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Sammandrag 
 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur lässituationen framställs i en handbok i 

brukstextanalys. Mitt material är Vägar genom texten (1997) av Lennart Hellspong och Per 

Ledin. Metoden utgörs av de textanalytiska verktygen: handlingspositioner, presuppositioner, 

metaforer och inferenser. I analysen används diskurs-, makt- och subjektbegrepp hämtade från 

Michel Foucault. Min analys visar att materialet generellt sett framställer lässituationen som 

en diskursiv process, men även som en traditionellt hierarkisk maktrelation där läsaren 

begränsas. Resultaten diskuterar jag i termer av meningsproduktion. 
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1. Inledning 
 

För språkvetenskapen har de senaste decennierna inneburit en social vändning. I denna 

uppsats använder jag Michel Foucaults syn på diskurs, subjekt och makt för att analysera en 

handbok som genom att ta upp olika typer av textanalys behandlar brukstexts förhållande till 

människan i samhället. Det som intresserar mig är hur textbrukaren framställs och konstrueras 

i relation till text. Ämnet är på så sätt individens utrymme och omformning i lässituationen, så 

som lässituationen framställs i mitt material. Lässituationen innebär att texten producerar en 

mängd inbäddningar eller ramar inom vilka läsaren, och ibland även skribenten, tilltalas och 

omtalas. Uppsatsen är en textanalys av en handbok i textanalys, arbetet har på så sätt en 

metakaraktär som jag ser som teoretiskt intressant. En viktig anledning till att jag valt en 

handbok till material för min studie är att i handbokens form är den samlade aktuella 

forskningen representerad utifrån författarnas pedagogiska och praktiska syften. Resultaten 

hoppas jag ska kunna ge en uppfattning om hur textbrukarens identitet beskrivs och behandlas 

i språkvetenskaplig undervisning idag. Med identitet menar jag här alla de funktioner 

textbrukaren bemästrar eller bemästras av i relation till text. Den pedagogiska dimensionen 

hos Vägar genom texten, att öva upp vårt förhållningssätt till texter och utarbeta metoder för 

att denna kontakt ska utvecklas och kontrolleras, menar jag konstruerar vissa föreställningar 

om identitet och makt i skriftspråkskulturen. Därför kan handbokens exempel vara ett 

tacksamt material för den typen av analys jag utför. Uppsatsens undersökning kan även sättas 

inom ramen för läromedelsforskning på det sättet att resultatet skulle kunna belysa i vilken 

grad relativt ny kunskap får genomslag i handbokslitteratur. Vägar genom texten har sin 

utgångspunkt i relationen mellan textbrukare och brukstext, det är ju vad textanalys handlar 

om, men när jag gör min textanalys har jag själva framställningen av den individuella 

textbrukaren i fokus för mina frågeställningar. Denna framställning analyserar jag i sin tur 

med ett subjektsbegrepp hämtat från Michel Foucaults diskursanalys. I diskursperspektivet 

finns det subjekt som personifierar diskursens kunskap, dessa är ett slags figurer producerade 

av diskursen. De är så att säga diskursens egna subjekt och kan till exempel vara �den 

hysteriska kvinnan�, �melankolikern� eller �psykopaten�. Det är inte den här typen av subjekt 

jag undersöker, utan snarare den plats som diskursen producerar för subjektet som läsare, 

talare, skribent och social varelse. Subjektet är på det här sättet en konsekvens av vissa 

diskurser som styr hur vi bör förstå identitet.  
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2. Teoretisk bakgrund 

 

Det förra seklets så kallade språkliga vändning har inneburit ett skifte i sättet 

samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnesområden betraktar social aktivitet. De 

medvetandefilosofiska utgångspunkter som länge präglat diskussionen har allteftersom ersatts 

av ett diskursperspektiv. Diskurs och språklig interaktionsprocess är de symboliska mönster 

som numera sätter ramarna för vårt sätt att tänka och handla snarare än medvetandet1. Den 

viktigaste förgrundsgestalten i det diskursorienterade perspektivet är antagligen den franske 

vetenskapsteoretikern Michel Foucault (1926-1984). Det finns olika uppfattningar av 

diskursanalysen och skilda tolkningar av Foucaults arbeten, hans tankar har influerat många 

teoretiker inom samhällsvetenskap och humaniora. Inom språkvetenskapen syns influenser till 

exempel hos Fairclough som använder ett diskursbegrepp hämtat från Foucault i textanalys 

inriktad på praktik och kontext. Men Faircloughs syn på makt är delvis marxistisk och han 

opererar med ett hegemonibegrepp där makt ses som förhandlad2. Hos Foucault är makt 

produktiv. Det innebär bland annat att han inte analyserar makt utifrån något totalt 

behärskningssystem som till exempel statens suveränitet, men att analysen i slutändan kan 

komma fram till en sådan form. Ett produktivt maktbegrepp låter makten komma överallt 

ifrån istället för att så att säga kontrollera allt, eller �omsluta allt� som Foucault skriver3. 

2.1 Vad är subjekt? 
Subjektet kan förstås som den konstruktion olika traditioner på olika sätt tillskriver individen 

och individens relation till sig själv och omvärlden. Kanske är subjekt som begrepp en 

postmodern konstruktion som uppkommit i ett behov av att behandla det tidigare autonoma, 

suveräna och i sig meningsfulla själv som man historiskt uppfattat individen. Den traditionella 

uppfattningen hade en syn på individen som ett slags medveten ordningsprincip, ett 

metafysiskt kraftfullt medvetande. Människa och medvetande var där sammanfallande. Denna 

syn förklaras i The Cambridge Companion to Foucault på så sätt att vår medvetenhet 

medförde en makt att till exempel producera idéer och kontemplera som i sin tur definierade 

oss som levande och talande varelser. Med i denna bild av den medvetna människan fanns 

                                                
1 Håkan Thörn, Från medvetande till diskurs, s. 4 
2 Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s. 69 
3 Foucault använder inte termen produktiv, utan relationell, men klargör hur han använder sitt maktbegrepp som 
metod i Sexualitetens historia, s. 102-107.  
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också en större maktinstans, en oändlig kraft som människan betraktades som en del av4. Det 

klassiska perspektivet och traditionen efter Descartes präglade västerländskt tänkande under 

lång tid och separerade kropp och medvetande på ett dualistiskt sätt. Detta var vad jag förstår 

avstampet för den postmoderna kritiken och dess nykonceptualiserande av subjektet som 

kropp och medvetande sammanflätat men samtidigt splittrat och decentrerat. 

2.2 Strukturalism och poststrukturalism    
Den förste lingvisten att kritisera det traditionella subjektet var troligtvis Ferdinand de 

Saussure. Hans Kurs i allmän lingvistik (1916) har inte utgångspunkt i ett språk som skulle 

komma inifrån oss, tvärtom poängterar han det konventionella hos språket. Medan talaren 

verkar inom parole, det vill säga talet eller språkbruket, skulle vetenskapen helst, menade 

Saussure, intressera sig för språkets underliggande system, det som han kallar langue. Han 

skriver: �Språket är inte en funktion hos den talande individen. Det är en produkt som 

individen passivt inregistrerar�5. Med strukturalismens syn på språket är det snarare 

språksystemet som talar genom oss. Individuella egenskaper som vilja och intelligens 

förlägger han till parole. Den moderna språkvetenskapens första teoretiker uteslöt genom 

denna strukturella uppdelning det intentionella subjektet i sitt arbete.   

 

Saussures teckenlära har varit oerhört inflytelserikt och hans strukturalism innebar en 

utgångspunkt för den vidareutveckling av subjektets plats i kommunikationens och 

representationens värld som sedan 60-talet skett inom ramarna för en poststrukturalistisk 

kritik. Derrida och Lacans arbeten är exempel på det, liksom Butlers. Foucault delar 

Saussures generella utgångspunkt i att teckensystem har en konstituerande roll och båda 

problematiserar det traditionella subjektet.  Men diskursanalysen i Foucaults bemärkelse, vars 

subjekt konstitueras inom diskurser, tillhör en poststrukturalistisk kritik. Denna kritiska 

ståndpunkt gentemot strukturalism är något som Foucault verkar ha velat betona i sina 

böcker6.  

 

Med en poetisk sammanfattning skulle jag kunna beskriva strukturalismen som den 

symboliska byggnad eller inre struktur vi använder för att identifiera och formulera språket i 

och för sig, vårt hem. Poststrukturalismen skulle i samma metafor motsvara tröskeln och 
                                                
4 Cambridge Companion to Foucault, s.86 
5 Saussure, Lingvistikens objekt, s. 37  
6 Ett roligt exempel på en sådan typ av markering är följande citat hämtat ur Diskursens ordning, s. 49: �Och nu 
kan de som har brister i sitt ordförråd säga, om de tycker det låter bra trots att de inget förstår, att detta är ju 
strukturalism.� 
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uppehålla sig i förhållandet mellan struktur och det som är utanför. Poststrukturalismen 

innebar, menar idéhistorikern Sven-Eric Liedman7, en total uppgörelse med de fasta 

strukturerna. Det som tidigare tett sig stabilt och avgränsat upplöstes i en öppen och gränslös 

värld. En text var till exempel inte längre en struktur utan en mängd enskildheter, som alla 

hade sin resonansbotten i andra enskildheter i andra texter. Samhället sågs på motsvarande 

sätt inte som en enhet, det betraktades som en mängd individer som saknade identitet8.  

2.3 Subjektet hos Foucault 
Foucaults arkeologi sysselsätter sig med diskurser, med att utforska det som redan är sagt på 

en konkret nivå och definiera hur framställningarna fungerar och hur de regleras historiskt och 

kulturellt.  Det är vanligt att just Foucaults syn på subjektet kritiserats för att vara outvecklad 

eller för pessimistisk. Hos Foucault är subjektet en effekt av diskursen snarare än dess 

upphov, och detta kan man säga är en numera allmän poststrukturalistisk tes. Habermas med 

flera har kritiserat Foucault för att han inte har tagit med det rationella subjektet i sitt arbete. 

Foucault å sin sida är kritisk mot det moderna upplysningsprojektet9 och dess subjektivitet 

vars kännetecken är en rationell och självdeterminerad enhet10.  

 

Foucault tillhör 1960-talets generation som medvetet vill bryta med 1800-talets 

subjektläsning. Ett romantiskt förhållningssätt till historia kännetecknas av ett sökande efter 

ursprung och en nästan messiansk genikult där personligheter fullgör en historisk mission. 

Där förutsätts ett slags överindividuellt subjekt som kliver in på den historiska scenen och 

sätter igång en process. Redan Nietzsche vände sig mot ett sådant historieschema, och 

Foucaults genealogi11 är kritisk mot den typen av representation av verkligheten. Istället 

betraktar han subjektivitet som en social konstruktion, vetenskapens och moralens diskurser 

har ett dominerande inflytande på subjektet men verkar genom subjektet och dess 

självkontroll. Foucault visar hur diskursen genom en rad mekanismer verkar betvingande på 

individen. Till exempel har psykoanalysens diskurs bidragit med drifter och energier som 

individen själv måste lära sig att ta ansvar för. I ett genealogiskt perspektiv kan det därför vara 

svårt att tala om ett subjekt i egenskap av agent, varken individuellt eller kollektivt formar 

subjekten historien i egentlig mening. Varje individ kan ses som en kulturell produkt som 

                                                
7 Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden � modernitetens idéhistoria   
8 Ibid, s. 338 
9 Upplysningsprojektet definieras hos Liedman som en �[...] strävan att förena den vetenskapligt-teknologiska 
framstegsprocessen med människors frihet och lycka�, Ibid s.42. 
10 Gary Gutter, Cambridge Companion to Foucault, s. 216 
11 Genealogin är den metod Foucault kom att komplettera arkeologin med i studiet av diskurser. 



 8

liksom spelar olika roller i maktrelationernas nät, det är i egenskap av dess funktioner som 

subjektet befinner sig i genealogens blickfång. Likväl kan subjektet inte förstås som helt 

determinerat eftersom Foucault menar att motstånd alltid finns där makt finns12. Han skriver: 

�I stället finns det många motstånd av olika slag: möjliga, nödvändiga, osannolika, spontana, 

vilda, isolerade, samordnade, smygande, våldsamma, oförsonliga, kompromissvilliga, 

egennyttiga eller beredda till offer; definitionsmässigt kan de bara existera inom 

maktrelationernas strategiska fält�13. 

 

                                                
12 Foucault, Viljan att veta, s. 105 
13 Foucault, Sexualitetens historia, s. 106 
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3. Syfte 
 

Syftet med min uppsats är att undersöka vilken definition och förståelse av subjektet som 

konstrueras utifrån den framställning Vägar genom texten gör av användarens kontakt med 

brukstext. Subjektet är en teoretisk modell som jag anlägger för att undersöka hur identitet 

och makt utnyttjas av textbrukaren i textsamhället. Den fråga som ligger till grund för 

uppsatsarbetet är följande: Vilken subjektförståelse återfinns (explicit och implicit) i 

handbokslitteratur avsedd för orientering av det text- och diskursanalytiska fältet?  

Jag är intresserad av de språkliga och sociala situationer i vilka mening produceras och 

förändras, och individens utrymme där. I de beskrivningar och exempel som görs i Vägar 

genom texten av individens möte med text uppehåller sig min analys främst i framställningar 

av den konkreta lässituationen. Den här meningsproduktionen är ett samspel mellan läsare och 

text och något jag väljer att betrakta i termer av makt. Jag vill på ett teoretiskt plan diskutera 

och hoppas också synliggöra subjektets handlings- och förändringsmöjligheter inom diskursen 

och inom denna ram också i viss mån diskutera individens relation till sig själv.  
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 4. Begreppsdefinitioner 
 

I följande stycken presenterar jag och definierar de centrala begrepp som utgör mitt perspektiv 

i analysen, ger en teoretisk bakgrund till dem och preciserar hur jag använder dem. 

 

4.1 Diskurs 
I ett behov av att försöka överbrygga distinktionen mellan att säga och att göra används 

begreppet diskurs. Termen kan ibland i språkvetenskapliga sammanhang stå för samlade 

samtal, eller kanske längre textavsnitt. Men idag möter vi begreppet i de flesta fall från ett 

perspektiv som framhåller att utomspråkliga element tillsammans med språkliga skapar 

mening. Utifrån Foucaults projekt i stort kan man förstå diskurs som det samlade vetande och 

den kunskap som är rådande vid en specifik tidpunkt. Han använder begreppet i Diskursens 

ordning för det mesta som namn på alla skrivna eller yttrade fraser i ett slags konkret 

språksystem, eller också med syftet på den praktik som frammanar en viss typ av yttranden14. 

I min analys av lässituationen är det samtidigt individens utrymme i diskursen jag uttolkar. 

Jag betraktar alltså lässituationen som ett exempel på en diskurspraktik. Viktig för mitt 

användande av diskurs i uppsatsen är även maktaspekten. Diskursen är påverkad av makt och 

begär samtidigt som den alstrar och reproducerar de samma. Den är också självreglerade, 

subjekten upprätthåller diskursen med hjälp av olika procedurer, till exempel 

utestängningssystem som bland annat fungerar genom förbud: vem som helst får inte säga allt 

eller vad som helst, och sanningskapande: diskursen gör en uppdelning mellan sant och falskt, 

trovärdigt och vansinnigt15.  Det är fråga om kunskapsproduktion genom språk och praktik, 

där social praktik medför mening.  

 

4.2 Makt 
Jag analyserar maktrelationerna i lässituationen med utgångspunkt i perspektivet att �makten� 

inte stammar från en särskild instans där den innehas efter hierarkiska tankemodeller och 

varifrån den styr och begränsar subjektet, i detta följer jag Foucault. De perspektiv som 

Foucault står i relation till kallar jag traditionella. De innefattar till exempel marxistiska 

begrepp som materiell makt. När Foucault analyserar makt intresserar han sig för hur makt 

                                                
14 Foucault, Diskursens ordning, översättarens noter, s. 57 
15 Ibid, s. 7 
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uppträder i alla relationer, det är inte fråga om vem som har makten och vem som är utan, 

istället söker han �det mönster för styrkeförhållandenas förändringar som dessa åstadkommer 

genom själva sitt växelspel�16. När Foucault definierar termen makt skriver han: �Det är fråga 

om en allestädes närvarande makt: inte därför att den skulle ha privilegiet att samla allt under 

sin okuvliga enhet, utan därför att den skapas i varje ögonblick, på varje punkt, eller snarare i 

varje relation mellan en punkt och en annan�17 Det är inte möjligt att tala om en �makt i sig� 

utan hellre ett slags mångfald av kraftfält. Motståndet är den andra sidan i maktrelationerna, 

också motståndet är en mångfald av motstånd, fördelade oregelbundet i en svärm som går 

tvärs igenom samhällsskikten och individerna. Dessa krafter är det som över huvudtaget 

frambringar det sociala18.   

 

4.3 Subjekt och subjektposition  
Begreppen subjekt respektive subjektposition har skilda utgångspunkter19. Subjektet förstås 

som något diskursskapat, det är tankegångar hämtade från Foucault. Subjektet är vidare 

decentrerat, fragmenterat och kontingent. Att det är decentrerat betyder att det bestäms av 

diskurserna, att det är fragmenterat innebär att subjektet positioneras av flera diskurser 

samtidigt och med begreppet det kontingenta subjektet betraktas identitet inte som given utan 

istället möjlig och föränderlig när det har olika identifieringsmöjligheter i varje situation 20. 

Subjektpositionen hänger samman med Althussers strukturmarxistiska syn på interpellation 

som �betecknar den process varigenom språket konstruerar en social position för individen 

och därmed gör henne till ett ideologiskt subjekt�21. När vi accepterar rollen som textens 

mottagare har vi samtidigt accepterat den subjektposition som interpelleringen har skapat. 

Althusser menar att vi alltid antar subjektpositionerna och inte har någon möjlighet till 

motstånd, men sedan 1970-talet har denna syn kritiserats, frågan om subjektets rörelsefrihet 

och förmåga att göra motstånd mot ideologier har uppmärksammats och kanske till och med 

överskattats. Jag behandlar subjektet poststrukturalistiskt med Foucaults avgränsning22, det 

vill säga som format av diskursen. Det kan bara existera och agera inom ett visst avgränsat 

fält där det ingår i ett nätverk av maktrelationer. Subjektpositionen som jag använder 

                                                
16 Foucault, Viljan att veta, s. 108 
17 Foucault, Viljan att veta, s. 103 
18 Jørgensen & Phillips, s. 45 
19 som Jørgensen & Phillips presenterar dem. 
20 Ibid, s. 49-51 
21 Ibid, s 22 
22 Foucault, Vetandets arkeologi, s. 73 
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begreppet syftar inte tillbaka till en eller flera rådande ideologier, utan snarare till en eller 

flera verkande diskurser som ger subjektet olika positioner att tala utifrån och så att säga 

utöva en diskurs. Därför använder jag subjektpositionering istället för interpellation. 

Subjektpositioneringen är diskursens sätt att skapa mening, och den diskursiva 

kommunikationen blir som mest meningsfull om subjektet positionerar sig i den plats 

diskursen så att säga bereder. Med meningsfull menar jag produktiv för diskursens kunskap 

och makt. Jag förstår subjektet som samtidigt produkt av och aktör i diskursen. I 

subjektpositioneringen kan subjektet vara produktivt eller inte, men valmöjligheten att inte 

relatera till diskursen finns inte, alla uttalanden och handlingar är diskursiva och de givna 

dikurserna skiftar med subjektets aktörskap. 
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5. Material 
 
Mitt material består av utdrag ur Lennart Hellspong och Per Ledins Vägar genom texten, 

handbok i brukstextanalys (1997). Vägar genom texten är skriven av två lingvister och är en 

av de mest använda handböckerna i textanalys med en språkvetenskaplig utgångspunkt. Mitt 

materialval baserar sig på ett antagande att analys av brukstext i ett samhälleligt perspektiv 

borde inkludera en möjlighet och ett värde att studera subjektets förutsättningar i diskursen. 

Handboken Vägar genom texten (här efter förkortas titeln V g t) är en framställning av olika 

typer av textanalys, baserat på flera olika traditioner. Den textmodell som Hellspong och 

Ledin arbetar efter lyfter fram tre sidor av en text i sin omgivning: kontexten, strukturen och 

stilen. Mitt material är hämtat ur två kapitel där det ena belyser den kontextuella och det andra 

den strukturella sidan av text, och så ytterligare ett kapitel vilken är en tillämpning av 

författarnas modell med inriktning på kritik. Min materialavgränsning gäller dels kapitelvis, 

men också inom kapitlen där jag begränsat på olika sätt. Dessa urval motiveras nedan under 

respektive kapitel. Jag har i första hand valt att analysera Hellspong och Ledins egna exempel 

för att undvika eventuella referat till källteoretiker.   

 

 Kontexten (V g t, Kapitel 6, s. 52-53) är av intresse för min analys på grund av kapitlets 

erkännande av det större sammanhang, kontexten med flera deltagare, som samspelar i en 

diskursorienterad förståelse av texten. Det är viktigt för att avgöra var och på vilket sätt 

subjektet placeras i sammanhanget. Hellspong och Ledin utgår i detta kapitel från M F 

Hallidays tvådelade kontextbegrepp. Mitt analysmaterial är hämtat från avsnittet med 

underrubriken Situationskontext, närmare bestämt stycket med namn Deltagare. Det är här 

den individuella lässituationen äger rum. Jag har därmed valt bort de intertextuella och 

kulturella kontextperspektiv som vi också kunnat lägga på textens och subjektets 

verksamhetsområde. Konkret kan man säga att jag har begränsat kraftigt genom att välja de 

exempel i materialet som särskilt rör individens lässituation och därutöver en del påståenden 

som mer generellt rör textens eller textbrukarens funktion i sin situationskontext. 

  

 Relationen � den interpersonella strukturen (V g t, Kapitel 9, s. 158). I detta kapitel 

behandlas text som social relation, till skillnad från uteslutna kapitel som har textens form och 

innehåll för ögonen. Interpersonella metafunktioner är en av tre nivåer i Hallidays teori. 

Denna struktur samspelar med deltagarna i situationskontexten och utgör textens 
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språkhandlingar, attityder och ramar. Att språkets handlingsdimension tas upp motiverar mig 

till ett sökande efter subjektet och subjektets del i den sociala relationen. Mitt analysmaterial 

är här hämtat från kapitlets inledande ord där en viss del är metakommunicerande.  

  

Kritik (V g t, Kapitel 13, s.257-260) I detta tillämpande kapitel baserar sig Hellspong och 

Ledin till viss del på Faircloughs kritiska textanalys men även på en modell presenterad av 

Wenche Vagle. Författarnas framställning här synliggör på vilka sätt det läsande subjektet kan 

förhålla sig i diskursen. En i min mening viktig utgångspunkt hos detta kapitel är att Språklig 

och social struktur är ömsesidigt beroende av varandra, vilket också är rubriken på det 

avsnitt från vilket jag hämtat större delen av mitt material. Denna analysriktning syftar till en 

ökad förståelse för hur texter deltar i social förändring. Häri hoppas jag hitta indikationer på 

hur den sociala identiteten deltar i social förändring. Textens deltagande betraktar jag just som 

ett deltagande också i identitetsförändring. Ytterligare ett avsnitt bidrar med material till min 

analys, dess rubrik är Språkliga val har alltid en orsak och en innebörd, detta är en 

utgångspunkt hos materialet som genererar frågor. Jag frågar mig här vems orsak och vems 

innebörd styr språkliga val, vilken är platsen för orsak och innebördsproduktionen? Ligger 

platsen hos individen, texten eller i maktrelationen dem emellan? Och kanske kan jag 

diskutera vilka orsaker och vilka innebörder som är möjliga? Även i dessa avsnitt är 

materialet begränsat. Historisk orientering är inte föremål för min analys, inte heller 

påföljande avsnitt om hur ideologiska förhållanden formar text. Detta dels för att jag inte 

använder ett ideologiskt maktbegrepp och dels för att det är subjektets omformning som 

intresserar mig här.  
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6. Metod 
 

Mitt intresse för lässituationen som en plats för språklig och social meningsproduktion 

genererar vidare frågor om individens utrymme där. Följande frågeställningar ligger till grund 

för min analys, de är nära förbundna med varandra och svaren kan uppträda sammanvävda. 

Det är ändå givande att ställa dem var för sig. 

 

1. Hur definierar materialet subjektet respektive subjektpositionen? 

2. Konstruerar materialet en maktrelation mellan text och subjekt, i så fall hur? 

3. Ger materialet förändringsutrymme åt subjektet inom diskursen, i så fall hur? 

 
För att svara på hur materialet definierar och konstruerar subjektet i relation till text använder 

jag de textanalytiska verktyg som preciseras nedan i avsnitten 6.1-6.4. I analysen av det 

implicita behandlar jag materialet genom att hålla speciellt fokus på de nivåer som presenteras 

och förankras nedan. Dessa utgör mina konkreta arbetsfrågor. Det kan vara viktigt att påpeka 

att explicit respektive implicit är vektygsmässiga nivåer i text, det finns antagligen inget 

innehåll som är fullt synligt lika lite som något innehåll kan finnas osynligt i text. I min analys 

låter jag dessa nivåer komplettera varandra, det skulle istället vara möjligt att använda dem 

komparativt för att komma åt en eventuell ambivalens hos författarna. Men jag är här mer 

intresserad av vad texten konstruerar och tror att sådana skillnader är givande att utläsa utan 

en jämförande metod. Som alltid när man gör en textanalys är jag förstås öppen för att 

uppmärksamma andra nivåer hos texten, än de nedan preciserade, om dessa uppträder som 

intressanta för mitt syfte.  

   

6.1 Handlingspositioner  
Att fråga sig vem som innehar positionen för handling kan tydliggöra maktrelationer och 

subjektets förändringsutrymme i den beskrivna situationen. Här är motiverat att se på 

verbkonstruktioner, speciellt handlingsverb i infinitiv och passiv, som tillåter den handlande 

agenten att försvinna ur texten23. Vissa verb antyder processer av olika slag, statiska 

betecknar tillstånd, dynamiska betecknar handlingar och händelser. De durativa verben har en 

betydelse som är utsträckt i tiden, utan markerad slutpunkt. Terminativa är begränsade i 

                                                
23 Per Ledin,  i Till Barbro, SU 1997 
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tiden24. Jag använder agent för att beteckna den person eller entitet som utför en handling, och 

objekt för den person eller entitet som är inblandad i en förändring utan att egentligen kunna 

påverka förloppet. Den person som deltar i en mental process betecknar jag som upplevare, 

medan deltagare i ett tillstånd benämns status25. Dessa verbprocesser och konstruktioner utgör 

grunden för min analys av handlingspositioner.  

 

Jag frågar: Vem är agent, vem är objekt? Kan positionerna kallas aktiva respektive passiva? 

Förekommer infinitiva att-satser, eller passivformer med �s? Förekommer konstruktioner med 

man? Dessa frågor ställs främst för att ge svar på hur materialet definierar subjektet och 

subjektspositionen. De kan också utgöra en grund för att besvara om materialet konstruerar en 

maktrelation mellan text och subjekt och i viss mån säga något om det förändringsutrymme 

som ges inom diskursen.  

  

6.2 Presuppositioner  
Presuppositioner är ett av de mest omdiskuterade ämnena inom pragmatiken. Det är en form 

av inferens som verkar vara närmare baserad på satsers lingvistiska struktur, men som 

samtidigt är mycket känslig för kontextuella faktorer26. Det är ett ämne som utgör en viktig 

grund för studier av hur semantik och pragmatik interagerar27. En presupposition används 

generellt i betydelsen av en förutsättning som måste vara uppfylld för att en sats ska kunna 

användas28. Förgivettaganden kan innehålla kompletterande infomation om textens tema och 

ibland även om vilken läsning texten förutsätter att vi gör. Markörer kan till exempel vara 

adversativa konnektiver som men, och val av verb och modalitet. Verbens grad av fakticitet 

benämner jag som faktisk eller icke-faktisk, det vill säga att de signalerar antingen 

sannolikhet eller antagande. 

 

Jag frågar: Vad förutsätts eller tas för givet? Hur används konnektiver och hur modaliseras 

verb, presupponerar de någon speciell utgångspunkt eller antagande? Dessa frågor ställs 

främst för att ge svar på hur materialet definierar subjektet och subjektspositionen. De bör 

också utgöra en grund för att besvara om materialet konstruerar en maktrelation mellan text 

                                                
24 Maria Bolander, Funktionell svensk grammatik 
25 Hellspong, Metoder för brukstextanalys, s. 39 
26 Stephen C. Levinson, Pragmatics, 1983, s. 167 
27 Ibid, s. 225 
28 Bolander, s. 188 
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och textbrukare, liksom resultatet även bör kunna tolkas ur det teoretiska perspektiv som 

besvarar subjektets förändringsutrymme inom diskursen. 

 

6.3 Metaforer 
Den klassiska definitionen för den språkliga metaforen kan beskrivas som en överföring av 

innehåll från ett tecken till ett annat. Tecknet representerar genom en parallellism i något 

annat. Den kognitiva lingvistiken har utvecklat metaforens användningsområde. Lakoff & 

Johnsons metaforteori29 behandlar metaforiska begrepp och de argumenterar för att 

ontologiska metaforer är nödvändiga för att behandla erfarenheter. De visar bland annat hur 

aktiviteter konceptualiseras som om de vore substanser medan tillstånd begrips som 

behållare30. De tar även upp orienterande metaforer som organiserar hela konceptsystem med 

hänsyn till varandra31. Metaforteorin blir användbar här när begreppen substans och behållare 

besvarar i relation till vad subjektet förändras, om subjektet utsätts för en aktivitet exempelvis. 

Rumsliga metaforer som tillskriver subjektet ett visst tillstånd och orienterande metaforer kan 

konstruera ett visst förändringsutrymme åt subjektet. Till exempel metaforen �närma sig� 

(text) är i viss grad rumslig och konceptualiseras som ett tillstånd subjektet befinner sig i, att 

jämföras med �bemöta � som skulle begripas substantiellt, mer likt aktiv konfrontation. 

Metaforer kan även visa hur materialet konceptualiserar makt och differentiera dessa 

exempel, som i �avslöja� vilken begrips som en aktivitet och förutsätter att det kan finnas 

något bakom. 

 

Jag frågar: Förekommer metaforer? Vilka konceptualiseringar medföljer? Dessa kategorier 

utgör indikationer för min analys av subjektets handlings- och förändringsutrymme i 

maktrelationen mellan text och subjekt.  

 

6.4 Inferenser 
En inferens är en sorts slutlig härledning som läsaren kompletterar texten med, detta är en 

viktig del av texttolkning som baserar sig på gemensamma kunskaper och därför är 

inferenserna i de flesta fall förutsägbara32. En härledning innehåller alltid ett stort mått av 

tolkande. De resultat jag benämner som inferenser är därför i än högre grad personliga 
                                                
29 Lakoff & Johnson, Metaphors we live by, 1980 
30 Ibid, s. 30 
31 Ibid, s.14 
32 Hellspong & Ledin, Vägar genom texten, s. 128 
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reflektioner och diskutabla. Därför är detta inte någon egentlig textanalyskategori, men en 

kompletterande nivå. 

Jag frågar: Vad kan härledas ur exemplets resonemang? En inferens kan troligtvis inte 

definiera subjektet eller subjektpositionen, men möjligtvis bidra till att studera hur 

maktrelationen mellan text och subjekt framställs, liksom hur subjektets förändringsutrymme 

konstrueras. 
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7. Analys 

 
 

Här presenterar jag min analys utifrån, dels, de diskursorienterade drag, dels, de traditionella 

drag som Vägar genom texten uppvisar. De diskursorienterade dragen kännetecknas av 

framställningar av subjektet som fragmenterat, decentrerat och kontingent. Liksom exempel 

på subjekt och text som både formade av diskurs och formgivare av densamma. Jag har även 

en del exempel som syftar på det kritiskt läsande subjektet i diskursen. Efter det följer 

exempel på ambivalenta drag som jag ändå kategoriserar som diskursorienterade. De 

traditionella dragen kännetecknas av framställningar av subjektet som upplevare och som 

centrerat med hänvisning till en intention eller en sanning. Till de traditionella dragen 

kategoriserar jag också framställningar av subjektet som beroende av en suverän makt. 

 

De nivåer som analysen av det implicita uppmärksammar är: handlingspositioner, 

presuppositioner, metaforer och inferenser. I de fall mina frågeställningar besvaras 

uttryckligen och explicit i materialet exemplifierar jag detta. För en sammanfattning av 

analysen utifrån frågeställningarna, se avsnitt 7.2 Sammanfattning, 7.2.1 - 7.2.3.   
 

   

7.1 Diskursorienterade drag hos Vägar genom texten 
 
7.1.1 Subjektet som fragmenterat, decentrerat och kontingent 
 
På vilka sätt visar min analys av handlingspositioner subjektet som fragmenterat, decentrerat 

och kontingent? 

 

Vägar genom texten beskriver ofta explicit hur subjektet befinner sig i flera samtidiga och 

förväntade �roller�. Att materialet talar om �roller� innebär en snävare förståelse än den jag 

anlägger i och med begreppet subjektposition: 

 �Som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden möter du protokollet i en speciell mottagarroll. Till den hör 
bestämda förväntningar på hur du ska förhålla dig till texten. En är att du ska läsa protokollet och se om du kan 
godkänna det. Rollen påverkas av att du sitter som representant för socialdemokraterna och väntas verka som 
partiet vill.� (s. 52) 
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 �Mottagarrollen� innebär att flera �förväntningar� ställs på subjektet, det vill säga att rollen 

har flera funktioner. Vissa av dessa funktioner eller positioner är alltid givna inom en diskurs, 

subjekten förväntas inta dessa och därmed anpassa sitt uppförande, sitt tal och sin tystnad 

därefter. V g t ger exempel på flera samtidiga subjektpositioner där subjektet definieras och 

konstrueras som fragmenterad gentemot texten och dess sociala kontext. I �Rollen påverkas 

av�, är �rollen� objekt i satsen: verbet �påverkas� är dynamiskt och durativt men i en passiv 

form. Exemplet är på syntaktisk nivå aktivt konstruerat, med ett �du� som håller agenten 

synlig �möter du�, �du sitter�, båda dynamiska verb. Att subjektpositionen kan förstås som 

begränsad visas med passivformen hos verbet �väntas�, som dessutom är statiskt och durativt.     

 
V g t visar explicit att det är subjektets mottagarroll som påverkar subjektets förhållningssätt:  

�De olika grupperna av deltagarna förhåller sig till texten på olika sätt efter sin särskilda mottagarroll. För dig är 
protokollet en dokumentation att kontrollera, för arkivpersonalen en instruktion att respektera och för 
allmänheten ett politiskt ställningstagande att observera och diskutera.� (s. 52) 
 

Verbet �förhåller� är dynamiskt och durativt, det indikerar också implicit en aktiv och 

pågående agent. Mottagarrollen förstår jag som den subjektsposition utifrån vilken subjektet i 

det här fallet har en handlingsposition gentemot texten, �protokollet�. Här är 

subjektpositionerna konstruerade med infinitivform: �att kontrollera�, �att respektera�, �att 

observera och diskutera� med agenterna synliga explicit: �dig�, �arkivpersonalen� och 

�allmänheten�. De infinita verben är tillbakasyftande till �protokollet�. Protokollet är objektet 

som är utsatt för subjektens verksamhet. �Deltagarnas� identifikation till gruppen ger 

möjlighet för subjekten att påverka inom ramarna för gruppens diskurs. Subjektets utrymme 

är möjligt,  inom diskursen, och begränsat, rör det sig utanför hamnar det i en annan diskurs 

och annan grupp. 

 

V g t visar ytterligare exempel på framställandet av �roller� som agenter i sociala relationer: 

�De roller som deltagarna intar när de använder texten hör ihop i sociala relationer. För deras natur spelar 
maktpositioner en viktig roll. Skillnader här kan yttra sig i att deltagarna har olika rättigheter och skyldigheter 
mot varandra, så att relationen inte är symmetrisk utan asymmetrisk.� (s. 53) 
 

 Därmed kan sägas att subjektet definieras som sin subjektposition, eller snävare. När 

deltagarna �använder� texten innehar de en handlingsposition, men deltagandet är bestämt av 

de respektive �roller� som samtidigt är relativa �maktpositioner�. En viktigare 

handlingsposition innehas då av den mångfald av makt som producerar deltagarnas relationer.  
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De faktorer som begränsar subjektet ligger inte hos texten utan i maktspelet hos de �sociala 

relationer� deltagarna tillhör.  

 

Subjektet i sina läsarpositioner innehar handlingspositioner med vissa gränser: 

�En läsare kan åtminstone delvis välja hur han ska närma sig texten. Ofta ingår den samtidigt i flera 
situationskontexter � det ger olika möjligheter att relatera sig till den.� (s. 53) 
 

�Olika möjligheter� visar subjektets fragmentering i sin positionering av flera samtidiga 

diskurser. Infinitivformen �att relatera sig till� konstruerar också ett medskapande i min 

tolkning, och agenten är explicit angiven som �en läsare�. Subjektets förändringsutrymme i 

relation till texten syns explicit som både begränsad: subjektet kan �åtminstone delvis välja� 

och öppen: �hur han ska närma sig texten�. Ett flertal �situationskontexter� �ger olika 

möjligheter� till förhållningssätt gentemot texten vilka framställer subjektet som fragmenterat 

och kontingent. 

 
 
I detta exempel är det texten som är verksam och innehar handlingspositionen.  

�Alla exempel här handlar om det sociala i texten. Vi talar om dess mellanmänskliga eller interpersonella 
struktur. Det är det mönster som texten själv ritar upp för sitt samspel med läsaren. Att analysera det är att se 
efter hur texten vill verka mot sin omgivning. Vad visar den att den gör? Vilka hållningar intar den? Vilka 
identiteter uttrycker och föreskriver den?� (s. 158) 
 
Subjektet definieras explicit som �läsaren� och befinner sig i samspel med texten. Men 

�läsaren� och även �omgivningen� är objekt i satsen. Subjektpositionen definieras explicit 

som de �identiteter� som uttrycks och föreskrivs av texten. Texten däremot �ritar�, �vill 

verka�, �visar�, �intar�, �uttrycker� och �föreskriver� alla är handlingar konstruerade med 

dynamiska verb. Det �sociala i texten� förstår jag som textens diskursiva 

subjektspositionering. 

 
 
Handlingspositionen innehas av texten i ännu ett exempel: 
 �den här läroboken [...] ger samtidigt en bild av vad vetenskap är och bygger upp en speciell identitet...�(s. 259) 
Text är konstruktiv på flera plan samtidigt, här dubbelt, text konstruerar en identitet åt 

subjektet som läsare liksom åt läroboken. Verben är dynamiska: �ger�, �bygger. 
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På vilka sätt visar min analys av presuppositioner subjektet som fragmenterat, decentrerat 

och kontingent? 

 

Det finns ett exempel där V g t presupponerar, genom metaforanvändning, att text har 

potential att forma subjektspositioner: 

�den här läroboken [...] ger samtidigt en bild av vad vetenskap är och bygger upp en speciell identitet åt oss som 
forskare och författare, liksom åt dig som läsare.� (s. 259)  
  
Text har möjlighet att �bygga upp� en speciell identitet åt oss som forskare, författare och 

läsare. Propositionen är i hög grad faktisk. 

 
 
På vilka sätt visar min analys av metaforer subjektet som fragmenterat, decentrerat och 
kontingent? 
 
V g t framställer explicit relationen mellan text och textbrukare som en process: 
�Vi kan också undra vilka positioner den [texten] tilldelar aktörerna i den kommunikationsprocess som den 

regisserar.� (s. 158) 

Subjektpositioneringen beskrivs metaforiskt som ett slags regi, texten styr: �regisserar� 

situationen. 

 
 
Subjektet kan ta plats i texten, när texter blir mötesplatser: 

�I stället blir texter mötesplatser för olika röster och intressen.� (s. 259) 

 
Metaforen �mötesplatser� ger subjektet utrymme för sin röst och sitt intresse, detta att 

jämföras med traditionell värdehierarkisk syn där subjektet interpelleras. Men på vilket sätt 

skiljer sig subjektets utrymme egentligen? �Röster� konnoterar att text är mångstämmig, 

vilket sannolikt skapar många positioner åt subjektet att förhålla sig till i samma text. 

Eventuellt framställs subjektet på så sätt fragmenterat. 

 

En metafor används för att visa att text har potential att forma identitet: 

�den här läroboken [...] bygger upp en speciell identitet åt oss som forskare och författare, liksom åt dig som 
läsare.�(s. 259)  
  
Metaforen �bygger upp� konceptualiseras som en aktivitet. Materialet definierar implicit 

subjektet diskursivt i och med de subjektpositioner texten konstruerar. Dessa positioner är 

platser för subjektets olika identitetsformer.  



 23

På vilka sätt visar mina inferenser subjektet som fragmenterat, decentrerat och kontingent? 
 
V g t framställer ibland subjektet som aktivt och samtidigt begränsat: 

 �Som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden möter du protokollet i en speciell mottagarroll. Till den hör 
bestämda förväntningar på hur du ska förhålla dig till texten.� (s. 52) 
 

En möjlig inferens här är att den begränsande sidan av relationen kan tolkas som en yttre 

begränsning men också diskuteras i termer av självkontroll. Självkontrollen är förvisso 

beroende av en yttre diskurs men kan ändå förstås som att subjektet själv aktivt upprätthåller 

begränsningen genom att anpassa sig till normer och förväntningar. Att �deltagarna förhåller 

sig till texten på olika sätt efter sin mottagarroll� kan ses som ett exempel på 

subjektfragmentering. Att ingen ömsesidig transformation sker är en möjlig inferens. 

 

V g t framställer subjektpositionen diskursorienterat: 

�Texter är förstås ett resultat av vissa sociala förhållanden: av maktförhållanden inom vissa institutioner, av de 
sociala roller och syften som deltagarna agerar efter, av det aktuella mediets förutsättningar, av 
genrekonventioner m.m. Men samtidigt kodas de sociala förhållandena på ett visst sätt i en viss text och blir 
delvis ett resultat av texten. Texter bidrar till att etablera, vidmakthålla och förändra de sociala förhållanden som 
de har sitt upphov i. Vi skulle kunna säga att en text ytterst är en förhandling om hur samhället ser ut.� (s. 259) 
 
I textens kontakt med mottagaren har vi som subjekt många möjliga förhållningssätt att välja 

bland, men flera medför en risk att exkluderas av diskursen. Att handla och tala inom ramen 

för vad diskursen tillåter är hur jag uppfattar att agera efter �roller� som exemplet beskriver. 

Dessa roller lämnar inte förändringsutrymme åt subjektet i lika hög grad som möjligheten att 

agera efter ett �syfte�, förutsatt att syftet inte är diskursmotiverat. Ett syfte kan ha 

motståndspotential. Och en roll kan vara ett subjekts medvetna val, men som jag tänker alltid 

diskursetablerande. Vidare är texten �förstås ett resultat� men �ytterst en förhandling�, en 

möjlig inferens är att framställningen värderar den senare funktionen som viktigare.  

 

V g t skapar subjektpositioner åt sig själv och läsaren: 

�den här läroboken [...] ger samtidigt en bild av vad vetenskap är och bygger upp en speciell identitet [...]� (s. 
259)   
 
 En möjlig inferens är att �den här läroboken� förmedlar genren och placerar båda parter 

(subjektpositionen som författare och den läsande positionen) i den. Det vill säga den skapar 

subjektpositioner både åt sig själv och åt läsaren. Den speciella �identitet� som texten 

konstruerar åt subjektet i lässituationen betraktar jag  diskursivt, därmed är 

förändringsutrymmet begränsat för båda parter så att mening kan produceras. 

V g t framställer ett förändringsutrymme för subjektet i diskursen: 
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�Istället blir texter mötesplatser för olika röster och intressen.� (s. 259) 

En inferens hos användandet av metaforerna �mötesplatser� och �röster� blir att subjektet 

förutom valet att acceptera eller förneka textens föreskrivande subjektposition, möjligtvis (om 

subjektet accepterar positioneringen) har ett inflytande i situationen. 

 
 
 
7.1.2 Subjektet som format av diskurs och dess formgivare  
 

På vilka sätt visar min analys av handlingspositioner subjektet som format av diskurs och 

dess formgivare? 

 

Det finns ett exempel där V g t konstruerar en dubbel handlingsposition som innehas av 

författarna och texten gentemot det läsande subjektet: 
�Vi visar hur texten här både speglar och skapar olika sociala band, liksom distinkta former av motstånd och 
makt� (s. 158) 
 

�Vi visar� konstruerar en författarposition, medan �hur texten ... speglar och skapar� 

konstruerar en handlingsposition åt texten. Det läsande subjektet är den sociala platsen för 

spegling och skapande av �band�, det är också hos subjektet och subjektpositionen �makt� 

och �motstånd� har sitt fält. Jag uppfattar �distinkta former� som en mångfald av motstånd 

och makt, kanske även en föränderlig mångfald. 
 
Diskursen producerar handlingspositioner genom subjektspositionering: 

�Texter är förstås ett resultat av vissa sociala förhållanden: av maktförhållanden inom vissa institutioner, av de 
sociala roller och syften som deltagarna agerar efter, av det aktuella mediets förutsättningar, av 
genrekonventioner m.m. Men samtidigt kodas de sociala förhållandena på ett visst sätt i en viss text och blir 
delvis ett resultat av texten. Texter bidrar till att etablera, vidmakthålla och förändra de sociala förhållanden som 
de har sitt upphov i. Vi skulle kunna säga att en text ytterst är en förhandling om hur samhället ser ut.� (s. 259) 
 
Subjektet är i multipel kontakt med texten, dels utifrån sin sociala roll i textproduktionen, 

�deltagarna agerar efter�, men också själv formad av textens speciella diskurs, som mottagare 

ännu en gång förstärkt och påverkad av textens kodning. Subjektet är på så sätt fragmenterat i 

flera handlingspositioner och �maktförhållanden�. En annan handlingsposition innehas av de 

�sociala förhållandena�, vad jag uppfattar som subjektens positioner och relationer. Dessa 

sociala  positioner har ett inflytande på texterna, texterna blir ett �resultat� därav.  
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På vilka sätt visar min analys av presuppositioner subjektet som format av diskurs och dess 

formgivare? 

 

V g t presupponerar explicit och implicit att subjektet möter texten, förhåller sig till den och 

tar hänsyn till vissa sociala förväntningar: 
�Som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden möter du protokollet i en speciell mottagarroll. Till den hör 
bestämda förväntningar på hur du ska förhålla dig till texten. En är att du ska läsa protokollet och se om du kan 
godkänna det. Rollen påverkas av att du sitter som representant för socialdemokraterna och väntas verka som 
partiet vill.� (s. 52) 
 
Maktrelationen låter subjektet både vara aktivt: �möter�, �förhåller� men samtidigt begränsad: 

�väntas�. Propositionerna har hög grad av fakticitet, med undantag för det antagande: �om du 

kan godkänna�.  

 

V g t presupponerar att text är initiativtagare i lässituationen: 

�En text har alltid ett visst sätt att närma sig sina läsare� (s. 158) 

Ordvalet �alltid� är inte modaliserat, utan förutsätter att text tar initiativet.  

 

Exemplet markerar en presupponerad uppfattning hos författarna: 
�Vi visar hur texten här både speglar och skapar olika sociala band, liksom distinkta former av motstånd och 
makt� (s. 158)  
 
Det sker genom konnektivet �både�,  där de utgår från att de tillför läsarens uppfattning något 

nytt, �speglar� är det kända och �skapar� det nya, båda verben är faktiska. 

 

V g t presupponerar att människans språkliga och sociala dimension förstås som ett 

sammanhang: 

�Att språklig och social struktur hör nära samman kan tyckas självklart. Intressantare är kanske förhållandet dem 
emellan. Här förutsätter den kritiska analysen en dialektisk relation, ett ömsesidigt beroende, mellan språk och 
samhälle och mellan text och kontext. Detta brukar kallas konstruktivistisk språksyn.� (s. 259) 
 
Presupponerandet härleds ur att �språklig och social struktur hör nära samman� och att detta 

�kan tyckas självklart�, sannolikt. Benämningen �en dialektisk relation� är däremot en 

explicit framställning av det språkliga och sociala som ömsesidigt beroende. Men materialet 

skiljer samtidigt språk från samhälle och text från kontext på ett binärt sätt och gör därmed 

inte klart om subjektet hör hemma någon särskild stans. Möjligtvis placerar materialet i och 

med uppdelningen subjektet i de sistnämnda. Det förutsätter ett förändringsutrymme i den 

utsträckning beroendet tillåter. Den �konstruktivistiska� språksynen är ju diskursorienterad.  
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V g t presupponerar att det är en allmän överenskommelse att se text som produkt av det 

sociala.:  

�Texter är förstås ett resultat av vissa sociala förhållanden: av maktförhållanden inom vissa institutioner, av de 
sociala roller och syften som deltagarna agerar efter, av det aktuella mediets förutsättningar, av 
genrekonventioner m.m. Men samtidigt kodas de sociala förhållandena på ett visst sätt i en viss text och blir 
delvis ett resultat av texten. Texter bidrar till att etablera, vidmakthålla och förändra de sociala förhållanden som 
de har sitt upphov i. Vi skulle kunna säga att en text ytterst är en förhandling om hur samhället ser ut.� (s. 259) 
 

Överenskommelsen markeras med �förstås�, verbet �förstås� är en passivform.  Denna syn 

utgör en bakgrund som exemplet sedan sätter sin poäng i relation till: �Men samtidigt�, �men� 

ett adversativt konnektiv. Maktförhållandet avser relationen mellan deltagarnas �sociala roller 

och syften� inom en verksam �institution�, �mediets förutsättningar� och 

�genrekonventioner� och en etablerande makt hos texten, som samtidigt är ett resultat av sina 

specifika förhållanden. Textens maktutövande beskrivs diskursorienterat, det kännetecknas av 

etablerande, vidmakthållande och förändrande av de sociala förhållandena. Propositionerna är 

faktiska, med undantag för �skulle kunna säga�, som signalerar ett antagande.  

 
 
På vilka sätt visar min analys av metaforer subjektet som format av diskurs och dess 

formgivare? 

 

En konsekvens av att V g t använder metaforer blir bland annat att subjektet framställs med 

valmöjlighet och handlingspotential i textmötet:  

 �En läsare kan [...] närma sig texten.� (s. 53)  

 
Metaforen �närma sig� (text) är i högre grad rumslig och konceptualiseras som ett tillstånd 

subjektet befinner sig i. Subjektet kan genom metaforen �närma sig� möjligtvis behålla 

kontroll och vara medskapare i mötet, till skillnad från t ex. �bemöta� ett ordval som skulle 

konceptualiseras substantiellt, mer likt konfrontation och parering.  

 
I ett annat exempel används metaforer för att visa på maktrelationen mellan text och subjekt: 

�En text har alltid ett visst sätt att närma sig sina läsare. [...] Men vi kan också värja oss mot att dras in i något 
som känns falskt eller förljuget. Kanske vill vi inte vara konsumenter på det sätt texten förutsätter, kanske gillar 
vi inte att just den personen eller institutionen behandlar oss som en god vän. � (s. 158) 

 
I en jämförelse mellan de metaforer som används kan vi se att �närma�, vilket texten gör i det 

här fallet, och �värja�, vilket läsaren gör, förmedlar olika förändringsutrymme, ordvalet 

�värja� är konceptualiserat i relation till en substans och därmed betydligt mer aktivt medan 
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�närma� konceptualiseras istället rumsligt, som ett tillstånd och framstår därmed nedtonat och 

oproblematiserat. Subjektets reaktion �värja� framstår som relativt kraftfullt men om textens 

eller subjektets förutsättningar till förändringsutrymme är störst är svårt att säga. Kanske är de 

lika begränsade men på olika sätt. Metaforen �att dras in i något� konceptualiseras så att 

texten är något rumsligt, ett tillstånd eller plats. Det är också fråga om en aktivitet från textens 

sida: �att dras�.   

 

Här använder V g t en metafor för att framställa beroendet mellan text och subjekt: 

�Att all kommunikation är förankrad i individuella eller kollektiva intentioner och attityder ger oss en grund för 
att värdera den.� (s. 259) 
 
Med metaforen �förankrad� framställs maktrelationen mellan text och subjekt tydligare som 

beroende av �attityder� och �intentioner�, på bägge håll. Text och subjekt bildar tillsammans 

kommunikation. 

 

På vilka sätt visar mina inferenser subjektet som format av diskurs och dess formgivare? 

 

V g t använder också metaforer som begränsar subjektets förändringsutrymme: 

�Det är det mönster som texten själv ritar upp för sitt samspel med läsaren.� (s. 158) 

 
Metaforen �mönster� medför ett antagande att subjektet måste följa detta �mönster� för att en 

meningsfull kommunikation ska kunna uppstå. Ytterligare en metafor är �ritar�, den antyder 

att texten är mönstrets auteur. Subjektets förändringsutrymme är således reducerat i två led, 

det måste följa ett mönster som det inte ens har varit med och ritat initialt.  

 

Det förekommer metaforer i V g t som framställer text som både aktiv och passiv: 
�Vi visar hur texten här både speglar och skapar olika sociala band, liksom distinkta former av motstånd och 
makt� (s. 158) 
 
Text har en passiv sida när den �speglar� motstånd och en aktiv när den �skapar� makt. 

Verben �speglar� och �skapar� är båda dynamiska men ändå metaforiska motsatser 

(konstituerande respektive konstruerande). Metaforen �band� visar möjligtvis att materialet 

härleder det ena ur det andra.  
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7.1.3 Subjektet som en kritisk läsare 
 

På vilka sätt visar min analys av handlingspositioner subjektet som en kritisk läsare? 

 

V g t visar prov på konstruktioner där både text och subjekt innehar en handlingsposition: 
�Den som sysslar med kritik av texter kan inta åtminstone två hållningar. Den ena går ut på att avslöja, på att 
blottlägga brister och dra fram dolda förutsättningar i ljuset. Det är ju inte ovanligt med texter som vill övertyga 
och övertala oss, kanske förföra och förleda, få oss att tro eller tycka eller handla på ett visst sätt. Texten kanske 
förutsätter värderingar vi inte sympatiserar med eller vill tvinga in oss i en social roll som känns obekväm.� (s. 
257)   
 
Den kritiska läsaren har en handlingsposition genom att inta en �hållning�. V g t presenterar 

två kritiska hållningar möjliga för subjektet, den ena går ut på att �avslöja� och �blottlägga� 

egenskaper hos texten, dessa verb hänvisar till en aktiv agent. I stycket kan vi läsa hur texten 

�förutsätter� och �vill tvinga in oss i en social roll ...� vilket också är handlingskraftigt. Dock 

är det intressant att textens handlingsposition oftare beskrivs med aktiva verb: �vill övertyga�, 

�övertala�, �förföra�, �förleda� �förutsätter�, �vill tvinga�. Satsen �Texten ... vill tvinga in oss 

i en social roll som känns obekväm� har texten som agent medan läsaren �oss� är objekt och 

tillskrivs ett status som upplevare. Verbet �tvinga� är dynamiskt och durativt medan �känns� 

är statiskt, durativt och passivt konstruerat. Subjektpositionen uppfattas som ett 

objektifierande av läsaren och att den �känns obekväm� tyder på att den etableras. Detta 

skapar en maktrelation mellan text och subjekt och jag tolkar formuleringen utifrån de 

begränsningar en diskurs lägger på individen i subjektpositioneringen. Subjektet är den 

kritiska läsaren definierad i relation till en aktiv text, subjektet kan �avslöja� och �blottlägga�, 

båda dynamiska och terminativa verb, häri ligger subjektets handlingsposition.  

 

Även i detta exempel framställs läsarsubjektet med handlingspotential: 
�Den andra hållningen går ut på en värderande granskning av texten. Den syftar inte nödvändigtvis till att avslöja 
manipulation. Den söker en förståelse av hur texten å ena sidan formas av sina sociala förutsättningar och å 
andra sidan bidrar till att omforma de sociala förhållanden som den har sin grund i. Med andra ord gäller det att 
kritiskt värdera samspelet mellan text och kontext, inte minst att klarlägga hur texter deltar i sociala förändringar 
och konflikter.� (s. 257) 
 
Det här stycket ger läsarsubjektet handlingspotential först genom nominalisering: �värderande 

granskning�, �förståelse�, och sedan med de infinitiva konstruktionerna �att kritiskt värdera� 

och �klarlägga� textens förhållanden. Nominalisering och infinitivformer kan otydliggöra 

agenten, men i exemplet menar jag att subjektet syns explicit: �Den som sysslar med kritik�. 

Verben �formas� och �omforma� framställer text med en konstituerande sida och en 

producerande sida. Verbet �formas� har en passivform som syftar på textens egna �sociala 



 29

förutsättningar�. En aktivform av verbet �omforma� framhäver textens producerande sida. 

Detta kan jämföras med verben �speglar� (motstånd) och �skapar� (makt) ovan. Med mitt 

förhållningssätt verkar texten i exemplet snarare tvingande för läsaren därför att den skapar en 

subjektposition. Texten är aktiv när den samspelar och �deltar� i samhället, men kontrollen 

ligger hos kritikern som jag uppfattar framställningen. Tänkbara motståndsstrategier som V g t 

ger prov på är just kritik, genom ett kritiskt värderande bemästrar subjektet sin 

subjektposition. 

 

 

På vilka sätt visar min analys av presuppositioner subjektet som en kritisk läsare? 

 

Det finns ett implicit exempel på det kritiska subjektets handlingsposition: 

�Att språklig och social struktur hör nära samman kan tyckas självklart. Intressantare är kanske förhållandet dem 
emellan. Här förutsätter den kritiska analysen en dialektisk relation, ett ömsesidigt beroende, mellan språk och 
samhälle och mellan text och kontext.� (s. 259) 
 

Subjektet är implicit definierat i exemplet med en sorts metonymi: �Den kritiska analysen�, 

det vill säga de kritiskt analyserande textbrukarna. �Den kritiska analysen� innehar implicit en 

handlingsposition genom att det �förutsätter� en viss relation, en relation som subjektet själv 

är en del av. Det explicit formulerade �ett ömsesidigt beroende� visar att subjekt och text är 

både formade av diskurs och dess formgivare. 

 
 
På vilka sätt visar mina inferenser subjektet som kritisk läsare? 

 
Endast det kritiska läsarsubjektet framställs med förändringsutrymme:  
�Här förutsätter den kritiska analysen en dialektisk relation� (s. 259) 
 

Den �kritiska analysen� innehar implicit en handlingsposition genom att det �förutsätter� en 

viss relation, en relation som subjektet själv är en del av. En inferens är att det därmed blir tal 

om ett självdefinierande av subjektpositionen. Det okritiskt läsande subjektet är däremot 

kontrollerat av texten. 
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7.1.4 Ambivalenta framställningar av subjektets utrymme 
 

På vilka sätt visar min analys av handlingspositioner ambivalenta framställningar av 

subjektets utrymme? 

 

En texts mottagaranpassning kräver att den tilltalar den tänkta mottagaren efter vissa på 

förhand valda schabloner. Dessa placerar, genom subjektspositionering, läsaren i en för 

textens budskap ideal position. I Vägar genom textens framställning finns exempel där denna 

maktrelation är nertonad:   

�En text har alltid ett visst sätt att närma sig sina läsare. Den kan tilltala oss som medborgare, väljare, kunder, 
föräldrar, anställda, kamrater osv. Ofta accepterar vi den roll texten ger oss. Då fungerar kommunikationen som 
planerat. (s. 158) 

 
Texten �närmar sig� sina läsare och �tilltalar oss�, det vill säga har texten som agent. 

Subjektspositionerna definieras explicit och i dessa är subjektet �medborgare�, �väljare� osv.  

Med �vi� och �oss� skapas en överbryggande och inkluderande subjektposition mellan läsare 

och skribentposition. Subjektet framställs med andra ord som fragmenterad. Ordet �tilltalar� 

uppfattar jag som en relativt allmän beskrivning av textens subjektspositionering.  

 
 
På vilka sätt visar min analys av presuppositioner ambivalenta framställningar av subjektets 

utrymme? 

 
Subjektets �mottagarroll� presupponeras vidare som given i det sociala sammanhanget: 

�De olika grupperna av deltagarna förhåller sig till texten på olika sätt efter sin särskilda mottagarroll� (s. 52) 

Texten så att säga kommer in och förhålls till utifrån dessa redan existerande roller, ingen 

ömsesidig transformation sker. Propositionen är faktisk.  

 
 
På vilka sätt visar min analys av metaforer ambivalenta framställningar av subjektets 

utrymme? 

 
I följande exempel används metaforer för att gestalta maktrelationen subjekt emellan: 

�Skillnader kan yttra sig i att deltagarna har olika rättigheter och skyldigheter mot varandra, så att relationen inte 
är symmetrisk utan asymmetrisk.� (s. 53) 
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Maktrelationen beskrivs metaforiskt som �symmetriska� eller �asymmetriska�. Det är en 

konceptualisering av makt som en kraft verksamt antingen regelbundet eller oregelbundet, i 

balans eller obalans. 

 

Materialexemplet använder metaforer i en framställning där subjektet befinner sig i texten 

eller i position mot texten: 
�Någon gång har du nog träffat på en text eller en hel genre som du känt dig vilsen i av skäl som rör hur du ser 

på dig själv. [...] Och när vi stöter på en äldre text är problemet inte bara att förstå själva innehållet. (s. 158) 

 
Texten konceptualiseras som ett tillstånd inom vilken subjektet rör sig: �vilsen i�. Metaforer 

som tyder på en aktivitet hos subjektet är �stöter på�, liksom �träffat på� med en substantiell 

konceptualisering, subjektet konfronterar texten. 

 

På vilka sätt visar mina inferenser ambivalenta framställningar av subjektets utrymme? 

 

V g t framstår ibland som ambivalent: 

�En läsare kan åtminstone delvis välja hur han ska närma sig texten. Ofta ingår den samtidigt i flera 
situationskontexter � det ger olika möjligheter att relatera sig till den.� (s. 53) 
 
Det är svårt att avgöra hur stort eller litet utrymme subjektet faktiskt får i konstruktionen. En 

begränsning markeras av �åtminstone delvis�. Genom det modaliserade �åtminstone� antyder 

författarna att subjektets valfrihet i förhållande till texten är begränsad och �delvis� sätter 

ytterligare gränser för subjektets förändringsutrymme. I konstruktionen �möjligheter att 

relatera sig till� tolkar jag det som att friheten överväger begränsningarna. Det beror 

möjligtvis på att den konstruerar relationen gentemot texten när det även är fråga om 

relationen till övriga sociala faktorer. 
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7.2 Traditionella drag hos Vägar genom texten 

7.2.1 Subjektet som en upplevare 
 

På vilka sätt visar min analys av handlingspositioner subjektet som en upplevare? 

 

I följande exempel framställs subjektpositioneringen som problematisk. Texten innehar 

handlingspositionen, läsaren agerar också men det är snarare en reaktion: 

�Men vi kan också värja oss mot att dras in i något som känns falskt eller förljuget. Kanske vill vi inte vara 
konsumenter på det sätt texten förutsätter, kanske gillar vi inte att just den personen eller institutionen behandlar 
oss som en god vän. � (s.158) 
 
Det blir problematiskt när kommunikationen känns �falsk� eller �förljugen� för läsaren. Jag 

uppfattar att subjektförståelsen är ett upplevande subjekt, �känns�, som hänvisar till en egen 

sanning. Det ger i sin tur individen en identitetskänsla vilken kolliderar med textens 

föreskrivna. Ett adversativt konnektiv, �men� beskriver relationen och visar hur subjektet kan 

agera gentemot textens plan genom att �värja� sig. �Värja� har läsaren som agent. I de 

modaliserade formuleringarna �kanske vill vi inte...� och �kanske gillar vi inte...� konstrueras 

subjektet som upplevare med föga inflytande över situationen i första taget, istället härledd att 

reagera på den ursprungliga situationen.  

 

Det finns i V g t flera exempel på hur handlingspositionen innehas av texten alternativt 

textgenren (t ex. den vetenskapliga genren): 
�Någon gång har du nog träffat på en text eller en hel genre som du känt dig vilsen i av skäl som rör hur du ser 
på dig själv. Att t.ex. skriva sin första  forskningsuppsats är svårt redan därför att det förutsätter en vetenskaplig 
identitet som ännu kan kännas främmande. Och när vi stöter på en äldre text är problemet inte bara att förstå 
själva innehållet. Vi kan också undra vilka positioner den tilldelar aktörerna i den kommunikationsprocess som 
den regisserar. Talar den t.ex. uppifrån och ned eller mellan likar? � (s. 158) 
 
Texten talar antingen �uppifrån och ner eller mellan likar�, detta uppfattar jag som en 

hierarkisk modell av maktrelationen. Vidare �tilldelar� texten �positioner� åt aktörerna i en 

�kommunikationsprocess som den regisserar�. Maktrelationen konstrueras genom att texten 

positionerar läsaren och själv positionerar sig som överordnad: �uppifrån och ned�, eller 

jämställd: �likar�. Att texten �tilldelar� subjektet en position är ett ordval som ger inferenser 

med hierarkiska konnotationer. Subjektet definieras explicit i materialet som �du� och 

subjektpositionerna är konstruerade via: �träffat på� (läsare) och med �Att t.ex. skriva� 

(uppsatsskrivare). De är definierade i relation till text och i subjektets relation till sig själv. V 

g t framställer ännu ett subjekt som �vi�, det låter möjligtvis författarna komma till tals i 
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konstruktionen för att påpeka att de positioner en text skapar kan vara ett problem också för 

erfarna textanalytiker som de själva. Subjektet är fragmenterat som både läsare och skribent, 

ibland samtidigt. Relationen mellan individens syn på sig själv och textens positionering 

beskrivs med uttryck som: �vilsen i�, �svårt�, �främmande�, �problemet�, �undra�. Subjektet 

framstår som upplevare i sin orientering bland subjektpositionerna. 

 

 
7.2.2 Subjektet som centrerat och intentionellt 
 

På vilka sätt visar mina inferenser subjektet som centrerat och intentionellt? 

 

Att V g t framställer subjektpositionen traditionellt visas i det följande: 

�Men vi kan också värja oss mot att dras in i något som känns falskt eller förljuget. Men vi kan också värja oss 
mot att dras in i något som känns falskt eller förljuget.� (s. 158) 
 
En möjlig inferens är att �falsk och förljugen�, som V g t kallar subjektpositioneringen, syftar 

på subjektets vägran att positionera sig i diskursen, där �sanningen� produceras. En annan är 

att hänvisningen till en egen sanning förutsätter ett traditionellt centrerat subjekt.  

 

Här slår V g t fast att subjektet som individ och i kollektiv kommunicerar med attityder och 

intentioner: 

�Att all kommunikation är förankrad i individuella eller kollektiva intentioner och attityder ger oss en grund för 
att värdera den.� (s. 259) 
 
En utelämnad följd hos exemplet är att det annars inte skulle vara någon mening med att 

analysera text och tal. Andra möjliga inferenser är användandet av ordet �intention�, vilket 

kan ses som kopplat till en traditionell syn på språket, som något kommande inifrån oss. Hur 

förändringsutrymmet bör förstås står inte helt klart, mer än att subjektet har en �intention� och 

att det innebär utgångspunkten för kommunikation. Sedan kan man diskutera i vilken mån 

intentionerna egentligen är subjektets, eller återverkningar av en rådande diskurs vars 

disciplinerande praktiker till och med skriver in sig i vår kropp och sinne, varifrån 

självkontrollen formulerar våra intentioner. 
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7.2.3 Den suveräna makten 
 

På vilka sätt visar min analys av handlingspositioner subjektet som beroende av en suverän 

makt? 

 

I följande exempel framställer V g   subjektets handlingposition som beroende av en suverän 

makt: 

�Makt är förbundet med möjlighet att påverka sin egen situation och andras. Ofta vilar den på en ojämlik 
fördelning av resurser: ekonomiska, sociala, kulturella eller språkliga.� (s. 53)  
 
Subjektet definieras explicit utifrån dess, �sin egen�, möjlighet �att påverka sin egen situation 

och andras�. Men infinitivformen �att påverka� osynliggör i min mening subjektpositionen, 

det rör sig implicit om subjektet i sin maktposition. Istället framställs �makt� som status i 

konstruktionen, makt �är�: statiskt verb, men också en sorts agent genom det relativt 

dynamiska och durativa verbet: �vilar�. Texten framställer på så sätt makt som något dolt och 

suveränt vilket i sin tur avgör i vilken grad subjektet kan påverka sin situation. Att vidare tala 

om �fördelning� av resurser, vilket är en nominalisering, beskriver ett förhållande som jag 

uppfattar traditionellt hierarkiskt. Subjektets handlingposition är beroende av att först ha fått 

makten tilldelad åt sig. Subjektet har så att säga inget förändringsutrymme innan det får 

�möjlighet att påverka�. Agenten i konstruktionen är den suveräna makten: �makt� och �den�. 

Det förhållande som framställs ger sken av att belysa vissa fasta former för maktrelationerna.  

 

 

På vilka sätt visar min analys av presuppositioner subjektet som beroende av en suverän 

makt? 

 

Det följande exemplet presupponerar subjektpositionen som något givet: 

�De roller som deltagarna intar när de använder texten hör ihop i sociala relationer. För deras natur spelar 
maktpositioner en viktig roll. Skillnader kan yttra sig i att deltagarna har olika rättigheter och skyldigheter mot 
varandra, så att relationen inte är symmetrisk utan asymmetrisk.� (s. 53) 

 
�Maktpositionerna� styr de sociala relationerna och maktpositionerna beror (läst genom det 

sannolika �kan yttra sig i�) i sin tur av deltagarnas inbördes skilda �rättigheter och 

skyldigheter�. Denna relation kan möjligtvis förstås som dialektisk, men detta är något jag 

anser problematiskt då det hårdraget medför att stycket konstruerar deltagarrollerna som något 

naturligt i det sociala spelet. Ibland har subjektet tillgång till makt, och då befinner det sig i en 
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�symmetrisk� maktrelation gentemot andra med motsvarande resurser. Oftast är relationerna 

däremot �asymmetriska� och oregelbundna, och begränsar då subjektet efter en, vad jag 

förstår, traditionellt hierarkisk modell. 

 

I detta exempel förutsätter V g t ett ideologiskt sammanhang: 
�Den som sysslar med kritik av texter kan inta åtminstone två hållningar. Den ena går ut på att avslöja, på att 
blottlägga brister och dra fram dolda förutsättningar i ljuset. (s. 257) 
 
Det är en döljande ideologi som tas för givet i exemplet, den kritiska läsaren ställs i relation 

till en text som antas manipulera sina läsare genom en hierarkisk maktordning. 

 

 

På vilka sätt visar min analys av metaforer subjektet som beroende av en suverän makt? 

 
Exemplet ovan använder sig av metaforer som framställer en maktrelation vars förutsättningar 

avsiktligt inte visas. Metaforerna �avslöja�, �blottlägga� och �dra fram dolda förutsättningar i 

ljuset� konceptualiseras alla substantiellt som en aktivitet och förutsätter att det kan finnas 

något bakom eller under. 

 

Det finns fler exempel där V g t förlägger makten utanför den mellanmänskliga situationen: 

�Ofta vilar den [makten] på en ojämlik fördelning av resurser: ekonomiska, sociala, kulturella eller språkliga.� 
(s. 53) 
 
Makt framställs med �vilar den på�, �vilar� konceptualiseras som ett tillstånd men samtidigt 

markerar �på� ett substantiellt koncept. Möjligtvis ligger makttillståndet utanför relationerna 

och när makt kommer in kan den tillgodose vissa men inte andra, den är som exemplet kallar 

det: �ojämlik�.  

 

Vidare framställs en hierarkisk maktordning också i följande exempel: 

�Talar den t.ex. uppifrån och ned eller mellan likar? � (s. 158) 

 
Maktrelationen konstrueras genom att texten positionerar läsaren under: �uppifrån och ned� 

eller på samma nivå �mellan likar� och texten själv positionerar sig som överordnad med 

dessa orienterande metaforer. Också �likar� hör till en hierarkisk maktordning eftersom 

relationen annars inte behöver vara antingen eller. 
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V g t använder här en metafor för att beskriva text: 

�Vi skulle kunna säga att en text ytterst är en förhandling om hur samhället ser ut.� (s. 259) 
 
Metaforen �förhandling� konnoterar möjligen en ideologisk syn på makt där kommunikation 

ses som utbyte. 

 

På vilka sätt visar mina inferenser subjektet som beroende av en suverän makt? 

 

Subjektets beroende framställs i exemplet nedan:  

�Makt är förbundet med möjlighet att påverka sin egen situation och andras. Ofta vilar den på en ojämlik 
fördelning av resurser: ekonomiska, sociala, kulturella eller språkliga.� (s. 53) 
 
En möjlig inferens av �ojämlik fördelning� är att makt här förstås som suverän och 

utifrånkommande, en makt som delar ut resurser åt subjekten på ett hierarkiskt sätt. 
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7.3 Sammanfattning   

 

7.3.1 Hur definieras subjekt/subjektpositionen? 
Subjektet definieras ofta i Vägar genom texten utifrån sin sociala �roll�, sin subjektposition. I 

flera fall uppträder subjektet fragmenterat. Subjektet bestäms vidare som upplevande, med en 

identitetskänsla kolliderande med subjektspositionen. Subjektet och subjektpositionen 

avgränsas explicit i V g t i relation till text och i subjektets relation till sig själv. Det kan vara 

som läsare eller uppsatsskrivare och subjektpositionerna definieras som de identiteter texten 

producerar både åt textbrukaren och åt texten själv. Subjektet definieras också som �den 

kritiska läsaren� i en handlingsposition och i relation till en aktiv text.  V g t separerar språk 

och text å ena sidan och samhälle och kontext å andra, och placerar möjligtvis subjektet i 

samhälle och kontext. I några exempel uppmärksammas subjektets kontakt med texten dels 

som formgivare, dels som formad av diskursen. Slutligen slår ett exempel fast att subjektet 

som individ och i kollektiv kommunicerar med attityder och intentioner, �intention� 

konnoterar en traditionell syn på subjekt. 

 

7.3.2 Konstrueras en maktrelation, i så fall hur?    
Maktrelationen konstrueras i flertalet exempel genom att texten innehar handlingspositionen, i 

de fall läsarsubjektet agerar är det i vissa fall snarare en reaktion. Subjektet framställs i några 

exempel som aktivt och begränsat i relation till text, dessa tolkar jag inom ramen för 

subjektpositionering. Text framställs med en passiv konstituerande sida och en aktiv, 

producerande sida. Det gäller även subjekten som definieras både som formade och 

formgivande. V g t framställer alltså generellt sett text som en form av socialt och diskursivt 

handlande som bidrar till att konstruera sociala relationer. Det finns däremot ett par exempel 

hos V g t där jag uppfattar att subjektet framställs som beroende av en suverän och 

utifrånkommande makt, en makt som delar ut resurser åt subjekten på ett hierarkiskt sätt. När 

denna maktkonceptualisering förekommer är �makten� agent i de sociala relationerna och 

begränsar då subjektet traditionellt hierarkiskt.  
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7.3.3 Ges förändringsutrymme åt subjektet i diskursen? 
Subjektets förändringsutrymme i lässituationen beskrivs ibland som begränsad och öppen 

samtidigt. Vidare uppfattar jag en försiktighet hos författarna vad gäller subjektets valfrihet i 

förhållande till texten. V g t framställer till exempel subjektets förändringsutrymme som 

beroende av en �fördelning� av makten. Läsarens utrymme i lässituationen framställs som 

begränsad till reaktion. Subjektet framställs några gånger som upplevare av sina 

subjektpositioner vilket begränsar utrymmet. Förändringsutrymmet är vidare avgränsat som 

en �dialektisk relation�.  I ett par andra exempel är subjektets förändringsutrymme reducerat i 

två led när V g t betonar en dubbel handlingsposition som innehas av författarna och texten. 

Tänkbara motståndsstrategier som V g t ger prov på är en kritisk hållning, genom ett kritiskt 

värderande bemästrar subjektet sin subjektposition. De deltagande subjektens sociala roller 

och syften i relationen till text, kan möjligtvis ge förändringsutrymme om de förstås inom 

ramen för en diskursetablerande praktik. V g t konstruerar vidare en plats för subjektet i 

texten, i form av en �mötesplats�. 
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8. Diskussion 
 
Inledningsvis vill jag säga något kort om hur de skilda dragen hos Vägar genom texten är 

fördelade utifrån analysnivåerna. Analysen av handlingspositioner ger en stor majoritet av 

exemplen diskursorienterade drag. I den mån presuppositioner förekommer bidrar även dessa 

exempel främst till att göra framställningen diskursorienterad. Metaforanvändningen visar på 

traditionella drag i större utsträckning, även om de diskursorienterade dragen fortfarande är 

fler. Detsamma kan sägas om de drag som kan utläsas av mina inferenser, detta är en väntad 

följd av min egen diskursorienterade hållning. Att det ändå förekommer flera exempel där 

inferenser ger framställningen traditionella drag kan till en del förklaras med vissa exempels 

anknytning till vissa metaforer. Både diskursorienterade drag och traditionella belyses på 

samtliga analysnivåer och detta pekar på att handboken konstruerar dubbla perspektiv på 

lässituationen.  Om dessa dubbla perspektiv ska förstås som en återgestaltning av ett state of 

the art som är under förändring, eller helt enkelt som någon framträdande tendens hos 

läromedel, kan jag inte besvara här.  

 

I den här uppsatsen har jag analyserat subjektet och subjektets positionering i termer av 

meningsproduktion. Men det är även gjort i relation till den traditionella språk-, makt-, 

subjektförståelse som Foucault kritiserade. Att jag använder och jämför två perspektiv kan 

lägga ett mindre lyckat raster på min analys. Dessvärre har det varit nödvändigt för mig att 

göra uppdelningen för att båda ska kunna förstås och definieras för egen del. Det är möjligt att 

betrakta mina resultat helt utifrån det poststrukturalistiska perspektivet och se de analysfynd 

som jag antar tillhöra den traditionella subjektsynen som en möjlig och kontingent 

meningsproduktion33. Jag uppehåller mig därför vid de exempel jag i min analys uppfattat 

som traditionella för att se och diskutera hur de kan omformuleras och transformeras.  

 

Vilken subjektförståelse återfinns implicit och explicit i handbokslitteratur avsedd för 

orientering av det textanalytiska och diskursanalytiska fältet? Vi kan se att Vägar genom 

texten i stort framställer relationerna mellan subjekt och text som diskursiva processer, men 

det förekommer även fall av konstruktioner med traditionella drag, oftast när materialet 

beskriver makt. Generellt sett framställer V g t subjektets förändringsutrymme i 

maktrelationen till text lika begränsat som öppet. Det är ett resultat i linje med handbokens 
                                                
33 Judith Butler, From parody to politics, s. 176 
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konstruktivistiska ansatser. Av de exempel som endast framställde subjektet som begränsat 

eller aktivt utifrån sin subjektposition, har fler exempel begränsat det. I de fall dessa exempel 

samtidigt framställt maktrelationen på ett konstruktivistiskt sätt förstår jag begränsningen som 

en konsekvens av subjektets produktiva positionering i diskursen. V g t framställer i vissa 

exempel subjekten som beroende av en suverän och utifrånkommande makt, som delar ut 

resurser åt subjekten på ett hierarkiskt sätt. I de fall makt framställs på ett traditionellt 

hierarkiskt sätt framställs även subjektets begränsning som en konsekvens av denna suveräna 

makt. De relativt få exempel som framställt subjektet övervägande aktivt utifrån sin 

subjektposition är främst hämtade från kapitlet Kritik, där de syftar på det kritiskt läsande 

subjektet. 

 

Maktförhållanden beskrivs explicit i V g t som dialektiska, det innebär möjligen en syn där 

diskursen skapas och begränsas av sociala strukturer som till exempel klass och 

institutioner34. När maktrelationer framställs i V g t som till exempel �symmetriska� och 

�asymmetriska�, �uppifrån och ned�, och �likar�, bär de traditionellt hierarkiska drag. Där 

talas även om �fördelning� och att makt �tilldelar�, vilket framställer makt som något 

suveränt som fördelar möjligheter. V g t förlägger också makten utanför den mellanmänskliga 

situationen till exempel med metaforen �vilar på�. Med Foucaults syn på makt är det istället 

fråga om �matriser för omvandlingar�35.  Makt förstås som en mångfald av styrkeförhållanden 

och dessa verkar genom strategier som sedan efter vissa mönster utkristalliseras i institutioner 

och förkroppsligas i statsapparaterna, som lagtext med mera.36   

 

En döljande ideologis falska sanning tas för givet i exemplet �dra fram dolda förutsättningar i 

ljuset�. Vidare framgår det i V g t att subjektpositioneringen kan upplevas som �falsk eller 

följugen�, vilket hänvisar till en egen sanning hos ett centrerat subjekt. Det beskriver också ett 

slags vägran från individens sida att positionera sig i diskursen. Diskursen producerar 

sanningen, men det är alltid möjligt att säga det sanna utanför diskursen, eller som Foucault 

skriver, i utanförskapets vildmark. Däremot, i det sanna är man endast om man lyder 

�diskurspolisens� regler, vilka man måste aktivera på nytt i varje diskurs37.  
 

                                                
34 Boel Englund och Jan Svensson, Sakprosa och samhälle, s. 77 
35 Foucault, Viljan att veta, s. 109 
36 Ibid, s. 103 
37 Foucault, Diskursens ordning, s. 25 



 41

Judith Butler sätter relationen mellan det traditionella och postmoderna på spel. Hon skriver 

att det i de flesta filosofiska sammanhang är fråga om vilken inneboende egenskap hos 

personen som etablerar den personliga och över tid, kontinuerliga identiteten. Hennes 

utgångspunkter är istället att identitet i större utsträckning är ett normativt ideal snarare än 

något erfarenhetsmässigt och deskriptivt. I V g t framställs subjektspositionering bland annat 

som �det sociala i texten�, vilket jag förstår som alla de sätt makt frambringar kunskap och 

producerar våra identiteter. De relationer vi har till varandra som grupper eller individer är 

föränderliga, �det mönster texten själv ritar upp� är ett möjligt mönster för samspel med 

läsaren, men liksom vår identitet inte nödvändig. Individernas gruppering innebär en 

reducering av möjligheter38, varje grupps specifika roll konstitueras genom att vissa 

egenskaper betraktas som relevanta medan andra ignoreras. På så sätt identifierar sig 

individen med en viss grupp och intar en subjektposition som gällande diskurs erbjuder. 

Denna sociala begränsning av subjektets utrymme betraktas hos Foucault som en positiv 

företeelse. Utbyte och kommunikation verkar inom komplicerade system av restriktioner och 

de skulle utan tvekan inte kunna fungera utan dem39. 

 

Frågan i vilken mån �intentionerna� egentligen är subjektets, eller återverkningar av en 

rådande diskurs är central. Diskursperspektivet tillhandahåller en syn där disciplinerande 

praktiker skriver in sig i vår kropp och vårt sinne, varifrån självkontrollen till och med 

formulerar våra intentioner. För Foucault är kroppen den plats där man kan få kunskap om de 

krafter som verkar inom en kultur. Han skriver: �The body is the inscribed surface of 

events�40, subjektet synliggör diskursens makt i och med sin kropp. Foucault studerar 

konstituerandet av subjektet som sitt eget objekt, det vill säga, han studerar procedurerna 

genom vilka subjektet leds att observera sig själv, analysera sig själv, dechiffrera sig själv och 

känna igen sig själv som en domän för möjlig kunskap. Dessa diskurser öppnar upp ett 

erfarenhetsfält inom vilket subjekt och objekt på samma sätt och på simultana villkor 

konstitueras och förändras i relation till varandra. På så sätt modifieras detta fält för 

själverfarenhet vidare41.   

 

                                                
38 Jørgensen& Phillips, s. 51 
39 Foucault, Diskursens ordning, s. 25 
40 Foucault, Nietzsche, Genealogy, History, s. 148 
41 Foucaults pseudonym, s.316 
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När maktrelationerna på samma gång är målinriktade och ickesubjektiva42, hur förstår vi då 

subjektets förändringsutrymme? Det är i det oskiljaktiga förhållandet mellan makt och 

motstånd som subjektet har sitt inflytande, tänker jag. När det inte finns något bakom att 

frigöra, när även identiteten är konstruerad av diskursen, är sin egen diskurs, vad kan vi göra? 

Det viktigaste är kanske att betrakta diskursens begränsningar som en nödvändig scen för 

meningsskapande, där vi både utnyttjar maktrelationen genom att dechiffrera motståndet och 

utnyttjar diskursens reglerande makt, på båda sätt skapas handling med förändringsmöjlighet.  

                                                
42 Foucault, Diskursens ordning, 105  
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