom upp på skärmen och sa 
typ ”du har fått en varning på ditt konto och 
din video om självskadeärr har tagits bort för 
att den var chockerande och stötande”. Eh . . . 
den är uppe nu igen, för jag fick sagt vad jag 
tyckte om att de tog bort den och de la upp den 
igen. (– – –) Det är lite kränkande om någon 
säger att, liksom, en del av dig eller ditt för
f lutna, för det är ärr, det är inte sår, men i alla 
fall, vad det stod var att mina ärr var chocke
rande och stötande . . . och folk borde inte se 
dem, och jag borde inte visa dem för folk. Och 
det sa bara så mycket om vad folk tänker . . . om 
ärr och självskada. Om jag inte ens kan lägga 
upp dem på YouTube, vad säger det då om vad 
folk, typ . . . i den riktiga världen skulle känna 
om vi alla gick till skolan och jobbet och allt 
med typ kortärmat och sånt? 

Till skillnad från i de allra f lesta av blog
garna, där stigmatiseringen visserligen 
ifrågasätts (politisk dimension) men där 
upphovsmakarna ändå accepterar och an
passar sig till kategoriseringen av kroppar 
som normala och önskvärda respektive 
onormala och oönskade (ideologisk di
mension), syns här en tydligare medve
tenhet om att det också finns andra sätt 
att se på det hela. Detta skulle med Gly
nos och Howarths modell kunna beskri
vas som att de ovanstående exemplen be
finner sig närmare den etiska dimen sio  
nen.
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Vad som blottas här är emellertid den 
betydelse som medieplattformen har för 
återskapandet av normer och kategorise
ringar. På YouTube finns möjlighet för 
tittare att anmäla klipp som anses stö
tande eller olämpliga, och videor som 
bryter mot sajtens policy kan utan vidare 
plockas bort. Hur kroppen (och förhåll
ningssättet till kroppen) gestaltas kan 
därmed vara avgörande för om man alls 
tillåts ta plats på denna arena. Och trots 
att det alltså före kommer försök att visa 
på andra möjligheter, kvarstår det faktum 
att identi fikationen som ickestigmatise
rad självskadare i de allra f lesta fall bygger 
på ett osynliggörande av identitetens själva 
utgångspunkt – den skadade kroppen. 
Även om videobloggandet kan beskrivas 
som en potentiellt politisk praktik, är det 
en politisk praktik där den ideologiska di
mensionen i Glynos och Howarths schema 
dominerar.

Avslutning

Så, vad har då de diskursteoretiska reso
nemangen tillfört materialet och mitt per
spektiv som etnolog? Jag ser inte Glynos 
och Howarths schema som en analysmo
dell i sig självt, men jag skulle säga att det 
underlättar en översiktlig kategorisering 
av praktiker som kanske tydligare än den 
traditionella kulturanalytiska tematise
ringen kan rikta fokus mot frågor om so
cial förändring och stabilisering. Att tänka 
kring praktiker utifrån de fyra dimensio
nerna kan därmed fungera bra som ett 
första steg i analysen. En fråga att gå vi
dare med skulle därefter vara att under
söka varför människor investerar i vissa 
förhållningssätt men inte andra – och 
vilka diskurser eller fantasier som styr de 
sätt på vilka människor omorienterar sig 

efter en krisupplevelse. Här finns ytter
ligare möjligheter att utveckla tillämp
ningen av det diskursteoretiska perspek
tivet på mikronivå för att studera kris  
hantering i termer av identifikations  
handlingar – och på så sätt ”etnologifiera” 
eller lyfta fram sociala och kulturella per
spektiv på ett område som annars ofta 
tenderar att psykologiseras och medikali
seras.

Noter

1 Artikeln är en del i ett större projekt finansierat av 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, där jag 
inom ramen för forskningsprogrammet Media 
Places studerar kropp och sjukdom i digitala mil
jöer.

2 Det diskursteoretiska perspektivet har ibland kri
tiserats för att lägga alltför stor vikt vid det språk
liga, men faktum är att teorin omfattar även ma
teriella aspekter av tillvaron. Laclau och Mouffe 
poängterar just att man inte kan skilja på lingvis
tiska (diskursiva) och ickelingvistiska (extradis
kursiva) praktiker (1985:107). De skriver vidare 
att ”in our interchange with the world,  objects are 
never given to us as mere existential entities; they 
are always given to us within discursive articula
tions” (Laclau & Mouffe, 1990:103). Att jag när
mar mig kroppen utifrån en diskurs teoretisk on
tologi innebär därmed att jag riktar fokus mot de 
meningsskapande praktiker som gör kroppen be
griplig. Det sätter görandet i fokus, vilket passar 
väl med ett etnografiskt fokus på mikropraktiker 
(jfr West, 2011).

3 Dessa videoklipp ingår i ett mer omfattande ma
terial som insamlats genom sökningar på begrep
pen self harm och self injury. Artikeln baseras på 
ett urval av de videoklipp som uttryckligen foku
serar på sår och ärr.

4 Samtliga empiriska citat är översatta från eng elska 
till svenska.

5 Proana är en förkortning för proanorexia, ett 
feno men som debatterats sedan det tidiga 2000 
talet och som kortfattat innebär ett försvar för 
anorexia som självvald livsstil snarare än sjukdom 
(se t.ex. Boero & Pascoe, 2012; Casilli, Tubaro & 
Araya, 2012).

6 Faktum är att Glynos och Howarth (2007:105) 
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menar att ifrågasättanden måste ske med hänvis
ning till en viss princip eller ett visst ideal för att 
kunna ses som politiska. I relation till det empi
riska mate rialet skulle en sådan princip bakom 
kraven på destigmatisering kunna vara ”alla män
niskors lika värde”. En annan skulle kunna vara 
”ansvarsfrihet på grund av sjukdom”.
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Videoklipp
60reeve: Being comfortable with scars (http://youtu.

be/SK3nO6DiCw, 26 februari 2012).
60reeve: self harm and showing scars (http://youtu.

be/bABNf6RyEVM, 8 mars 2012).
Achildatheartforever: should we hide our selfharm 

scars? (http://www.youtube.com/watch?v=
 QkUZt7eKWk&feature=youtube_gdata_
 player, 6 mars 2012).
amy1w1: Living with my self harm scars (http://

youtu.be/Ocx6Wd_N0lw, 6 mars 2012).
CAMillekolXX: cutting myself (show scars) part 1 

(http://www.youtube.com/watch?v=GfZWqE
L32i4&feature=youtube_gdata_player,

 23 februari 2012).
Downtownpatrol: Bullied for having scars? (http://

youtu.be/lNeXiTmpGcY, 13 mars 2012).
Downtownpatrol: should we hide our scars (http://

www.youtube.com/watch?v=TM_
 f9IBDsC4&feature=youtube_gdata_player,
 6 mars 2012).
lovethewiccan3fl: Dealing With self Injury scars 

(http://youtu.be/caIvpGzSZys, 16 mars 2012). 
lovethewiccan3fl: swimming with scars (http://

youtu.be/dtLszKFPEL4, 16 mars 2012).
Lozzamogz: Living & Coping with self harm scars 

(http://youtu.be/Zl86CprcXNk, 29 augusti 
2012).

RiversOfCrimson: how To hide(or get rid of) 
scars . . . [Directions In Description!] (http://
youtu.be/bK1h9RltuE, 7 mars 2012).

toxicpanda: Truth of self harm take 2 (http://youtu.
be/LLm94C316ZA, 20 februari 2012).

xsullengirlx: hiding self injury scars (http://youtu.
be/ZtBreLql3ZA, 27 mars 2012).

Summary

Bodies, Dislocations and Political Practices
on YouTube
(Kroppar, dislokationer och politiska praktiker
på YouTube)

This article explores the benefits of political dis
course theory in the analysis of selfharm video 
blogs. It is argued that a reworked concept of ‘dis
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location’ (e.g. Laclau 1985, 1990; Glynos & 
Howarth 2007) can shed light on the chaotic ex
periences prior to the act of selfharm, and it is 
further claimed that this act, as well as the practice 
of video blogging, can be seen as responses to the 
dislocatory experience. On the explicit level, the 
videos often challenge the stigma of selfharm, 
and especially the stigma of selfinjury scars. How
ever, drawing on Glynos and Howarth’s four di
mensions of social practices (social, political, ethi
cal, ideological), the article demonstrates how 

many of the video blogs simultaneously contest 
and conform to this stigmatisation. It is suggested 
that a categorisation according to the four dimen
sions can be used as a first step in the analysis of 
social practices.

Key words: self-harm, online video, identification, 
body, discourse theory.

Anna Johansson, PhD, Assistant Professor, hUMlab,
Umeå University, Umeå, sweden.



nder mina strövtåg genom diskursteoretisk, 
poststrukturalistisk och feministisk forsk
ning har jag allt oftare stött på begreppet 
fantasi (se till exempel Wallach Scott 2011; 

Glynos 2001; 2008; Howarth 2010; Glynos & Howarth 
2007; Stavrakakis 2008; Cederström & Hoedemaker 
2010). I den här artikeln vill jag utforska närmare vad 
fantasibegreppet kan erbjuda diskursteoretiska och etno
logiska analyser. För att diskutera detta kommer jag att 
illustrera med exempel på resultat från mitt nyss av
slutade avhandlingsarbete. Men jag börjar med att lyfta 
upp några av fantasibegreppets teoretiska och analytiska 
resurser.

Fantasibegreppets analytiska resurser

Det fantasibegrepp som jag tar upp i den här artikeln 
och som fått bäring i diskursteoretiska sammanhang 
bygger på bearbetningar av Jacques Lacans psykoanaly
tiska teorier. Tänkare som Slavoj Žižek och Yannis Stav
rakakis har i sina analyser använt fantasibegreppet för 
ideologikritiska studier.1 Diskursteoretikern Jason Gly
nos (2008:275) tillstår att det kan verka konstigt att ett 
begrepp som fantasi skulle kunna ge några konstruktiva 
bidrag till att förstå mer om vardagslivets ”realitet”. Men 
i själva verket har/ges fantasier ofta makt att motivera 
och strukturera de praktiker som vi alla är insnärjda i. 
Fantasier om det goda eller rätta, mest effektiva, tillväxt
skapande eller demokratiska blir till beslut som formar 
människors vardagsliv. I det här sammanhanget betrak
tas inte fantasi som något ”overkligt”. Där emot beskrivs 
den som ideologisk till sin karaktär.

u
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Of capital importance in this regard is the fact 
that fantasy is not just an illusion or a form of 
fake consciousness that comes between a sub
ject and social reality. Instead it structures a 
subject’s ‘lived reality’ by concealing the radical 
contingency of social relations, and by natural
izing the various relations of domination with 
in which a subject is enmeshed (Howarth, 
2010:322).

Howarth pekar på att fantasi i det här 
sammanhanget inte betraktas som något 
inneboende i enskilda individer, utan nå
got som delas och är kollektivt skapat. 
 Jason Glynos har gjort ett viktigt arbete 
för att omarbeta fantasibegreppet från 
ett kliniskt till ett socialt begrepp (2001; 
2008). Ett problem som dock behöver 
diskuteras är fantasibegreppets ursprung i 
psykologin. Etnologer varken kan eller 
har några ambitioner att ”titta in i huvu
det på folk” för att se vad de ”verkligen 
tänker”. Etnologers observationer, inter
vjuer och samhällsbeskrivningar kan där
emot säga mycket om hur fantasier arti
kuleras, hur de omtalas, förstås och lever 
vidare eller glöms bort. Wallach Scott 
menar till exempel att fantasier kan skapa 
”commonality based on unconscious asso
ciations” (2011:66). Är det omedvetna 
tillgänglig mark för etnologer att be
forska? Glynos (2001:204 ff) har diskute
rat några av de problem som kan vara in
volverade i översättandet av fantasi från 
psykologisk till sociopolitisk nivå. Han 
understryker att forskaren får intressera 
sig för fantasi som något strukturerande, 
processuellt och pågående i sociala sam
manhang och relationer. Det blir framför 
allt intressant att analysera hur människor 
övertygas av, dras med av eller gör mot
stånd mot sådana ”relations of domina
tion” som Howarth i citatet ovan beskri
ver som normerande och strukturerande 
av människors liv.

I denna socialt orienterade tappning av 
fantasibegreppet dras uppmärksamheten 
till både reproduktiva och subversiva aspek
ter av fantasier och hur människor relate
rar till dem. Att ta hänsyn till fantasiers 
ideologiska karaktär innebär också att 
analysen riktas mot normer, och särskilt 
deras status snarare än deras innehåll. Det 
mest intressanta är inte normerna i sig, 
utan hur människor förhåller sig till dem. 
Glynos menar att detta kan hjälpa oss för
stå förändring och varför den går fort eller 
sakta. Denna diskussion är nära kopplad 
till utvecklandet av ett diskursteoretiskt 
”logikperspektiv”, vilket Anna Sofia 
Lundgren diskuterar i detta nummer. 
Fantasibegreppet är särskilt aktuellt i rela
tion till vad som kallas fantasmatiska logi
ker. I det sammanhanget kan fantasier 
betraktas som de fantasmatiska logikernas 
aktiva ingredienser och som ständigt in
snärjda i politiska och sociala samman
hang.

Historikern och feministen Joan Wal
lach Scott är enig med Glynos och Ho
warth om att fantasibegreppet inte hand
lar om något ”overkligt”. Fantasier är 
socialt och politiskt laddade och kan 
hjälpa oss att utforska hur sociala sam
manhang blir till på samma gång stabila 
och bräckliga konstruktioner. Wallach 
Scott (2011) beskriver tre dimensioner av 
fantasibegreppet vilka hon funnit särskilt 
användbara. För det första menar hon att 
fantasier utgör en iscensättning av begär 
[eng. setting for desire], en känsla av att 
leva ”som om”. Eftersom fantasin – till ex
empel fantasin om det goda livet – aldrig 
kan bli helt uppfylld underhålls ständigt 
begäret efter att hitta olika sätt att leva 
upp till densamma. Detta innebär också 
att en fantasi inte har något på förhand 
 givet innehåll. Samtidigt blir det också 
till ett slags hot att leva under på grund 
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av fantasins normerande karaktär. Att gå 
emot dess normer kan vara vidhäftat med 
sanktioner och risken att förlora social 
status.2 Den andra dimensionen av fantasi 
som Wallach Scott lyfter är att fantasier 
maskerar konflikter, antagonismer och 
motsägelsefullheter. Howarth beskriver 
detta i citatet ovan som att fantasier natu
raliserar sociala relationer vilket gör att 
det blir svårt att se att relationerna skulle 
kunna formas på andra sätt. Den tredje 
dimensionen är att en fantasi fungerar 
som ett narrativ som blir till ett koncen
trat av det sociala sammanhang det be
skriver [eng. operates as a (tightly condensed) 
narrative].

På så sätt kan fantasier både stänga och 
sedimentera sociala praktiker (genom att 
få vissa förhållanden i till exempel arbets
livet att framstå som ”naturliga” och som 

därmed blir svåra att ifrågasätta) samt 
öppna dem för förändring (genom att nya 
begär och drömmar skapas och därmed 
förändrade relationer och maktförhållan
den) (Wallach Scott 2011:49 ff). Genom 
att utgå från dessa tre dimensioner kom
mer jag i nästa avsnitt ge några exempel 
på hur denna dubbelhet kan betraktas i 
empirisk analys. Att utgå från ovanståen  
de resonemang innebär att min etnolo
giska blick riktas mot hur social status 
stod på spel i forskningsmaterialet.

En fantasi om kompetens

Mellan 2005 och 2009 följde jag f lytten 
av en myndighet som enligt regeringens 
beslut skulle omlokaliseras från Stock
holm till Östersund (Sjöstedt Landén 

Omlokaliseringen av myndigheten innebar många resor mellan östersund och Stockholm för de anställda.
Foto: Cornelia Landén
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2012b). Under tiden för mitt avhandlings
arbete med att följa omlokaliseringen såg 
jag många exempel på hur arbetslivets 
skeenden berörde människor. Omloka
liseringen aktiverade många tankar om 
framtiden såväl som om det som varit 
bland de anställda. Som forskare försökte 
jag hitta sätt att utforska vad sådana dröm
mar och farhågor om framtiden eller läng
tan till det förflutna betydde för det som 
skedde i nuet. Jag blev allt mer uppmärk
sam på hur fantasier formar olika framti
der som i sin tur gör vissa handlingar mer 
begripliga än andra. En viss syn på fram
tiden legitimerar vissa handlingar och 
förkastar andra. Det ligger en tydlig 
maktdimension i vilka framtider som blir 
möjliga att tänka och göra.

Flyttandet av myndigheten präglades 
av att nästan inga ur personalen som arbe
tat i Stockholm följde med till den nya 
loka liseringsorten. Därför behövdes en i 
det närmaste helt ny arbetsstyrka anställas 
i och med flytten. Den viktigaste resursen 
inom denna myndighet var kunskap. 
Detta var också det svåraste att f lytta. 
Kunskapen hängde ihop med människor, 
och dessa människor ville ju inte f lytta. 
En kunskapsöverföringsprocess inleddes 
där kunskap skulle föras över från de 
stockholmsanställda till de nyanställda i 
Östersund.

Medan jag följde hur f lyttprocessen 
fortlöpte, observerade jag hur arbetsstyr
kan beskrevs. De anställda i Stockholm 
omtalades som ”de gamla” och beskrevs 
ofta som experter besittande en spetskom
petens och som eldsjälar som brann för sin 
specifika fråga. De nyanställda kallades 
för ”de nya” och omtalades i stället som 
unga och oerfarna generalister trots att 
många var specialiserade akademiker och 
forskare. När de nyanställda beskrev sig 
själva gjordes inga skarpa gränser mellan 

privatliv och arbetsliv. De nyanställda be
rättade att de fått många trevliga arbets
kamrater som betydde mycket för dem på 
det nya jobbet. Många var nyinflyttade 
till orten och flera umgicks på arbetet så
väl som på fritiden. Man talade om en ny
byggaranda och en speciell samhörighet 
mellan dem som nu skulle bygga upp nå
got nytt i Ös tersund. I intervjuerna berät
tades om hur denna nybyggaranda var en 
viktig del av arbetsklimatet på arbetsplat
sen.

I ivern att bygga upp något nytt och 
spännande infann sig ett förhållningssätt 
till jobbet som innebar många långa tim
mar. Här talades speciellt om att de ”duk
tiga unga tjejerna” jobbade väldigt hårt 
och var mycket ambitiösa. Ord som ”plikt
känsla” och ”lojalitet” uppfattades som 
kännetecknande för de ”unga ambitiösa 
tjejerna”. Att uppfylla sin plikt och utan 
att göra sig besvärlig underordna sig for
mella såväl som informella ordningar var 
deras sätt att ”göra ett bra jobb”. Samtidigt 
omtalades detta som ett problem. Det 
ambitiösa förhållningssättet till jobbet 
kunde slå tillbaka mot den som jobbade 
för mycket och det kunde resultera i att 
vissa mådde dåligt, att det blev skadligt 
för hälsan och till och med för arbetsmil
jön. Arbetsstyrkan omtalades som ”ambi
tiösa”, ”unga” och ”duktiga tjejer”, men 
tillskrevs samtidigt egenskaper som i sin 
tur uppfattades som problematiska både 
för dem själva och för kollektivet.

Talet om de unga ambitiösa tjejerna 
kan läsas som en fantasi om kompetens.3 
Denna fantasi om arbetsstyrkans egen
skaper blev till ett ”kondenserat narrativ” 
(Wallach Scott 2011:50) som generalise
rade över hela den nya arbetsstyrkan – 
även de som själva inte identifierade sig 
som vare sig unga, ambitiösa eller tjejer. 
Att skilja ”gamla” och ”nya” kompetenser 
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åt både producerade och maskerade kon
flikter. Å ena sidan uppstod ett polarise
rande av två åtskilda grupper i ett vioch
dom som de anställda behövde förhålla sig 
till, men som många anställda både i 
Stockholm och Östersund uppfattade som 
besvärligt och försvårande av arbetssitua
tionen. Å andra sidan hade fantasier om 
kompetens en stabiliserade effekt i en si
tuation av osäkerhet och oro på arbets
platsen. Arbetsvardagen hade ju skakats 
om då alltifrån personal och deras kun
skap till inventarier och IT lyftes upp med 
rötterna för att planteras om på annan 
ort.

Fantasin om unga ambitiösa tjejer blev 
till en beskrivning av vissa kompetenser 
som ansågs åtråvärda i den stora omställ
ning som myndigheten gick igenom i och 
med omlokaliseringen. De yngre kvinnor 
som fanns på arbetsplatsen omtalades som 
att de utförde sina uppgifter på lojala 
plikttrogna och ambitiösa sätt. Dessa be
skrivningar innefattade de sätt på vilka 
olika medarbetare uppfattades utföra sina 
arbetsuppgifter och blev till något som de 
anställda behövde förhålla sig till i sin 
arbets vardag. Även om dessa förhållanden 
upprörde de anställda, så var det ändå 
många som ”accepterade” fantasin om de 
unga ambitiösa tjejerna och som försökte 
agera i enlighet med denna. Och det är 
just i dessa lägen av analysen som jag tror 
att fantasibegreppet kan ha stor betydelse 
för etnologiska analyser på många olika 
fält. Det vill säga i analysen av just vad 
som griper tag i människor så att de även 
blir investerade i, och fäster sig vid, den fan-
tasi de samtidigt kritiserar.

I mina ögon erbjuder diskursteorin an
vändbara verktyg för att fördjupa förståel
sen för, och de politiska implikationerna 
av, sådana fantasier. Tre konkreta ingångar 
utgörs av Wallach Scotts förslag som 

nämndes ovan. Vilka kulturella begär för
söker fantasin, och de som identifierar sig 
med den, tillfredsställa (vilka vinner på en 
arbetskraft bestående av duktiga f lexibla 
tjejer)? Vilka villkorande omständigheter 
är det som osynliggörs när människor be
skriver sina fantasier och vad dessa moti
verar dem att göra (t.ex. f lytta till Öster
sund för att ta ett jobb)? Vad händer när 
en fantasi om ett specifikt feno men natu
raliseras och blir till allmängods (som när 
arbetsstyrkan i Östersund beskrevs som 
ung och ambitiös)?

Genom att belysa dessa frågor med 
detal jerat empiriskt material kan beskriv
ningar på mikronivå relateras till mer 
övergripande processer. En till synes ba
nal längtan efter (fantasi om) att leva i en 
mindre stad med kortare avstånd och nära 
till naturen kan visa sig inte bara tona ned 
eventuella känslor av misslyckande för att 
man inte lyckats få jobb i storstaden, men 
också vara en fantasi som producerar en 
arbetskraft som passar i ett visst politisk–
ekonomiskt system. Detta var också vad 
som stod på spel i exempelet med fantasin 
om de unga ambitiösa tjejerna som både 
lovande och samtidigt problematisk ar
betskraft.

Med detta kortfattade exempel från en 
komplex och omfattande process vill jag i 
det följande återkomma till den inledande 
frågan om fantasibegreppets potential för 
diskursetnologiska analyser.

Fantasi i etnologiskt blickfång

Att använda diskursteori som analytisk 
”verktygslåda” är ett sätt bland många att 
skapa teoretiska ord för omgivningen och 
världen och människors positioner i den. 
Jag har velat lyfta in fantasibegreppet som 
en potentiell resurs för undersökningar av 
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vad som ger riktning och energi till män
niskors handlande. Detta har betydelse i 
analyser av förändringsprocesser och dess 
maktförhållanden.

Man kan så klart fråga sig varför inte 
diskursbegreppet räcker till? Vad är det 
för skillnad på en diskurs om kompetens 
och en fantasi om kompetens? Blir fanta
sibegreppet bara en annan etikett för vad 
vi redan analyserat som diskurser eller 
kulturella föreställningar i olika empiriska 
studier? Här menar företrädare för dis
kursteorin att fantasibegreppet har poten
tial att metodologiskt binda ihop flera 
aspekter av analysen: dels kartläggandet 
av fantasier(/diskurser?) och dels de driv
krafter som gör att människor relaterar 
till dessa fantasier och identifierar sig med 
dem (Glynos 2008:278; 2010; Glynos & 
Howarth 2007). Glynos och Howarth 
skriver också in begreppet fantasi i sitt 
teoretiska bygge på ett sådant sätt att de 
kan föreslå ingångar för att angripa den 
studerade fantasin. Vad är dess innehåll 
och hur relaterar subjekt till fantasin? Vad 
är fantasins status (är den ifrågasatt eller 
inte) och är subjekts engagemang i fanta
sin omedvetet eller medvetet?

Det som står på spel i Glynos, Ho
warths och Wallach Scotts ingångar till 
fantasibegreppet är frågan om kritik. Här 
bidrar deras teoretiseringar av fantasi 
med ett begreppsligt språk för något som 
redan ligger många etnologer varmt om 
hjärtat: att skapa motberättelser, att visa 
alltings kontingenta karaktär, att förstå 
sociala, kulturella och politiska transfor
mationer.

Noter

1 För översikt se Glynos 2001; 2008.
2 Glynos & Howarth diskuterar detta som fanta

siers olika dimensioner i termer av horrific och 

beatific fantasies (2007:147. Se även diskussion 
om detta i Lundgrens artikel i detta nummer).

3 För en utförlig analys av intervjumaterial med ny
anställda se Sjöstedt Landén (2012a). Beskriv
ningen av arbetsstyrkan bygger på min avhandling 
Moved by relocation (2012b).
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Summary

Fantasy as discourse theoretical Concept
in ethnological Focus
(Fantasi som diskursteoretiskt begrepp
och etnologiskt blickfång)

This article reviews the possibilities for utilizing 
the concept of fantasy in studies combining dis
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course theory and ethnology. It considers the 
 Lacanian concept of fantasy that has been worked 
into socioeconomic and cultural analysis by Jason 
Glynos, David Howarth and Joan Wallach Scott. 
The author suggests that the concept of fantasy 
could make analytical contributions for answering 
questions of why subjects get caught up in, and are 
gripped by, norms and social rules that they might 
not agree with. It could also contribute with a 

theoriza tion of the critical practices of creating 
counternarratives and revealing contingencies.

keywords: ethnology, discourse theory, fantasy, 
critique.
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Anders Persson, Ritualisering 
och sårbarhet – ansikte mot an-
sikte med Goffmans perspektiv 
på social interaktion. Malmö: 
Liber 2012.

Sociologen Erving Goffman 
var en omstridd, motsägelse-
full och litet gåtfull person. 
Han hade en stark integritet, 
deltog inte i den offentliga 
debatten och höll isär det pri-
vata och professionella livet. 
Han tyckte inte om att själv 
bli fotograferad, men i en av 
sina studier ägnade han både 
tid och engagemang åt analy-
serande av femhundra foto-
grafier av andra personer.

Hans produktion av artik-
lar och böcker är omfattande 
och spretar åt många håll. 
Lundaprofessorn Anders 
Persson menar att Goffmans 
texter ibland antar en rent 
karnevalisk karaktär där både 
högt och lågt blandas. Refe-
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renser till vetenskapliga tex-
ter, skönlitteratur, dagstid-
ningar, egna erfarenheter och 
egna observationer vävs sam-
man. Han gör inte skillnad 
mellan olika källor; en dok-
torsavhandling kan användas 
jämsides med en roman eller 
tidningsnotis – till och med 
intrigen i en film med James 
Bond kan tjäna som en gång-
bar och relevant referens. 

För detta har Goffman 
blivit både kritiserad och 
ifrågasatt, inte minst av sin 
samtid; men även om han 
kan ses som kontroversiell 
och omstridd hör hans verk 
fortfarande till de mest 
spridda och citerade inom 
humaniora och samhällsve-
tenskap.

Hans resonemang och teo-
retiska diskussioner kring be-
greppet social interaktion har 
överlevt och är fortfarande 
aktuella. Enligt Goffman är 
social interaktion det som 
händer mellan individer i so-
ciala situationer och detta 
samspel kan vara av två olika 
slag: ofokuserad och fokuse-
rad interaktion. Det går att 
peka på två existentiella för-
utsättningar som satt sin prä-
gel på Goffmans sociologi, 
”nämligen 1) att vi alltid de-
lar social situation med andra 
individer och 2) att vi sak- 

nar en alltigenom tillförlitlig 
kun skap om de individer vi 
delar social situation med.” 
Dessa förutsättningar har 
Goffman omvandlat till två 
sociologiska kunskapspro-
blem: 1) definition av situa-
tionen och 2) social informa-
tion. Detta är frågeställningar 
som kan ses som två trådar 
som löper genom hans texter 
och analyser. Det handlar om 
hur individer försöker förstå 
varandra och att ”avläsa” både 
individerna och det som sker 
i interaktionen.

Andra centrala begrepp 
som diskuteras här, som t.ex. 
performance, roll, stigma och 
” frame”, bär alla Goffmans 
tydliga signum. I boken 
Frame Analysis (1974), för öv-
rigt ett av samhällsvetenska-
pens mest refererade verk, 
ställer Goffman den till synes 
enkla frågan: ”Vad är det som 
pågår här?” Denna fråga 
tycks även ha varit en av ut-
gångspunkterna för Anders 
Persson i den fyrahundrasi-
diga och uppslagsrika bok om 
Goffman som han nu lagt på 
skrivbordet – här kan vi verk-
ligen tala om en introduktion 
utöver det vanliga. 

”Storverk” är ordet! 

Roger Jacobsson, docent,
KP:s redaktör

Anmälningar och notiser

En sociologi med karnevalisk karaktär
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