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Inledning 

I dialogen Faidros låter Platon Sokrates fördöma såväl måleri som skriven 
text: 

.. . det är sannerligen samma egendomliga fel med skrifter som med en 
målning. Tavlorna stå framför oss som levande, men om man riktar en 
fråga till dem, iakttaga de en högst allvarlig tystnad. På samma sätt är det 
med skrifter. Du tycker, att de tala som förnuftiga väsen, men om du vill 
fråga dem till råds om något, upprepa de alltid ett och detsamma. 

Liknande passager återkommer i flera andra av de sokratiska dialogerna, 
ofta som korta brandtal där Platon ger utlopp för sin oro över att sann 
kunskap utarmas då den nedtecknas. I 

Platon är kanske den första som uppmärksammar och problematiserar 
bruket av olika medier för mänsklig kommunikation. Själv grensle över 
den klyfta som särskiljer muntlig och skriftlig kultur, söker han artikulera 
upplevelsen av skriften, och det hot han tror den utgör. Han, en av den 
skrivna textens pionjärer, hyllar och besvärjer det muntligas företräden . 
Och precis som med allt annat som Platon ger sig i kast med är hans in
tresse inte bara formellt filosofiskt. Han nöjer sig aldrig med att beskriva 
och spekulera. Han värderar och moraliserar. 

En dylik kulturkonservativ tradition av platonskt snitt vad gäller den 
allt mer mångfasetterade medierade verkligheten löper rakt genom väs
terländsk kulturhistoria. Utgjutelser, betänkligheter, farhågor, fördöman
den yttras - ibland med, som det visar sig, synsk precision, ibland med 
siktet skyhögt över målet - för varje ny kommunikationsteknologi som 
dyker upp på den mänskliga arenan. Kulturkonservativa eller inte, kanske 
drömmer sig dagens mediaforskare tillbaka till den platonska erans rela
tivt begränsade mediautbud? 

Idag hopar sig frågorna: Vilka analytiska och teoretiska instrument är 
relevanta för studiet av dagens mångmassmediala verklighet? Finns det 
överhuvudtaget någon giltighet i försöken att bestämma olika mediers na
tur och dess därmed eventuellt inbyggda konsekvenser? Vad innebär bil
dens växande närvaro för den mänskliga kommunikationens dynamik? 
Vad särskiljer talets, skriftens, det tryckta ordets, det elektroniska ordets 
roller och uppdrag i olika kulturer? Betyder utvecklingen av dessa ordets 
medier något för bildens möjligheter och funktion? Hur exporteras kultur 
och vad sker då mediaprodukter möter nya kulturella kontexter? Hur for-

1 Se t ex dialogen Faidros, i Platon: Samlade skrifter, volym 1, Lund, 1984, s. 347-
49. Se även Staten (s. 404-11 i Samlade skrifter, volym 3) där fördömandet av poe
terna bygger mycket på att Platon tillmäter dem "muntliga" egenskaper. 
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mas vi av vår mediaverklighet? Hur blir vi till i det medierade? Antro
pologer, mediaforskare, kulturvetare, sociologer, bildvetare, lingvister, 
idehistoriker, pedagoger, biståndsarbetare - alla sliter de med liknande 
frågeställningar idag. 

En av de forskningsinriktningar som intresserat sig för förhållandet mel
lan kultur och mediering - eller mellan språk och kognition, mellan 
medium och medvetande - är den så kallade orality-literacyforskningen. 
Även denna har sitt ursprung i förplatonsk tid. Den homeriska gåtan, det 
vill säga frågan om hur ett sådant diktverk som Iliaden med sitt rika och 
säregna frasförråd och utpräglade metrik kunde uppstå, riktade uppmärk
samheten mot skillnader mellan talspråk och skriftspråk. Redan på 1920-
talet formulerade Milman Parry de första trevande hypoteserna om 
Homeros som bärare av en kollektiv muntlig kultur. Sedan dess har forsk
ningen - historiskt, antropologiskt, etnografiskt, lingvistiskt, psyko
logiskt - kring frågeställningar om tal kontra skrift kontinuerligt vuxit 
och breddats. Idag, med dryga tre decenniers samlad erfarenhet av inten
siv forskning, sedan orality-literacyparadigmets verkliga genombrott i 
början av 1960-talet, har vi lärt oss mycket om talspråklighetens och 
skriftspråklighetens egenarter och dessa kommunikationsformers 
allmänna inflytande. 

Kanske kan en försiktig samtida konsensus sammanfattas så här: 
Många av de grandiosa slutledningar som stolt sjösattes i den tidiga 
orality/literacy-forskningen håller inte måttet. Ändå förefaller det vara så 
att skriften, och därefter boktryckarkonsten, liksom de moderna bild
medierna, i mångt och mycket är nödvändiga, om än inte tillräckliga för
utsättningar för det moderna (västerländska) samhällets framväxt, och 
därför nödvändiga att förstå för att förstå samtidens kommunikations
processer. Därför blir det en viktig uppgift att undersöka och artikulera 
karakteristika och egenart hos olika medier. 

Men etableringen och bruket av ett specifikt medium söker sig olika 
vägar i varje kultur. Medier fungerar kontextuellt - i samspel med andra 
sociala, politiska och ekonomiska faktorer. Kort sagt, de flesta skillnader 
mellan olika kulturer (diakront eller synkront) är helt och hållet kultur
specifika och beroende av tillgänglig teknologi, sociala strukturer och 
kulturella traditioner. Ändå är inte dessa skillnader slumpmässigt upp
kommna, utan relaterade till universella och prototypiska karakteristika 
hos olika mediers specifika psyko- och sociodynamik.2 

2 Jfr Per Linell, "The Impact of Literacy on the Conception of Language: The Case 
of Linguistics", s. 41, i Roger Säljö, red., The Written World, Berlin, 1988. En mer 
mediafenomenologisk inriktning finns hos Don lhde i sin Technics and Praxis, 
Dordrecht, 1979 och Technology and the Lifeworld, Bloomington, 1990. 
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De artiklar som samlats här härstammar från symposiet, Orality-Literacy
Visuality. En kritisk granskning, anordnat av Tema Kommunikation 
november 1991 i Linköping. I planeringsgruppen för symposiet ingick 
Per-Anders Forstorp, Solfrid Söderlind, Berit Sahlström och Jan-Erik 
Lundström alla verksamma vid Tema Kommunikation, Linköpings Uni
versitet. 

Utgångspunkt och inspirationskälla för vårt symposium var Walter J 
Ongs arbeten, särskilt hans insats som en samlande och kritisk kraft i 
orality/literacy-forsk:ningen. Ongs bok Muntlig och skriftlig kultur. 
Teknologiseringen av ordet förblir en av de bästa översikterna över de 
grundläggande frågorna kring tal och skrift. Att en svensk utgåva av 
denna bok publicerades samtidigt som vi påbörjade planeringen av vårt 
symposium tog vi som ett gott omen. 

Med vårt symposium ville vi aktualisera några av de frågor och per
spektiv som växt fram ur orality-literacyforskningen: Vad finns att för
svara i de storslagna teserna om det muntliga och det skriftliga som poler 
i mänsklig kultur, som nycklar till det mänskliga medvetandets utveck
ling? Hur har iden om skriftens införande som ett radikalt brott i 
människans historia överlevt i dagens forskning? Hur har den modifie
rats? Har kunskapen om talets och skriftens egenskaper öppnat dörrar för 
forskning om andra medier och kommunikationsteknologier i samtid och 
dåtid? 

Men vår avsikt var inte bara att kritiskt granska orality-literacyforsk
ningen. Mer konkret var syftet att initiera ideutbyte mellan skandinaviska 
forskare inbegripna i projekt med beröringspunkter. Framförallt ville vi 
föra samman bildvetare och språkforskare, mediaforskare och lingvister. 
Där är den tredje termen i symposietiteln - visuality - central. 

Forskare intresserade av kommmunikationsprocesser i samhället kan 
inte undvika bilden. Vi hoppas genom denna antologi kunna exemplifiera 
hur mediaforskning kan bedrivas idag där muntligt och skriftligt och vi
suellt existerar i blandformer och många genrer. Media världens komplexa 
interaktion mellan verbal och visuell framställning är en central uppgift 
för dagens mediaforskare. Konst- och mediateoretikern Victor Burgin sä
ger att ett fotografi, eller vilken annan bild som helst, "is never free from 
the determinations of language itself". Detta börjar idag bli en relativt 
allmänt accepterad hållning inför visuell diskurs som är oavlåtligt definie
rad och determinerad av sin verbala kontext. 

Men på samma sätt som orality-literacyforskningen har synliggjort 
(sic!) ett "written language bias in linguistics 11

, kan man även tala om en 
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logocentrism i bildforskningen, ett "language bias in art history and media 
studies"3 Bildens villkor kan inte bara deriveras via ordet. Orality-, 
literacy- och visualityperspektiv måste ständigt konfronteras med 
varandra, sammanblandas och revideras. 

Per-Anders Forstorps bidrag redovisar bakgrunden till Ongs intresse för 
tal och skrift samt diskuterar Ongs egna bidrag till denna forskning. 
Forstorp synliggör även de svaga punkterna i orality-literacyparadigmet. 
Han kritiserar "tendensen att förknippa kommunikativa medier med sär
skilda kognitiva tillstånd, mentaliteter och förmågor". En dylik essentia
lism blir lätt stelbent och leder till vad Forstorp kallar för "dikotomiernas 
tyranni", att polariserande begrepp leder till alltför grova generalise
ringar. Forstorp pläderar i stället för en kontextuell förståelse av muntliga 
och skriftliga kulturer och gör sig därmed till talesman för en hållning 
som delas av de flesta bidrag i denna antologi. 

En företrädesvis muntlig problematik fokuseras i fyra andra av anto
logins artiklar. Wenche Vagle prövar att nå fram till en lingvistisk be
stämning av radiospråkets karaktär genom att applicera de analysmetoder 
som tal-skriftforskningen frambringat. Med hjälp av att analysera material 
från norska radioprogram undersöker hon om begreppet sekundär munt
lighet, ett muntligt medium påverkat av skriftkultur, är användbart som 
beskrivning av radion. Hon finner att radiospråket karakteriseras av 
blandformer av muntligt och skriftligt, men att det trots allt inte helt går 
att återföra till distinktionen mellan tal och skrift. Sekundär muntlighet 
måste ses som något kvalitativt nytt, ett nytt stadium, inte en summering 
eller kombination av tal och skrift. 

Karin Nordberg arbetar med den svenska radions tidiga historia. Hen
nes artikel fortsätter diskussionen om sekundär muntlighet och frågar vad 
som skiljer radions muntlighet från tidigare former för muntlig kultur. 
Nordberg menar att muntlighet och skriftlighet är viktiga dimensioner för 
att förstå radiospråkets karaktär. Radion är ett muntligt medium, men 
dess språk är ofta skriftspråksbaserat (bruket av manuskript, tillkommet i 
en skriftkultur, etc.). Men Nordberg för också fram många andra be
greppspar som hon finner användbara för att förstå radions egen muntlig
het: folkligt-elitistiskt, proletärt-borgerligt, kvinnligt-manligt. 

Olle Josephson undersöker en annan mötesplats för talspråk och skrift
språk, nämligen det framväxande offentliga språket i den tidiga svenska 

3 Victor Burgin, The End of Art Theory, London, 1984. Se William J. T. Mitchell, 
"Formens etik i den fotografiska essän", Forografisk kultur, Lundström, red., samt 
Mitchell, Metapictures, Chicago, 1992 (under utgivning) för redogörelser för för
hålJandet ord/bild i samtida teori. Se även Jefferson Hunter, Image and Word: The 
lnteraclion of Twen.tieth Century Photographs and Texts, Cambridge, 1987; 
Christopher Collins, Reading the Written Image, University Park, 1991. 
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arbetarrörelsen, framförallt den språkliga empirin i sammanträdet. Lik
som Vagle och Nordberg menar han att begreppsparet muntligt-skriftligt 
bara är av begränsat värde för att förstå språkutvecklingen i det valda un
dersökningsområdet. Josephsson tillfogar ytterligare intressanta distink
tioner - närspråk-fjärrspråk, begränsad respektive utvecklad kod, m.fl. 
- för att korrekt kunna beskriva arbetarrörelsens nya språkbruk. Begrep
pet språkbruksmiljö är här centralt. Det fångar det rumsliga, sociala och 
kulturellt specifika som ytterligare formar och bestämmer varje kommu
nikationsprocess, oavsett medium. 

Birgit Negussie rör sig i andra miljöer, men är också engagerad i vad 
som händer med en muntlig tradition då den möter ett framväxande skrift
språk. Hennes forskning, som växt fram ur en mångårig praktisk erfaren
het av samma frågor i ett flertal afrikanska länder, handlar om bevarandet 
av informell, muntlig förmedlad, inhemsk kunskap. De modeller för 
kommunikation, kunskapsförmedling och samhällsorganisation som följer 
med modernisering visar sig ofta vara otillräckliga och okänsliga för det 
existerande traditionella (och funktionella) kulturella kapitalet, bibehållet 
på muntlig väg. Samtidigt värjer sig Negussie mot förenklande polarise
ringar av typ "tradition" kontra "modernitet", "muntligt" hotat av 
"skriften". 

Visualitetsbegreppet som sådant belyses i Jan-Erik Lundströms bi
drag. Parallellt med orality-literacy paradigmet, för visualitetsforskningen 
i en kultur- och mediarelativ aspekt i synen på bildhistorisk förändring . 
Visualitetsforskningen syftar till en analys av olika mediers och 
teknologiers inflytande på kommunikationsprocesserna. Lundström visar 
på hur många av fotografins teoretiker har baserat sitt tänkande och sina 
analyser på en uppfattning om fotografin som en lika dramatisk vändpunkt 
i människans historia som alfabetets eller boktryckarkonstens tillkomst. 
Det innebär att visualitetsforskningen är sårbar för samma kritik -
essentialism och dikotomisering som Forstorp riktat mot 
tal/skriftforskningen. Samtidigt har visualitetsbegreppet bidragit till att 
rikta uppmärksamheten mot nytt historiskt material och nya 
analysmetoder. 

En annan analysmetod som använts inom bildforskningen är semioti
ken. Ulrika Kjellman diskuterar semiotikens möjligheter och begräns
ningar som analysinstrument för förståelsen av bild. Hennes utgångspunkt 
är framförallt den svenske semiotikern Göran Sonessons magnum opus 
Pictorial Concepts. Semiotiken kritiseras här för logocentrism. Sonesson 
letar efter och söker formulera en icke-lingvistisk semiotik, anpassad för 
analys av visuell kommunikation. Det visar sig dock att de praktiska 
resultaten av bildserrriotisk metodutveckling än så länge är få. Semiotikens 
anspråk på att bli humanistisk enhetsvetenskap ställer sig Kjellman 
avvisande till. 
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Mari Granath har studerat antropologins bidrag till teori och metod 
för kommunikation med bild. Hennes artikel är en historisk genomgång 
av antropologers diskussioner av bildkonst och bildkommunikation i olika 
kulturer, från Frans Boas' klassiker Primitive Art till samtida bildantro
pologer som Evelyn Hatcher och Nancy Munn. På senare tid har 
strukturalismen varit en viktig inspirationskälla. Granath visar på 
strukturalismens tendens till universaliserande schemata. I stället krävs en 
kombination av etiska och emiska perspektiv - essens och kontext -
menar författaren. 

Vi är idag vana vid en informationstät och mediarik miljö. McLuhan har 
vi känt sedan barnsben. Frågan om skrift kontra tal, eller om ord kontra 
bild, har sedan länge modifierats av de krav som ett allt mer komplext 
och mångskiktat medialandskap ställer. De elektroniska kommunikatio
nernas internationella politik genererar ständigt nya mönster för kun
skapsspridning, identifikation, socialisation, tvärkulturell förståelse, och, 
inte minst för dominans, landsflykt, underkastelse, och revolution. Mass
mediasamhället kännetecknas av "kulturella gränsöverskridanden och 
möten", eller transkulturalitet med Berit Sahlströms begrepp. 

Samtidigt åtföljs dessa den globala mediabyns gränsöverskridanden av 
långt mer konkreta, ofta ofrivilliga och tragiska, gränsöverskridanden -
de stadigt ökande flyktingströmmarna, undan krig och svält, i stora delar 
av världen; kulturmöten och kulturchocker av stor dignitet. 

Det finns ingen entydig bild av massmediasamhället. Å ena sidan en 
homogenisering med ett fåtal västerländska mediakonglomerat (och där
tillhörande form och innehållsliga konventioner) som dominerar det glo
bala utbudet. Å andra sidan en heterogenisering genom försök till auto
nomi, genom folkvandringarnas, flyktingströmmarnas och exilens upp
luckring av monokulturer, genom media- och kulturteorins insikter i kon
textualitet och etnicitet. Mediakritikern Edward Said har myntat begreppet 
travelling theory. Varje kontext omdefinierar teorin. Inte ens teori reser 
oberörd över gränserna. Den förvandlas under resans gång.4 

Berit Sahlströms och Hanne L0ngreens bidrag handlar om bildför
ståelse och bildkommunikationens förutsättningar i denna skiktade och 
tvärkulturella mediasituation. L0ngreens analyser av bilders färd genom 
olika kulturer tar sin utgångspunkt i pressbilden. Hon går igenom teore
tiska grundvalar för interkulturell visuell kommunikation, där hon betonar 
att bild inte är speglande, utan själv skapar verklighet, bygger världs
bilder. 

Sahlströms bidrag handlar om metodiska utgångspunkter i att förstå 
transkulturell kommunikation. Hon intresserar sig specifikt för frågan om 

4 Se Edward Said, "Travelling Theory", The World, the Text, the Critic, Cambridge, 
1984. 
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huruvida bilder gjorda i en muntlig kultur skiljer sig från de som fram
ställts i en skriftlig kultur. Hon bidrar också med observationer rörande 
den sociala och kulturella kontext som massmedier möter när de kommer 
till den tredje världen. 

Ingen analys, ingen metod, ingen forskning utan värderingar. Muntligt 
kontra skriftligt är ofta en laddad fråga. Se bara på de konflikter som be
rörts av Josephsson, Negussie, Nordberg, Sahlström. Bakom så gott som 
varje analys av skriften skymtar föreställningar om färdighet och kompe
tens. Alla korståg mot analfabetismen är underförstått korståg mot un
derutveckling, mot lägre stående kulturer, mot obildning och okultur. Den 
icke läskunnige är helt enkelt inte delaktig i upplysning och västerländsk 
civilisation. D. P. Pattanyak har kritiserat denna koloniala hållning och 
pekat på hur muntliga kulturer upprätthåller samma komplexa funktioner 
som literata kulturer.s Sahlström visar på det andra motsatsparet som 
upprättas med hjälp av literacy, nämligen literacy och illiteracy. Vi får 
värja oss mot etnocentrism i analysen av och kampen mot visuell och ver
bal analfabetism. Eller vad vi nu kan kalla det. Språket snärjer oss i sin 
logocentrism. 

*** 

Bruket av de engelska termerna, orality och literacy, samt deras svenska 
motsvarigheter har vi inte standardiserat i denna antologi. Talspråklighet
skriftspråklighet, oral-literat, muntligt-skriftligt, muntlig kultur-skriftlig 
kultur samt muntlighet-skriftlighet är några av de versioner som före
kommer. 

Jan-Erik Lundström 
Berit Sahlström 

5 D.P. Pattanyak, "Literacy: an instrument of oppression", i Literacy and Orality, 
red. Olson och Torrance, Cambridge, 1991. Se även Homi Bbabha, "DissemiNation: 
time, narrative, and the margins of the modern nation, i Bhabha, red., Nation and 
Narration, London, 1990. 
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Orality- och literacybegreppen hos Ong 
En kritisk granskning 

Per-Anders Forstorp 

Alltsedan sin avhandling i slutet av 1950-talet om den tidiga reforma
tionens utbildningssyn och dess främste ideo1og, den franske I 500-
talsfilosofen och -pedagogen Petrus Ramus (1515-72), har Jesuitfadern 
Walter Jackson Ong varit sysselsatt med förhållandet me1lan muntlighet 
och skriftlighet. Han har skrivit hundratals artiklar om detta varav en del 
finns samlade i ett tiotal böcker.' Orality and Literacy. The Techno
logization of the Word (1982; sv. övers 1990) är bara en i mängden av 
dessa böcker som han publicerat och i den upprepas samma Lema som 
sysselsall honom alltsedan Ramus-studien: analysen av muntlighet och 
skriftlighet i olika historiska och kulturella kontexter, men också på ett 
generellt plan i analyser av med ia och kognition. Mina kritiska 
synpu nkter avseende Ongs mu ntlighets- och skriftl ighetsbegrepp grundar 
sig på enstaka nedslag i denna väldiga produktion, framföra I It i den 
nämnda boken samt i artikelsamlingarna The Presence qf the Word, 
lnle1faces of the Word och två art iklar, en från 1987 i bibeltidskriften 
Serneia2, och en från 19903 som ingår i en retorikhist.orisk antologi. I de 
bHgge senare fallen har Ong gått nyare text-, tolknings- och receptions
teori till mötes. 

I sin avhandling om Ramus studerade Ong tidig protestantisk kateket ik 
och bibelundervisning genom en analys av den metod som blev känd som 
ramismen.4 Petrus Ramus var den som skapade textboken som genre, dvs 
en bok som presenterar fakta om ett ämne genom strikt logisk analys, 
atomistiska definitioner och distinkti oner. Ong menar att Ramus därmed 
fick oöverskådlig betydelse för såvä l reformationen som för det som 
kallas 1600-talets vetenskap! iga revolution . 

11 fcstsk riflcn till Walter J. Ong finns en ofu llständig men likväl imponerande bibliografi 
över hans arbeten, I: Oral Tradition 2, I ( 1987). En utveckling, som ofta ocksfi har en 
kritisk udd, av Ong's arbete inom rerorik, media och kognirionsforskning har gjorts i 
8rucc E. Grnnbcck, Thomas J. Farrell & Paul A. Soukoup, Media, Consciousncss and 
Cullllre. Explorations oj Walcer Ong's Thoughr. Newbury Park Sa ge, 1991. 

2Walter Ong, "Text as Interpretation: Mark and After" in Semeia, An Experimental 
Journal for Biblical Crilicisn 39 (1987) 7-26 (l987a). 

3Walrer Ong, "Technological Development and Writer-Subject-Reader Immediacies", i 
R.L. Enos (ed) Oral and Writlen Communication. Hiscorical Approaches. Newbury 
Park, Sage, 1990. 
4Walter Ong, Ramus, merhod and the decay oj dialogue: From che an of disco11rse 10 the 
art ofreason. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1958. 
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Ong kan i första hand betecknas som historiker, men har också genom 
sina generaliseringar av relationen mellan med ia och kognition kommit 
att utveckla sina teorier till en generell kognitionsfilosofi.5 Mitt intresse 
för Ong kommer sig av att jag forskar inom ett liknande ämnesområde, 
nämligen det som analyserar interaktionen mellan muntliga och skriftliga 
medier och medieringar. I min forskning fokuserar jag särskilt på den 
bibl iska textpraktiken i två kristna försam lingar i 1980 och 90-tale ns 
Sverige och försöker beskriva denna textpraktik i ljuset av den muntliga 
och skriftliga kontexten som kännetecknar försam lingarna som kommu 
nikativa ku lturer.6 

Att studera bibelanvändning (textpraktik) i ljuset av muntl ighet och 
skriftlighet är både fruktba rt och intrikat. Inte bara för att Bibelns 
redaktions- och traditionshistoria utgör en oupplöslig blandning av 
muntligt och skriftligt: bibeltexten skapades och kanoniserades efter en 
lång tids muntlig tradering.7 Detta gäller framföral lt den judiska tradi
tionen, men även för evangelierna, vilket en av Ong's efterfö ljare, 
Werner H. Kelber, visat.& Bibelns fortsatta verkningshistoria präglas av 
såväl muntliga som skriftl iga kommentarer, i liturgiska och akadem iska 
utformningar såväl som i folkfromhetens dramatiseringar, andakter och 
konventiklar. Bibeln har också haft en särskilt betydelsefull funktion i den 
västerländska skol ningen till läskunnighet utanför skolans ram, långt 
innan det allmänna skolväsendet tog över denna mediesocia lisation. 
Bibe lns och särskilt lilla katekesens användning som läsebok i efter
reformationens nord-Europa är ett sä11synt tyd I igt fal I på den nära 
koppling det har funnits mellan underv isning i konsten att läsa och en 

.5 J sin avhandling Media, Cognition, and Society. Towards a Cognitive Media T/wory 
( 1991) kritiserar Jan Sjökvist från ett kognitionsantropologiskt perspektiv de media teorier 
som Ong m fl lägger fram. Sjökvist menar att dessa teorier är alltför logocentriska (s. J 2) 
samt: "are not powerful enough to explain the whole range of observed phenomena in a 
non-contradictory way" (s. 6). Sjökvist menar att det för en allmän kognitionsteori som 
avser att analysera mediautveckling också behövs en teori om social och kulturell 
evolution vilken saknas hos Ong och flera av hans kollegor. 

6Per-Anclers Forstorp, "Receiving and responding: Ways of taking from rhe Bible". I: G. 
Hansson (ed.) Bihle reading in Sweden. Studies related to che cranslation oj the New 
Testamenl 1981. Acta Univers itatis Upsaliensis. Stockholm, Almqvist & Wiksell 
lnternational, 1990; Att leva och läsa Bibeln . Textpraktiker i två kristnaförsamlingar. 
Linköping Studies in Arts and Science No. 84. Diss., Institute of Tema Research, 
Linköping, 1992. 

7I flera arberen har Ong också sysselsatt sig med att analysera Bibeln ur perspektivet 
muntlighet och skriftlighet. Han är också medveten om att studiet av Bibeln har något av 
en särställning inom muntlighets- och skriftlighetsforskningen (Ong 1987b, s. 381 ): 
"Yet, because of its orall y grounded prophetic and witnessing cast, the Bible is very 
likely the mosr variegated oral ity-litary mix we have in any text". "Orality Literacy 
Srudies and the Unity of the Human Race" , Oral Tradition 5: l. 

8Werner Kelber, The Oral and Written Gospel. The Hermeneutics of Speakinu and 
Writing in the Synoplic Tradition, Mark , Paul, and Q. Philadelphia: Fortress Press, 
1983. 
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moralisk, politisk och religiös ideologi. Detta har påvisats bl a av 
historikerna Egil Johansson9, Harvey Graffl O och sociolingvisten Jenny 
Cook-Gumperz 11. 

I den här introduktionen vil1 jag argumentera mot två tendenser i Ongs 
utveckling av orality-literacyteoremet, dels den essentialistiska och dels 
den dikotomiserande. 

För det första vill jag kritisera den essentialistiska tendensen i Ongs 
analyser av muntlighet och skriftlighet. Denna kritik drabbar i ännu 
högre grad hans kända föregångare på forskningsfältet muntlighet och 
skriftlighet, Milman Parry, Eric Havelock och Albert Lord. Med 
essentialisrn menar jag i detta sammanhang tendensen att förknippa 
kommunikativa medier med särskilda kognitiva tillstånd, mentaliteter och 
förmågor. I sin generalisering av "muntliga" och "skriftliga" med
vetanden menar jag att Ong har skapat essentialistiska kategorier. Uti från 
en kritik av denna tendens hos Ong vil1 jag istället argumentera för en 
kontextualiserad, praktikorienterad uppfattning av muntlighe t och 
skriftlighet informerad av historiska men särskilt sociologiska och etno
grafiska studier av kommunikativ medieanvändning. 

De kognitiva förmågor Ong uttrycker i termer av muntlighet och 
skriftlighet har hos andra forskare formulerats i essentialistiska te1mer av 
för-logiskt - logiskt (Levy-Bri.ihl) , primitivt - domesticerat (Goody), 
varmt och kal1t (Levi-Strauss), skriftlöst - skriftligt (van Baaren), 
vardagligt - vetenskapligt (Garfinkel), primära och sekundära teorie r 
(Horton). Essentialismen, inte bara när det gäller kognition , hänge r 
samman med en vanlig metod i vetenskapligt arbete, nämligen att ur 
komparativa arbeten söka polariserande begrepp och dikotomier. Detta är 
min andra kritiska punkt mot Ong. Dikotomierna är polariserande 
verktyg i det som kännetecknar den cartesianska vetenskapliga metoden. 
Dikotomierna är efterhängsna men också nödvändiga heuristiska redskap 
- inte llektuella kryckor - i försöken att finna likheter och skillnader. I 
muntlighets- och skriftl ighetsforskningen, och för övrigt i mycket annan 
vetenskap (också min egen), uppstår problemet när dikotomierna ibland 
abstraheras successivt från sin ursprungliga kontext och kommer s lutligen 
att gälla för generella omdömen om olika mentaliteter och medvetande
tillstånd. Med avseende på denna vetenskapssociologiska och -teoretiska 
process, där den kontextuella förankringen i ett studiefält successivt 

9Egil Johansson, The history oj literacy in Sweden (Educational Reports, Umec"t, No 12) 
Umeå: Umeå Universitet, 1977; The history of literacy in Sweden. I: H.J. Graff (ed) 
Literacy and social development in the West. Cambridge: Cambridge University Press, 
1981, s. 151-82. 
10Harvey J. Graff, The Legacies oj literacy: Continuities and contradictions in Western 
society and culrure. Bloomington: Jndiana University Press, 1987. 
11J. Cook-Gumperz (ed), The Social Construction of Literacy. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1986. 
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abstraheras till generaliseringar kan man tala om en d ikowmiernas 
tyranni i det vetenskapliga arbeter. 12 Dikotomierna kan vara välgrundade 
från början men kan alltså i en abstraktionsprocess börja leva sitt eget liv. 

Forskningsfältet muntlighet och skriftlighet är därför i behov av e n 
avklädning av dess bärande begrepp. Att temat för denna workshop 
utgörs av en triad iställe t för en dikotomi, förringa r knappast problemet 
ifråga. 

Bägge dessa kritiska invändningar, essentiali smen och dikotomi 
seringen , mot Ong är smått ironiska med tanke på att han i sin analys av 
Ramus ideologi fokuserat på dennes "totalt oöverträffade exempe l på 
logocentrism", alltså den ensidiga fokusering på skriften och dess på
stådda förmåga till ett-till-ett överensstämmelse mellan begrepp , ord och 
referent. 13 På 1950-talet använde inte Ong termen logocentrism för att 
beteckna Ramus kunskapssyn utan utnyttjade beteckningarna "atomistisk" 
och "cellulär epistemologi". Begreppet logocentrism förknippas mest med 
de n franske filosofen Jacques Derrida med vilken Ong fliti g 
pole mise rar. 14 Senare har Ong också använt uttrycket "pipe- line"
modellen om denna kunskapssyn för vilken han finner Petrus Ramus vara 
den exemplariske förespråkaren. 

Scenario 

Ongs svepande fenomenologi ska historia över kultur och medvetande ger 
det talade ordet historiskt primat. I korthet ser hans evo lu tionistiska 
scenario ut på följande sätt: Han föreställer sig en his torisk föregångare 
till logocentrismen, nämligen phonocentrismen. Skri ften har med andra 
ord trätt fram i efterhand.15 Skriftliga kulturer är också muntliga, hävdar 
Ong och använder begreppen "överbliven muntlighe t" (residual orali1y) 
och "sekundär muntlighet" (secondary orality) för att förstå moderna 
medier som blivit möjliga genom elektronik- och teleteknik och som i 

12Bruno Latour skisserar utvecklingen från grand dichotomies till greai divides, vilka 
inledningsvis hade blygsammare anspråk än att polarisera globalt förekommande till stftnd 
i det mänskliga medvetandet. Latour förklarar denna vetenskapssociologiska process: 
"Thus, even if scholars are dissarisfied with these extravagant causes I the effccts of 
science] , even if they adrnit thar they are arbicrarily defined, falsified by daily experience 
and often contradictory, they prefer to maintain them in order ro avoid the absurd 
consequences of relativism". "Drawing things together", M. Lynch & S. Woolgar 
Representations in Scientijic Practice. Cambridge, Mass., London, The MIT Press, 
1990, s. 20. 

13 Ong 1982, s. 168 (min övers). 
14William J Kennedy tar upp denna fråga i bidraget till Ong's fests l<Tift i uppsatsen 
"'Voice' and 'Adress' in Literary Theory", Oral Tradition 5:1 (1987). 

l:'i Päståendet att skriften framträtt efter talet kan tyckas vara självk lart på gränsen till 
banalr. I ljuset av Derridas syn pä. det logocentriska primatet blir det dock en meningsfull 
kommentar. 
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huvudsak bygger på det talade ordet. De två sistnämnda muntliga faserna 
kännetecknas av olika slag av skriftlighet, den som grundas på hand
skrifte r och den som grundas på tryckta texter. Ong diskuterar också de 
sinnesorgan som aktiveras i ans lutning till olika medier, hörseln (orality -
aurality) och seendet (literacy - visuality) . 

Vad menar han? 

Re lat ionen mellan begreppen muntlighet och skriftlighet förskj uts 
beroende av vilket perspektiv man väljer att betrakta dem från , ling
vistens eller textanalytikerns e Jler en kombination av båda. Ett van ligt 
exempel på hur dikotomiernas tyranni får återverkningar är t ex det 
fö ljande. Man besk river muntligheten som att den bygger på en 
interaktion ansikte mot ansikte och att kontexten för den kommunikativa 
handlingen har stor betydelse för graden av involvering hos personerna 
som deltar, för vad som sägs och hur det sägs. Från ett sådant studium av 
muntligheten finns det en tendens att betrakta skriftligheten - att läsa och 
sk riva text - som något av en motsats. Skriftligheten är inte beroende av 
kontexten. Avsändare och mottagare är skilda åt av tid och rum. Den 
föm1odade objektiviteten hos texter kan i nästa led förväntas ha med 
mediet i sig att göra samt antagandet att förmågan att handskas med delta 
medium ger upphov till en särskild slags kognition. Ett uttryck fö r denna 
syn framförs i den kända artikeln av Jack Goody och Ian Watt, "The 
Consequences of Literacy": 

The overwhelming debt of the whole of contemporary civilizacion ro classical 
Greece must be regarded in some measure the result, not so much of Greek 
genius, as of the intrinsic difference between nonliterate (or protoliterace) and 
literate societies.16 

Iden om en "great divide", som ytte rst innebär att en sk ri ftspråklig 
människa aldrig kan förstå den muntliga kulturen, är också den tes som 
Walter Ong driver. I den svenska översättningen av sin bok skrive r han 
bl a om människor i muntliga kulturer. Medvetandet om att de inte har 
skrift.. . 

... är en plåga för människor rotade i en primär talspråklig kultur, vilka hett 
åstundar att kunna läsa och skriva.17 

... en talspråklig kultur kan helt enkelt inte handskas med sådana företeelser som 
geometriska figurer, abstrakt kategorisering, formell t logiska resonemang, 

l6J. Goody & I. Watt, "The consequences of literacy" , Comparative S1udies in Socie1y 
and History 5, 1963, 304-345. 

17Walrer J. Ong, Mumlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen. av ordet. Anthropos, 
1990 (1982), s. 22. 
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definitioner eller ens med omfatrande beskrivningar eller med en uttalad 
självanalys.18 

Å andra sidan har människor i de muntliga kulturerna en anmärknings
värd kunskapssyn, menar Ong vidare i den något otympliga svenska 
översättningen: 

l en talspråklig kultur innebär au lära sig eller att veta, att man uppnår en nära, 
empatetisk (inlevande) gemensam identifikation med det man kan; att man "blir 
ett med det" .19 

Ong ställer det muntliga och det skriftliga mot varandra. Det munlliga är 
add itivt, sammanställande, redundant, konservativt, li gger nära den 
mänskliga livsvärlden. Det muntliga är vidare agonistiskt, empatetiskt och 
deltagande, inriktat på jämvikt och det situationella. Det skriftliga är, 
en ligt Ong, underordnande, analytiskt, ordrikt, avlägset från den mänsk
liga livsvärlden, antagonistiskt, objektivt distanserande och abstrakt. 

Jag uppfattar Ongs tes som essentialistisk, nämligen i den meningen att 
muntlighet och skriftlighet inte bara är olika medier eJler kanaler för 
information, utan att de också ger upphov till olika inte llektue lla världar 
med skiftande "noetisk" psykodynamik. Sålunda menar jag att han Lrols 
förklaringarna om överbliven och sekundär muntlighet, ändå sk river 
under på hypotesen om en "great divide". Han låter alltså det muntliga 
och det skriftliga framstå som varandras motsatser. Det som den muntliga 
människan har, saknas hos den som kan skriften och tvärtom. Här drar 
han, menar jag, förhastade s lutsatser av skriftens egenskaper, för det 
första genom att fokusera på mediets implikationer för kognitiva för
mågor - skiftens egenskaper i sig - och för det andra genom att fram
ställa dessa kognitiva tillstånd som exklusiva och uteslutande. I sin 
d ikotomisering väljer Ong också sällsynt olikartade gen rer för att 
beteckna det muntliga och skrift liga och baserar därmed sin a llmänna 
mediakognitionsteori på kommunikativa genrer som är ytterst o lika. Som 
representativt för det muntliga framhåller han det jämlika samtalet och 
det skriftliga representeras av en essä-text.20 

Den fråga jag vill ställa mig inför denna överdrivna begrepps
bestämning av de båda sidorna i dennna "great divide" är: Vilka blir 
konsekvenserna om vi analyserar människors förhålland e ti l I skrift 
snarare än att försöka bestämma skriftens egenskaper i sig? 

l8 fbid, s. 39. 

l 9Jbid, s. 39. 

20Den dikotomi som grundar sig just på dessa extrema genrer är betydelsfulla inslag 
också i annan mediakognitionsforskning, set ex den inflytelserika artikeln av David R. 
Olson, "From utterance to text: The bias of language in speech and writing", Harvard 
Educational Review 47 (1977) 254-49. 
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Kritiken 

1 en aktuell bok har sociolingvisten James Paul Gee sammanfattat kritiken 
mot den klassiska muntlighets- och skriftlighetsforskningen (Parry, 
Havelock, Goody, Ong m fl). 21 Han diskuterar detta utifrån "New 
Literacy Studies" och avser därmed kommunikationsetnografiska arbeten 
av Hymes, Scribner & Cole, Scollon & Scollon, Heath , Street, m fl. Jag 
skall återge några inslag i denna kritik i punktform: 

- Kritiken riktar sig ofta mot den äldre traditionens förenklade, 
objektivistiska och essentialistiska textbegrepp. Man vill påvi sa att 
läsandet och skrivandet, lika väl som talet är kontextualiserat, men på ett 
annat sätt. Publiken är aldrig frånvarande utan utgör en förutsättning för 
att överhuvudtaget kunna tala om text. 

- Man fokuserar på de inlärda snarare än de inneboende aspekterna av 
texten, alltså hur människor socialiseras till olika förhållningssätt inför 
texter. 

- Man ser inte muntlighet och skriftlighet som motsatser utan som 
punkter längs ett kontinuum. 

- Ku lturer som helhet innehåller inte endast en utan oftast flera olika 
"Literacies" vilka kännetecknas av olika förhållningssätt till text och olika 
re lationer till det talade ordet. Dessa olika "literacies" utgörs av en mång
sidig uppsättning sociala praktiker. 

- Förmågan att läsa och skriva är inte en autonom intellektuell teknik 
utan har att göra med användning, identitet, relationer, ideologier och 
politisk makt. 

En del forskare, exempelvis Sco11on & Scollon och Heath, föreslår att 
begreppet "världsbild" bör ersätta polariteten mellan muntligt och 
skriftligt. Man kan tycka att det ligger snubblande nära det äldre och 
starkt kritiserade synsättets mentalistiska kategorier. Men nu är det inte 
de kommunikativa medierna i sig som bestäms utan världsbildema som är 
relaterade till olika sätt att använda tal och text. Jag vill ge ett exempel på 
detta. Ron och Suzanne Scolion studerade i Narrative, Literacy and Face 
in lnter-Ethnic Communication22 Athabaska-indianema i norra Kanada 
och jämförde dessa med en "mainstream"-amerikansk uppfattning. De 

21James Paul Gee, Social Linguistics and literacies. ldeology in Discourses. London 
etc., The Falmer Press, 1990. 

22Ron & Suzanne Scollon, Narrative, Literacy and Face in lnter-Ethnic Communication, 
Norwood, N.J., Ablex, 1981. 
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menar att indianernas språkanvändning engagerade o lika sociala 
epistemologier eller världsbi lde r, det de kallar för "rea/ity set".23 Tesen 
är att föränd ringar i diskursmönster också skapar förändringar i vHrlds
bilden och därmed förändrar identiteten.24 

De hävdar att det föreligger en kongruens mellan "det moderna 
medvetandet" och dess mediakognitiva norm "essay-text-Literacy". En 
sådan inställning till text kännetecknas bland annat av att grammatiska, 
lexikaliska och logiska aspekter aktual iseras och innebär möjligheten att 
fiktionali sera en fö1fattare och publik, samt accepte randet av dekon
textualiserade texter. 

Att lära sig en sådan syn på text skapar problem för de indianer som 
upprätthål1 er det som Sco llons kallar "skogs-medvetandet" (hush
consciousness ). Att lära s ig läsa och skriva innebär för Ath abaska
indianerna inte bara inlärningen av en ny kommunikationsteknologi utan 
också inlärningen av en ny uppsättning värderingar, sociala praktiker och 
sätt att veta som ofta befinner sig i konflikt till deras världsbild. Till 
de ras världsbild hör en s tark betoning på interaktion me ll a n 
kommunikativa aktörer, men endast på villkor att de sociala relationerna 
me llan dem är kända. En sådan relation kan knappast sägas förel igga i 
re lation till texter. Om en okänd social relation föreligger mellan 
aktörerna föredrar indianerna att hålla tyst. Diskursiva explorationer av 
olika s lag, exempelvis utläggningar, kan endast göras av den som har 
befunni ts vara socialt dominant och som således också dominerar ett 
samtal. Att låta sig domineras av en text, till vilken relationen in te är 
känd, framstår därför som en ku lturell absu rditer.2s Exemplet hal tar 
något för det tycks som om Scollon & Scollon å te1fa1ler till den 
mentalistiska dikotomisering som de egentligen ville kritisera, fast det nu 
sker på en världsbildsnivå snarare än en mediakognitiv. Men exemplet 
visar tydligt att det före ligger en oskiljaktig förening mel Ian den 
kommunikativa tekniken och ideologin. Förmågan att läsa och skriva kan 
alltså in te behandlas i den essentialistiska meningen, utan kan bara ses i 
re lation till sociala praktiker. 

Ong har i sina skrifter en tendens att upprepa sig, men också en förmåga 
att utvecklas. Jag tycker att han har tillmötesgått den kritik som jag tagit 
upp, bland annat i sin syn på relationen mellan text och läsare . I en artikel 
där han diskuterar de betydelseful la arbetena av Werner Kelber och 

23"kognitiva orienteringar mot vardagsvärlden samt lärandet av denna värld" (min övers. 
62). 

24Relationen mellan läskunnighet och identitet utreds av flera forskare i en nyutkomme n 
antologi, Brian Street (ed.), Cross -Cultural Approaches to Liceracy. Cambridge : 
Cambridge University Press, 1992. 
25Jnom en viss typ av textteori hävdar man att texten utgör en dominerande faktor p:'\ 
läsaren. 
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Brian Stock , bägge från 1983, slår han fast (min parafras) : Allt talat 
språk måste tolkas. Att tolka är att ta fram det som är dolt i en 
manifestation. Det finns dock något i en diskurs som inte behöver vara 
dolt utan som är uppenbarat och det behöver inte tolkas, menar han. Men 
hans grundläggande syn på den nödvändiga tolkningen av det ta lade ordet 
utsträcks också till det skrivna. Jag tar det som ett tecken på att han tagit 
intryck av kritiken från kommunikationsetnografi och litteraturteori. 

One of the most widespread and fundamental errors encouraged by textuality is 
the assumption that to put an utterance in writing is to remove it from this oral 
dialogue state and thus to "fix" it. Writing or print removes the utterance from its 
author. But it only interrupts the utterance as discourse, for the text is not truly a 
text until it is read, which is to say, until it is reirin-oduced into discourse - even 
if this is after a hundred or thousand or more years.26 

26Werner Kelber & Brian Stock, The Implications oj Literacy: Written Langu.age and 
Modets oj Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries. Princeton: Princeton 
University Press, 1983, s.7. 
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Visualitet: om bild som bild, som tal, och 
som skrift 

Jan-Erik Lundström 

Eric Havelock, en av muntlighets-forskningens förgrundsgestalter, har 
påpekat hur abrupt intresset det muntligas roll i människans historia växte 
fram.1 Havelock diskuterar orsaken till den anmärkningsvärda samtidig
heten för verk som Marshall McLuhans The Gutenberg Galaxy, Claude 
Levi-Strauss La pensee sauvage, Jack Goody och Ian Watts essä "The 
Consequences of Litteracy, och Havelocks egen Preface to Plato - vilka 
alla behandlar muntliga kulturers särart och muntlighetens specifika 
kommunikationsform. Havelock kunde även ha uppmärksammat 
intressanta paralleller med William J Ivins Prints and Visual 
Communication från 1953 där bildmediers syntax sammanlänkas med 
expressiv eller deskriptiv kapacitet. Eller McLuhans fortsättning 1964, 
U nderstanding Media, där han applicerar sin gutenbergstes på alla 
moderna medier. Eller varför inte McLuhans lärofader Harold Innis, 
vars trilogi Empire and Communication, The Bias oj Communication och 
Changing Concepts oj Time inspirerade såväl McLuhan som Havelock 
själv .2 Låg impulsen till denna nyorientering i en gemensam uppväxt i ett 
mediasamhälle där nya kommunikationsformer och massmedier ersatte 
traditionell muntlighet och skriftlighet? Speglade även dessa nydanare sin 
epok? Varför frågan om skrift kontra tal (eller form - innehå ll, struktur 
- innebörd, etc .) just då? 

Lika abrupt tycks begreppet visualitet ha dykt upp de senaste åren inom 
kulturteori och konstvetenskap. Plötsligt är det en term på många 
bildvetares läppar, redan till synes väletablerad. Kanske är det klangen av 
teoretiskt avantgarde som lockar, kanske är det begreppets löfte om en 
förlösande pluralform: visualiteter, att det inte finns en visuell form eller 
en allmän bildkultur, utan många, kanske är det en ny generation 
akademikers behov av att stadfästa identitet i en term. Ändå är det nog 

1 Eric Havelock, Origins of Western Literacy, Toronto, 1976; Havelock, "The Ornl
Literate Equation", i Olson, red., Literacy and Orality, Cambridge, 1991. 
2 Eric Havelock, Preface to Plato , Cambridge, 1963; Marshall McLuhan, The Gutenberg 
Gafaxy, Toronto, 1962, Understanding Media: The Extensions oj Man, Toronto, 1964; 
J. Goody och I. Watt, "The Consequences of Literacy", Contemporary Studies in 
Society and History, nr 5, 1963, s 304-45; William M !vins, Prints and Visual 
Communication, Cambridge, 1953; Harold Innis, The Bias of Communicaiion, Toronto, 
1951. Som synes har Toronto School of Communication en särställning. För en 
intressant diskussion av Harold Jnnis, se Gunnar D Hansson, "Harold Adams Innis", 
Ord&Bild 4 (1991). 

19 



inte heller den här gången en tillfällighet att ett intresse för 
differentierade och differentierande bi ldkulturer - historiskt såvä l som 
geografiskt/etniskt/kulturellt - sker synkront med den pl\gående 
dramatiska omvandlingen av vår seendekultur, det vi ll säga data
teknologins omorganisering av visuella komrnunikationsformer, det 
e lektroniska gränssnittets uppkomst som den plattform där allt fler av 
våra visualiseringar uppkommer. 

Ett aktuellt exempel på denna sorts nutidshistoria inom visuali tets
forskni ngen finns i Jonathan Crarys Techniques of the Observer3 som 
handlar om det tidiga 1800-talets teorier om bild och om förändringar i 
perceptionspsykologi och kunskapsteori under dessa modernitetens/ 
modernismens - enligt Crarys periodisering - födslodecennier. Men dessa 
förändri ngar i organ iseringen av det visuella som Crary skisserar, 
utspelar sig för honom mot vår samtids fond av nya visualiseringsformer: 
holografi, digital bild, virtuell verklighet, etc. Således är det inte särskilt 
långsökt att hävda att denna digitala kontext är en nog så v iktig aspekt av 
det samtida intresset för bildepokers, bildkulturers, bildparadigms upp
komst och karakteristika. All historieforskning handlar om nuet. Sä 
också visualitetsforskningen. 

Termen visualitet har som sagt gjort blixtkarriär under de senaste 
åren , ibland med drag av socialkonstruktivistisk h ybri s och det 
tvivelaktiga nöjet i att brukas som begreppslig allt-i-allo. Ändå har 
visualitetsforskningen en .l ång förhistoria. I detta bidrag ämnar jag i 
korthet redovisa några forskningsinriktningar som föreg ripit och 
inspirerat visualitetsforskningen. Jag skall även peka på ytterligare några 
länkar mellan orality-literacyforskningen och intresset för v isualitet. 
Slutligen försöker jag ge konkretion åt visualitetsbegreppet samt pekar på 
några svårigheter och tillkortakommanden. Många av mina exempel 
hämtas från fotografi n , ett medium vars visualite t jag sjä lv för 
närvarande utforskar4 och ett medium som ofta ansetts ha haft lika 
omvälvande konsekvenser fö r bild och seende som skriftens inverkan på 
språkbruk, perception och tanke, enligt den tidiga talspråks- och skrift
språksforskningen. 

Då skriftens roll i den mänskliga kulturens utveckling fok userades av 
historiker som Have lock, McLuhan, Walter Ong , m fl , var en av de 
viktigaste insikterna att införandet av en ny kommunikationsteknologi och 
nya medier - alfabetet, skriften, boktryckarkonsten, televisionen, etc. -
oundvikligen har konsekvenser för kommunikationen överhuvudtaget. 
Varken språk e ller tänkande står utanför historia , praktik, ku Itu r, 
ideologi. Verbalspråket är i a lla sina uppkomster historiskt betingat, 

3Jonathan Crary, Techniques oj the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth 
Centrury, Cambridge, 1990. 
4Se Jan-Erik Lundström, "The Will to Photograph", Ethos oj Photograph.y, Wroclaw, 
Polen, 1991, So/skrift och Sanningsspegel, avhandlingsplan, Tema Kommunikation, 
Linköpings Universitet, Linköping, 1991. 
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bundet till och format av sin specifika kulturella och sociala kontext och 
av rådande teknologier, institutionella ramar och förhärskande makt
förhållanden.s 

På ett liknande sätt syftar visualitetsbegreppet till att betona seendets 
historia. I visual itetsforskningen är seendet ett socio-kulture ll t fenomen. 
Hur vi ser, hur vi förstår och upplever det visuella har en historia. 
Visuell perception och kognition är kulturella produkte r, och, som 
sådana, historiskt föränderliga. Visualitetsforskningen undersöker hur 
seende, visue11 perception/kognition, hänger ihop med framväxten av 
specifika medier, tekniker och praktiker: Oljemålningen möj liggör en 
annan palett och färgkontrast; fotografin för in en ny tidsdimension; 
grafiska tekniker (träsnittet, litografin) introducerar mångfaldigandet av 
bilder. I Foucaults anda: Visuella diskurser/visuella praktike r fo rmar den 
visuella värld som utgör både innehåll och objekt för dessa diskurser. 

Det som förändras är då alltså inte bara praktikerna - hur vi målar, 
fotograferar, tänker på det visuella. Visualitet framhäver inte bara 
uttrycket, utan även betraktaren omformas och transformeras genom 
historien. Människan är en historisk och kulturell produkt. Kanske låter 
det abstrakt eller som ett övergrepp på sunda förnuftets uppfattning om 
vad som är biologi och vad som är kultur. Men det är inte människans 
biologiska natur som förändras. Påståendet att "seendet har en historia" är 
varken biologiserande e ller metaforiskt. Det handlar inte bara om hur vi 
ser, utan, och kanske framförallt, vad vi ser. Det vill säga att den visuella 
världen skapas på nytt med varje visualitetsförändring. V ad vi ser 
fö rändras . Visualitet handlar inte främ st om förskjutningar inom 
hermeneutiska traditioner elJer om stilistiska förändringar i bildpraxis, 
utan snarare om epistemiska transformationer inom seendet som sådant, 
om uppkomsten av nya skopiska regimer.6 Dessa utgör mer grund
läggande historiska formationer, ovanpå vilka exempelv is konsthistoriska 
stilar, estetiska strömningar utspelar sig. En skopisk regim organiserar 
det visuella; den är en dominerande estetisk diskurs, den koreograferar 
det visuella i ett samspel mellan teknologiska, estetiska, och psykologiska 
faktorer. 

Varje historisk epok har sina seendepraktiker där vad vi ser och hur vi 
ser determineras. Visualitetsforskningen spårar uppkomster och fö r
ändringar i dessa "seendepraktiker". Visuali tetsforskningen är tvär
vetenskaplig, den uppstår i och rör sig i korsvägama mellan perceptions
psykologi och kultursociologi, mellan kunskapsteori och konsthistoria , 

swalter Ong, Muntlig och skriftlig kultur: Teknologiseringen av order, Göteborg, 1990, 
ger en sammanfattning. Se vidare Per-Anders Forstorps bidrag till denna volym för 
fortsatt diskussion och fler referenser. 
6 Filmteoretikern Christian Metz har myntat begreppet scopic regimes. Det används flit igt 
i visualitetslitteratur - se t.ex. Martin Jay , "Scopic Regimes of Modernity" och Hal 
Foster, "Preface", i Hal Foster, red., Vision and Visuality, Seattle, 1988; Jonathan Crary, 
op.cit. 
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mellan filosofi och kulturantropologi. I stället för epokstudier i t.ex. 
klassisk konsthistorisk tappning riktas fokus mot hur övergripande 
visuella kunskapspradigm och seendemodaliteter växer fram. Grund
tanken är enkel: Vi ser genom vårt sätt att göra bilder. 

Det finns många paralleller med denna typ av bildforskning och 
tal/skriftforskningen företrädd av Ong, Havelock, m fl. Exempelvis har 
jag i denna artikel uteslutit ett mera handfast intresse för om tal
språklighet respektive skriftspråklighet i sig själva har direkta 
konsekvenser för bildbruk och bildförståelse. Med samtidens globala 
mediaflöde är det ytterst viktigt att försöka följa mottagandet och för
ståelsen av medieutbudet i olika kulturer; framförallt hur dominerande 
västerländska bildmedia påverkar den lokala kulturen, i synnerhet där 
skriftspråkliga traditioner saknas. Om muntlighetsforskningens antagande 
om att själva tänkandet förändras i och med skriften är korrekt, bör också 
bildskapandet förändras. Finns belägg för detta? Finns väsentliga 
skillnader mellan bildmediers betydelse i muntligt respektive skriftligt 
dominerade kulturer? Betyder skriften något för bildens formering i 
olika kulturer? I vilken mån är visual literacy kulturspecifik? Finns någon 
skillnad mellan bilder gjorda och bildmediers roll i en talspråkskultur 
e ller en skriftspråkskultur? Ett annat viktigt perspektiv utgörs av de 
sensoriska frågeställningar som framförallt aktualiserats av McLuhan och 
Ong. Vad är konsekvenserna av iden om skriften som en visualisering och 
objektifiering av ordet? Den mångfaldigade boken som en "tekno
logisering av ordet"? Vad finns att hämta ur uppfattningen om "hörsel" 
som en förenande och harmoniserande diskurs, och "syn" som isolerande 
och dissekerande? Vilka fortsatta förskjutningar i tid och rum sker i det 
digitaliserade mediasamhället?7 

Det är en allmän uppfattning att den tidiga forskningen kring skrift och 
muntlighet präglats av ett great divide perspektiv. Alfabetets uppkomst, 

70m bild i muntligt respektive skriftligt dominerade kulturer och om tvärkulturell 
bildförståelse se vidare Sahlström och Löngreen i denna antologi. Angående Ong och 
bildforskning se även Berit Sahlström och Solfrid Söderlind, "Orality-Literacy-forskning 
i ett bildperspekriv", Valör 1 (1988). Ett intressant kulturteoretiskt perspektiv som belyser 
förhållanden i "tredje världen" har utvecklats av den indiska "subaltern studies" gruppen. 
Se Gayatri Chakravorty Spivak, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, New York, 
1987. Viktiga bidrag om bild, medier, och bildkonst i utvecklingsländerna finns 
fortlöpande i de utmärkta tidskrifterna Third Text, Public Culture, och New Formations. 
Se även Dick Hebdiges intressanta essä "Transmissioner" i Transmission, red. Lars 
Ni ttve, Malmö, 1991. Inom antropologi och etnografi är diskussionen om tvärkulturell 
förståelse mer levande än någonsin. En aktuell kritisk översikt är David Tomas "From 
Gesture to Activity: Dislocating the Anthropological Scriptorium", Cullural Sludies, 
January, 1991. Receptionsforskare har också gett bidrag till bättre förståelse av kulturella 
exporter. Den icke helt okända TV-serien Dal/as har lockat många forskare. Se len Ang, 
W atching Dallas, London, 1985 och Tam ar Liebes och El i hu Katz, The Export of 
M eaning: Cross-cultural R eadings oj Dallas, Oxford, 1990. Ett annat perspektiv som åter 
ställer frågan om kulturdominans och mediaimperialism finns hos Armand Mattelart. 
T.ex. Mattelart, lnternational Image Markets, London, 1984. 

22 



utvecklandet av skriften , införandet av tryckpressen, beskrevs - e lle r 
hyllades - som vattendelare i människans historia. Uppfinnandet av 
alfabetet och skriftens utbredning sågs som förutsättningar för den 
moderna människans födelse, fö r det rationella tänkandets genesis, för 
västerländsk vetenskap, nationalstatens tillblivelse, ett kollektivt minne 
överlägset det individuella, subjektivitetens och reflektionens grogrund, 
etc.& (alternativt rationalismens intrång, narcissismens intåg, etc.). Detta 
grandiosa perspektiv på den skriftliga kulturens betydelse för 
mänsklighetens "utveckling" och historiens fortskridande har dock i 
senare forskning modifierats avsevärt. Anspråken hos dagens muntlighet/ 
skriftlighetsforskare är allt blygsammare. Karakteristisk är Scribner & 
Coles försiktiga slutsats i The Psychology of Literacy, den stort upplagda 
studien av vai-folket i Liberia: "Literacy makes some difference to some 
skills in some contexts" .9 "Den stora avgrunden" har ersatts av en syn på 
muntliga och skriftliga kulturer som kompletterande, lokalt betingade, 
karakteriserade av mångformiga kombinat och specifika effekter, etc. 

Även i bildforskningen har det funnits gott om "Great Divide" -
perspektiv. Så gott som alla de klassiska analyserna av och kommen
tarerna kring fotografins födelse innehöll dramatiska, för att inte säga 
apokalyptiska/emancipatoriska, tolkningar av fotografins betydelse för 
och inflytande på den västerländska ku Itu ren. För Baudelaire 
representerade fotot poesins död och människans förfall, människans 
slaveri under maskinen. För Arago var det en höjdpunkt i den 
västerländska vetenskapens utveckling, öppnandes en oändlig räcka 
möjligheter. Susan Sontag finner i fotografin förklaringar till det mesta i 
västerländsk kapitalism och konsumtionskultur, Roland Barthes talar om 
fotografin som en "mutation i informationella ekonomier", och Vilem 
Flusser hävdar att fotografin - eller tekniska bilder som han kallar det -
är den största revolutionen i den mänskliga historien sedan alfabetets och 
skrivkonstens tillkomst. lo Liknande argument är välbekanta i diskussioner 
- och moraliseringar - kring filmen, televisionen, m.fl. Även andra icke-

8Se t.ex. Ong, op.cit. och Ivan fllich , The Alphabetization oj the Popular Mind, San 
Fransisco, 1988. 
9 Scribner S. & Cole, M., The Psychology oj Literacy, Cambridge, 1981. Se även 
Olson, op.cit.. 
IO Susan Sontag, Om Fotografi, Stockholm, 1980; Roland Barthes, Det Ljusa Rummet, 
Stockholm, 1985; Vilem Flusser, En Filosofijör Fotografin, Göteborg, 1987; några av 
Baudelaires och Aragos texter finns samlade i Alan Trachtenberg, red., Classic Essays on 
Photography, New Haven, 1981. 
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visuella med ier som radion, grammofonen, telefonen har bemötts på 
liknande sätt.11 

Naturligtvis återstår många frågor att lösa i denna forskning . En 
övergripande problematik som dessa visualitetsperspektiv har gemensamt 
med det tidiga tal/skrift paradigmet är alltså att de bär på drag av 
teknikdeterminism, ett essentialistiskt synsätt på frågan om ett medium 
eller kommunikationsteknologi, en ide om att innebörden finns i 
teknologin eller tekniken eller mediet som sådant. Mediet är budskapet. I 
samtida forskning en levande diskussion kring dessa frågor om kausalitet, 
essentialism, intentionalitet, etc.12 

Om då den visualitetsforskning som dominerar idag kan kännas 
abstrakt präglad av viss teoretisk slagsida, kan det vara bra att erinra sig 
några av dess historiska föregångare för att synliggöra den tradition som 
visualitetsintresset växt fram ur. Jag väljer tre inriktningar: konsthistoria, 
idehistoria och filosofi. Med dessa vill jag kortfattat visa på trådarna 
bakåt. 

En sällan nämnd - föregångare till visualitets-forskningens intresse för 
psykologi och representation - är konsthistorikern Heinrich Wölfflin. I 
K unstgeshichtliche Grundbegriffe slår han fast att "seendet har en 
historia" och framhäver vikten av att studera "fom1ens psykologi". Erwin 
Panofskys behandling av centralperspektivet som "symbolisk form" 
fortsätter på samma väg. För Panofsky är ingen representationsmodel I 
neutral utan kognitivt och perceptuellt bestämmande. Inte hel le r är 
renässansens centralperspektiv "naturligt" eller universellt, utan helt och 
hållet konventionellt. En kulturell överenskommelse snarare än en "sann" 
representation. Wölfflin skriver vidare om en "konsthistoria utan namn", 
och med denna inriktning på mer övergripande modeller för visuell 
representation byggs grunden för visualitetsforskningen. Ivins, McLuhan, 
m fl utvecklar sedan en mer mediabaserad analys av utvecklingen av 
visuell representation. Samtidigt som den tidiga Ivins betonar den 

11 Jmfr. t.ex. Adornos diskussion av grammofonen. Theodor Adorno, ''The Curves of 
the Needle" October 55, 1990. Till televisionens belackare hör bl a Jerry Mander, Four 
Arguments Against Television, New York, 1969 och Neil Postman, Amusing Ourselves 
to Death (med intressanta, om än något förvirrade, försök att skilja på ord- och 
bildmedier). Mer pålitlig och ej så detenninistisk är dock Raymond Williams koncisa och 
innehållsrika Television: Technology and Cultural Form, London, 1974. Bertolt Brechts 
spekulationer kring radion finns återgivna bl.a. i Video Culture, John Hanhardt, red., 
Rochester, 1985. 
12Se t.ex. Norasimhan, i Olson, red. op.cit.. 
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parallelitet mellan vetenskap och konst som är drivkraft även i Jonathan 
Crarys diskussion av 1800-talets betraktare (se nedan).13 

En viktig och grundläggande förebild finns även i Michel Foucaults 
arbeten om hur såväl diskursiva modaliteter som institutionella strukturer 
ordnar kunskap och världsbild. För Foucault är vetandet alltid producerat 
och begränsat av specifika kulturella, sociala, och institutionella 
praktiker. Och han exemplifierar detta, i inriktat historisk detalj i ett 
flertal arbeten. I Les Mots et les Choses visar han på hur de framväxande 
1800-tals vetenskaperna skapar en ny människa, en ny ide om människan 
som radikalt förändrar människans självmedvetenhet.14 

En tredje forskningsinriktning företräds av en filosof och kunskaps
teoretiker som Marx Wartofsky vars historiska epistemologi (i polemik 
med bl.a. Karl Popper och hans evolutionära epistemologi). All kognition 
är för Wartofsky historiskt betingad. Överhuvudtaget är visualitetsforsk
ningen Kantiansk eller post-Kantiansk: Kognition är avhängig av 
människans kognitiva fakulteter samt av kognitiv praktik och de 
instrument/medier som används.1s 

Finns det då idag relevanta utgångspunkter för en studie av ett 
mediums (bok, fotografi, digital bild) hi storiska inflytande och inne
börd? Ett citat från Marx Wartofsky kan tjäna till att förtydliga några av 
de här tankegångarna: 

Den fråga jag ställer är följande: Hur har bruket av kameran förändrat vårt sätt 
att se? Eller, annorlunda umyckt, hur har fotografiet förändrat den visuella 
världen? För att skärpa frågeställningen något låt mig tillägga att vad jag 
menar med "sätt att se" eller "den visuella världen" inte är metaforiskt, som 
till exempel olika rolkningar av vad vi ser. Ty ett sådant betraktelsesätt 
bibehåller föreställningen att vi först ser vad som finns och sedan lägger till 
våra skilda tolkningar. Vad jag här avser är i stället påståendet att det är vad 
som har förändrats. Vad som finns att se har förändrats. Det mänskliga 
seendet har förändrats. 

Den allmänna res jag föreslår är denna: Det mänskliga seendet - visuell 
perception om ni så vill - är en artefakt. Det är en produkt som är vårt eget 
verk. Med början i däggdjurens ögon, i den biologiska evolutionen, har vi 
transformerat den visuella perceptionen genom förändringar av vår visuella 
praxis - sätten eller modaliteterna i vår visuella aktivitet. Instrumentet för 
denna transformation är bildlig representation. Från grottmålningarna till 

13Heinrich Wölfflin, Kunstgeshictliche Grundbegriffe, Berlin, 1915. Erwin Panofsky, 
"Die Perspektive als symbolischen Form", Warburg, 1925. Litteraturen om centra l
perspektivets uppkomst och dess konsekvenser är så gott som outtömlig. Tvins, op.cit. 
Se även Estelle Jussim, Visual Communication and the Graphic Arts: Photographic 
Technologies in the Nineteenth Century, New York, 1974 och Lena Johannesson, 
Xylografi och pressbild, Uppsala, 1982, som båda reviderar I vins på viktiga punkter. En 
kort teoretisk översikt om centralperspektivet finns i Martin Jay , op.cit.. 
14Det centrala verket hos Foucault här är Les Mots et les Choses, Paris , 1966. Men se 
även Vetandets Arkeologi, Uddevalla, 1972 och Surveiller et Punir, Paris, 1975. 
15Marx Wartofsky, Modets, Boston 1978 och "Kameror kan inte se: Representation , 
fotografi, och det mänskliga seendet" i Fotografisk Kultur, Jan-Erik Lundström, red., 
Stockholm, 1992. 
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måleriet, till fotografin, till rörliga bilder har människor avbildat världen i 
bilder på historiskt och kulturellt föränderliga sätt. Mitt cu-gument här är att 
dessa avbildningssätt i sig själva påverkar vårt sätt att se. Vi ser genom våra 
sätt att göra bilder.16 

Visualitetsforskning förfäktar en typ av historisk epistemologi som liknar 
den Wartofsky skisserar här ovan. Om alfabet och boktryckarkonst gav 
upphov till såväl roman som fri vers, introducerade fotot en ny sorts 
visuell reflexivitet, ett kvarhållande av visuella scenarion/upplevelser för 
reflektion.11 Med bevarandet av faktiska visuella fragment, uppmanar 
och möjliggör fotot en annan sorts reflektion över det sociala (och det 
mikro-sociala) som det gestaltar sig visuellt.18 

Ytterligare ett citat kan förtydliga dessa frågeställningar. Citatet är 
från David Olson, men jag har bytt ut literacy mot photography, och 
written mot photographic: 

the effects of photography on intellectual and social change are not 
straightforward ... it is misleading to think of photo!,rraphy in terms of 
consequences. What matcers is what people do with photography, not what 
photography does to people. Photography does not cause a new mode of 
thought (or of sight), but ha ving a photographic record may permit people to 
do something they could not do before - such as look back, study, re
interpret, and so on. Similarly, photography does not cause social change, 
modemization, or industrialization. But being able to photograph may be vital 
to playing certain roles in an industrial society and completely irrelevant to 

other roles in a traditional soc iety. Phorography is imporrant for what it 
permits people to do - to acheive their goals or to bring new goals into 
view .. 19 

Vi skulle också kunna byta ut fotografi mot oljemåleri, litografi, film, 
eller television, och följa dessa mediers utveckling, teckna deras genealogi 
och vägar genom kulturen: Vad möjliggjordes av fotografin, av fi lmen, 
av televisionen? Vilka specifika diskurser har utvecklats i dessa medier? 
Vilka krafter samspelade de med? Hur ser samspelet ut mellan visuell 
epistemologi, kulture11/social förändring, och olika kommunikations
teknologiers framväxt? 

I en annan text har jag kort di skuterat denna problematik med 
utgångspunkt i Martin Scribner och Michael Coles arbete The Psychology 
oj Literacy. Jag citerar ett stycke ur det manuskriptet: 

The Vai case proved (Yai var det afrikanska folk som Scribner &Cole 
studerade), ultimately, to be an excelllent and illustrative example in this 
quest, primarily due to its restricted nature and its limited applications. In 

16 Wartofsky, op.cit. 
I7Se David Olsons essä "Literacy as a Metalinguistic Activity", i Olson, red., literacy 
and Orality, Cambridge, 1991. 
I &se Max Kozloff, "Det Privilegierade Ögat", i Lundström, red, Fotografisk Kultur, 
op.cit.. 
l9Qlson, Hildyard och Torrance, Literacy, language, and learning: The nature and 
consequences oj reading and writing, Cambridge, 1985, s. 14. 
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other situations one will surely encounter a myriad of other factors to filter 
out in order to point to any specific literacy effects. It is, however, perhaps 
only through some such magnitude of complexity that literacy takes on more 
central and detenninate roles in a society, that is when it merges with 
specialization of labor, rapidly increasing information output, exrernalization 
of skills and knowledge, growth of classes of "mental" workers, emergent 
state and institutional apparatuses, etcetera, only in such situations that the 
more general literacy effects may occur. But at the same time they are then so 
much harder to study. 

There are however unresolved theoretical questions in the literacy work as 
well. It is possible that one limiting factor in the research may lie in the 
various causality approaches that are employed. Scribner & Cole briefly 
discuss some of these cancerns as well. But perhaps it is misleading -
methodologically and epistemologically - to discuss and investigate literacy 
effects. It may lead too much in mentalist directions. It ought to be possible 
to modify the concept of practice further to emphasize that culture is always 
inside practices, nota reflection of these, or somehow antecedent to them. 
The socio-cultural and the mental-psychological are then two levels of 
description, two languages, two modalities, always interdependent and 
mutually constitutive. 

Lät mig så avslutningsvis återvända till ett aktuellt exempel från 
visualitetsforskningen, Jonathan Crarys banbrytande och problematiska 
arbete Techniques of the Observer. Crary vill inringa villkoren för 
betraktaren (the observer) som han/hon formas under begynnande 1800-
tal. Hans huvudtes är att en radikalt ny betraktare (observer) föds under 
1800-talets första decennier. Han menar att här finns brottet med ett 
objektivistiskt a-historiskt cartesianskt seende. I stället uppkommer ett 
subjektivt seende, ett interioriserat och internaliserat seende där det 
mänskliga subjektet och den mänskliga kroppen är de fysiska och mentala 
enheter i vilka synen föds . Människan producerar det sedda snarare än att 
ta emot det. Crarys härledning av denna nya aktiva betraktare baseras 
dels på närläsningar av ett antal viktiga texter från denna period, 
framförallt traktat i fysiologi och filosofi (som t.ex. Goethes färglära och 
Berke leys The Theory of Vision Vindicated, m.fl.), dels på ett 
närstudium av ett antal optiska instrument som utvecklats under samma 
tid, framförallt stereoskopet och phenakistiskopet (en förebild för 
filmen). Dessa 1800-tals instrument kontrasterar han med camera 
obscurans roll sedan renässansen. 

Med hjälp av dessa historiska data reviderar Crary 1800-talets 
bildhistoria och finner nya perspektiv på den annars ofta förekommande 
och lätt motsägelsefulla bilden av 1800-talet som dels realismens epok, 
byggd på hörnstenarna filosofisk positivism och fotografiets mekaniska 
realism, och som dels födelseort för den framväxande modernitetens 
konstnärliga avantgarde (som tar avstånd från all positivism). Crary 
förankrar i stället dessa framväxande diskurser i bredare ide-, teknik-, 
och kulturhistoriska sammanhang. 
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Crary spårar hur ett betraktande subjekt20 fo rmas utifrån såväl 
ideströmningar inom fysiologi och psykologi som teknikhistoriska för
ändringar. Argumentationen är sofistikerad , data är imponerande och 
studien utgör en betydande nyläsning av 1800-talets svindlande utveckling 
i seendepraktiker. Höjdpunkten är Crarys framställning av stereoskopets 
betydelse, där han finner många nyanser, obeaktade i den vanli gen 
traditionellt fotohistoriska synen på stereoskopet. Ändå saknar även denna 
studie av 1800-talets visualitetsparadigm viss konkretion. De principer 
Crary ser gestaltade under seklet behöver möta verkliga betraktare fö r att 
riktigt övertyga. Hur foucaultsk Crarys studie än är, saknar den Foucaults 
förmåga att kombinera det pa1tikulära och det generella. 

Med den förståelse av visualitet som Crary och andra forskare 
förespråkar blir frågan om seendet faktiskt förändras irrelevant eller helt 
enkelt obegriplig. Seendet som sådant går ej att urskilja, särskilja el ler 
destillera fram ur det fält av diskursiva, sociala och poli tiska krafter där 
det uppkommer. Människan förändras med sin praktik. Och tvärtom. 
Men om vi vill påvisa paralleller och orsakssamband mellan mediala och 
mentala förändringar krävs varsamhet med frågor om orsak, intention 
och ursprung. Det kan vara värt att även här erinra sig Foucaults insikt 
om att makt inte nödvändigtvis behöver representeras. Den kan 
manifesteras, materialiseras, verka, oavhängig av medvetandet. Likaså 
formeras och medieras visualiteten också genom annat än bilder. 

20Jfr. Crarys diskussion av det betraktande subjektet med Foucau lts tes om 
"uppfinnandet av människan" i Les Mots et Les Choses, op.c it. och med Anthony 
Giddens redogörelse för det moderna subjektets utveckling i Anthony Giddens, 
Modernity and Self-ldentity: Self and Society in the Late Modern Age, London, 1991. 
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Antropologiska teorier om bilder och 
bildspråk 

Mari Granath 

Inledning 

Syftet med denna artikel är att ge en översikt över centrala bidrag inom 
antropologins teoretiserande kring bilder och bildspråkets natur, samt au 
visa vari den huvudsakliga problematiken ligger. Genom att klargöra 
vissa frågeställningar hoppas jag också kunna föra diskussionen vidare. 
Artikelns tidsmässiga ram sträcker sig från Franz Boas Primitive Ar! 
publicerad 1927 och fram till Evelyn Hatchers Art as Culture från 1985. 

Få forskare i den historiska etnografiska litteraturen som har behandlat 
konst och bildspråk/förståelse har klargjort distinktionen mellan be
greppen konst (två- tredimensionell), tecken, symbol, signal, ikon osv . 
Denna begreppsförvirring kan ibland komplicera diskussionen eftersom 
olika forskare har använt begreppen på skilda sätt. 

Utgångspunkten för mitt arbete var att göra en undersökning kring 
begreppen bild och bildförståelse inom antropologin. Dessa båda begrepp 
hamnar ofta under större sammanfattande rubriker som religion, myt, 
magi o dyl, fenomen som alla har studerats ingående av olika 
antropologiska skolor genom tiderna. Kommunikationsforskningen har 
alltid varit ett viktigt område inom antropologin. Men det är få studier 
som har behandlat bilden och dess språk. Eftersom det fin ns få renodlade 
antropologiska studier om visuell framställning och visuell kommunika
tion, får vi emellertid söka efter bildens och bildspråkets natur och 
förståelse i närliggande ämnesområden (religion, myt, magi mm). Detta 
innebär att vi ibland får låna en begreppsapparat som tillhör och är 
ämnad för ett annat ämnesområde och p g a detta har jag valt att ta upp 
några centrala begrepp inom antropologin. 

I den historiska etnografiska litteraturen finner man ett flertal forskare 
som har behandlats k "primitiv konst". Detta område rymmer vanl igtvis 
både två- och tredimensionell konst där tyngdpunkten framförallt har 
legat på den sistnämnda. Genom tiderna har antropologerna genomgående 
använt begreppet konst som ett sammanfattande begrepp för all visuell 
kommunikation i ett samhälle, och det är under detta begrepp som både 
bildkonst, bildskrift, och bildspråk/förståelse har hamnat. Detta innebär 
att jag i min artikel kommer att använda begreppet konst när jag också 
talar om bilder och bildspråk/förståelse eftersom vissa antropologer själva 
har gjort det i sina texter. Begreppet konst har ju en minst lika sto r 
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betydelsevidd som begreppet kultur. Detta innebär att läsaren får ge 
avkall på en mer ingående disku ssion om vad begreppen konst, bildspråk/ 
förståel se, bildskrift har för innebörd i olika kul tu rer och sammanhang. 
Jag tror att denna diskussion kräver att forskare både från antropologiskt 
och annat vetenskap I igt håll gör omfattande fältstudier. 

Konsten har alltid haft en marginell plats inom antropologin. När den 
har studerats har man framförallt intresserat sig för konstens funktion 
och <less relation til1 institutionerna i samhället. 1 Ända till sent 1960-ral 
var Boas Primitive Art ett av de större publicerade verken som 
behandlade konst ur ett antropologiskt perspektiv. Enligt Hatcher kan det 
vara det estetiska värdets problematik som har hållit antropologer borta 
från att studera konst och bildspråk i ett samhälle. Det estetiska värdet har 
gjort att antropologerna har satt konsten och bildspråket i marginalen och 
låtit andra vetenskaper behandla dem. Hatcher (1985) m fl av dagens 
antropologer menar att de tta är mycket olyckligt, eftersom konsten och 
bildspråket har ett oerhört s tort värde för alla so m vill studera 
transkulturella relationer. 

Vad har hänt inom antropologin, när det gäller bild och 
bildspråk/förståelse, sedan Franz Boas "Primitive Art" 
kom ut 1927? 

Nästan a lla dagens antropologer refererar till Boas Primitive Art från 
1927 när det gäller konst och bildspråk/förståelse i andra kulturer. Boas 
och några av hans tidiga kolleger och elever (Alfred Kroeber, H. 
Haeberlin, J.Teit och H.Roberts) har ibland kallats för "arkeologiskt 
intresserade antropologer".2 De samlade artefakter från olika kulturer, 
beskrev dem och ordnade dem sedan i serier och tabeller i hopp om att 
finna ett globalt formspråk i konsten. 

För Boas omfattade begreppet "primitiv konst" all bildkonst, musik och 
dans i småskaliga samhällen. När det gällde bildkonst delade Boas upp 
konsten i formal art och representation art. Boas särskilde mellan form
element som enbart var dekorativa ornament (prydnadsmönster) och de 
formelement som var fy llda med innehåll.3 Den ornamenterade konsten 
bestämdes enbart av olika formelement såsom linjer, symmetri och 
rytmiska mönster. Dessa mönster ordnade Boas i stiiserier och ta bel le r, 
som han sedan jämförde med andra kulturers konst. Boas uppmärk
sammade att många formelement som exempelvis rytmik och symmetri 
återfanns i flera olika kulturer. 4 De formelement vilka hade ett innehåll 

1Alfred Radcliffe-Brown, The Andaman Tslanders, Glencoe, 1948, s. 330-41. 
2Jon Muller, Structural Studies of Art Styles, The Visual Arts, utg. J.M. Cordwell, 
Hague, 1979, s. 163. 
3Boas, Primitive Art, Oslo, 1927, s. 88. 
4Jbid, s. 15-17, 62-63. 
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gav konsten föreställande och representativa egenskaper som hade ett 
subjektivt, känsloladdat värde, vilket han kallade för symbolism. 

Boas observerade att mönster som för oss tycktes vara enbart 
dekorativa, ofta dolde en underliggande struktur. Antropologen Kroeber 
(1925), en annan mycket tidig antropolog som intresserade sig för konst i 
olika kulturer, uppmärksammade också likheter hos arapaho- och 
cheyenne-indianernas tyger. Han drog slutsatsen att det måste finnas ett 
liknande sociall, kullurelll, politiskt och historiskt mönster i dessa 
samhällen. Gemensamt för Kroeber, Boas och dessa tidiga s k proto
strukturalister var att de intresserade sig för mönster och strukturer i 
samhället, utan att egentligen förstå mönstrens eller strukturernas inne
börd. Deras analyser var i huvudsak stilistiska.s Boas underströk dock 
varje kulturs särart och historiska utveckling och han var medveten om 
att kulturella företeelser som var lika i skilda samhällen kunde bero på 
olikartade föregående processer. Därför kunde formlikhet inte ensamt 
tjäna som bevis för kontakter mellan olika kulturer. 

Boas hävdade att alla folkslag hade förmåga till och behov av estetiska 
upplevelser, även om kriterierna för skönhet var olika. 6 Boas och hans 
elever ansåg att allt som följde en rytmik och ett allmängiltigt mönster 
samtidigt som det var tekniskt perfekt, hade en skönhetskvalite.7 Samtidigt 
hävdade Boas att den "primitiva människan" inte hade samma kapacitet 
och behov av att utföra konst enligt våra västerländska premisser. Detta 
berodde dels på att den "primitiva" konstnären inte hade tillgång till 
samma teknik som den västerländska konstnären hade, och dels på att den 
"primitiva människan" inte ansågs ha samma tänkande som oss, enligt 
Boas.8 Boas ger här uttryck fö r en form av protostrukturalism vi lket 
bygger på dikotomier som "vi" och "dem", "västerländskt" och 
"primitivt". Dikotomier som dessa, är alltför generaliserande och de har 
sällan en förankring i tiden.9 

Även om Boas inte presenterade några heltäckande och överskådliga 
teorier om konsten och bildspråket i olika kulturer, gjorde han många 
viktiga iakttagelser. Boas intresserade sig för formernas historik och han 
hävdade att det fanns två konstriktningar som löpte para llellt med 
varandra: en naturalistisk och en geometrisk. Där den naturalistiska var 
perspektiviskt-impressionistiskt inriktad och den geometriska var 
karakteristiskt-expressionistiskt. Boas tyckte sig inte se att det fanns någon 
utveckling från naturalistisk till abstrakt konst i utomeuropeiska kulturer, 
som flera samtida forskare hävdade.10 

5Muller, s. 160. 
6Boas, s. 65, 350-51. 
7Jbid, s. 15-17. 
8Ibid, s. 65. 
9Muller, s. 158. 
1 osoas, s. 123-26, 351. 
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I sina analyser intresserade sig Boas framförallt för det formala i 
konsten; rytmiken, symmetrin o dyl men han studerade och jämförde 
också olika slags tekniker och dess inverkan på konstverket i ett historiskt 
perspektiv. Boas tyckte sig inte behöva ta itu med diskussionen gällande 
konstnärens kreativa, kognitiva skaparprocess i sina analyser utan han 
koncentrerade sina studier till att bestämma olika konststilars inbördes 
relation och samband till samhället. I I Därefter har Boas jämfört be
tydelsen med andra etnografiska sammanhang, fö r att se om dec fanns 
någon regelbundenhet eller möjlighet till generaliseringar.12 

När är konst "konst" och när är det kommunikation? 

Boas särskilde mellan kommunikationstecken (bildskrift) och visuell 
konst. t3 Han ansåg att bildskrift inte var konst, eftersom bildskriften inte 
var estetisk utan enbart hade ett kommunikativt värde.' 4 I Boas 
resonemang ligger en redan nämnd problematik inom antropo login. Den 
tidiga antropologin har alltför sällan definierat begreppen som vi kommer 
att röra oss med; bild, konst, bildspråk, tecken mm. Detta har medfört att 
många forskare har blandat ihop bildskrift med både konst och 
skrivtecken .1s Boas jämförde teckningar ritade av barn med den 
"primitiva människans" bilder (s k "pictographs"). Han förankrade sina 
teser genom exemplifieringar från folkgruppen ojibwa i Nordamerika när 
han granskade deras bildskrifter.16 Likheterna som uppmärksammades 
mellan de västerländska barnens teckningar och den "primitiva mannens" 
bilder fö rklarade Boas bl a med att den "primitiva mannen" stötte på 
samma problem som ett barn i vår kultur gjorde, när hon skulle avbilda 
s in omgivning. Barnens teckningar och den "primitiva mannens" bilder 
ansågs inte vara konst, utan de hade enbart ett kommunikativt värde.11 

Korta kommentarer kring centrala begrepp i antro
pologins bidrag till bilder och bildspråk 

Ibland används termerna symbol och tecken som synonymer och ibland 
som skilda begrepp med helt olika innebörd och betydelse inom fle ra 
vetenskaper. Antropologen Raymond Firth anser i Symbols, Public an.d 

11 Muller, s. 158, Boas, s. 160. 
12James Peacock, Notes on the Sociology of Art, The Visual Ans, utg. J.M. Cordwcll, 
Hague, 1979, s. 232-34. 
13Boas, s. 43. 
14Jbid, s. 162-65. 
15Jorge Elliott, The Relationship Between Painting and Scripts, The Visual Ans, utg. 
J.M. Cordwell, Hague, 1979, s. 609. 
t6Boas, s. 67, 173-75. 
17Ibid. 
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Private (1973) att begreppet tecken, som också omfattar bl a symbol, 
signal och ikon, bör användas som ett övergripande begrepp. Symbolen är 
det mest komplicerade och sammansatta tecknet, enligt Firth. Den är ett 
tecken som sammanfattar en ide, en egenskap, d v s något abstrakt och 
symbolen har en subjektiv, emotionell karaktär som gör den svår att 
kategorisera.18 

Filosofen Susanne Langer påstår i Feeling and Form (1953) att ett 
tecken och en symbol är helt skilda saker. Enligt Langer är inte symbolen 
underordnad tecknet. Tecknet kan ersätta ett t ing eller en påtaglig 
situation medan symbolen är mer komplicerad och istället sammanfattar 
något abstrakt. Roland Barthes beskriver tecknet och symbo len som 
synonymer i Tecknets gestaltning 1. Han menar att begreppen symbol och 
tecken är utbytbara med varandra. 

Semiotikern Charles Morris anser att en ikon är en godtycklig symbol, 
då han skiljer symbolen från tecknet. Ikonen tillhör ett kulturspecifikt 
ikonografiskt systern. 19 I den meningen skulle konsten inte vara ett 
universellt språk. Hatcher vill göra en åtskillnad mellan den förklarande 
och den ikonografiska nivån hos ikonen och symbolen. Men vilken är den 
"rätta" ikonografin? Är det så att ikonografin, den djupare, inre 
meningen som finns hos ett konstverk eller en bild, bara kan förklaras av 
exempelvis de äldre i ett sarnhälle?20 Hatcher kallar ikonografin för den 
"teoretiska symbolismen"och hon anser att förklaringen till en ikon och 
en symbol kan ges av olika grupper i ett samhälle: män, kvinnor, barn, 
m fl.21 

Symbolantropologerna har ofta uppmärksammat en universell likhet 
mellan olika folkgruppers klassifikationssystem och konst. Hatcher (1985) 
anser att alla kulturer väljer olika element och sätter ihop sitt eget 
specifika systern. Val och kombinationer av olika formkvaliteter skapar 
ett emiskt, slutet system. Denna komposition av formelement är ett sätt att 
bringa ordning i samhället. Inom antropologin har kuhurers symbol
system alltid analyserats utifrån de offentliga symbolerna, de s k 
"kulturellt standardiserade symbolerna". Kulturellt standardiserade sym
boler förutsätter att sändaren och mottagaren har samma referensram.22 
När man har analyserat dessa symboler inom antropologin har man fram-

18Firth, s. 20-23. 
19Charles Morris, Signs, Language and Behavior, New York, 1946, s. 15. 
20Donald Tuzin, The Voice oj the Tambaran, Berkeley, 1980. Anita J. Glaze, Art and 
Death in a Senufo Village, Bloomington, 1981. 
21 Hatcher, (1985) s. 148. 
22Anita Jacobson-Widding, Kurs i Symbolism, föreläsningsserie vid Institutionen för 
allmän och jämförande Etnografi vt 1978. Uppsala, 1980, s. 17-18; Nancy Munn, Visual 
Categories: An Approach to the Study of Representational Systems, American 
Anthropologist. 68:4 (1966). 
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förallt sökt efter bakomliggande kognitiva mönster och strukturer.23 
Franska antropologer som exempelvis Claude Levi-Strauss har ofta 
refererat till lingvisten Ferdinand de Saussure när det gäller symbolens 
och tecknets karaktär.24 Saussure ansåg att både tecknet och symbolen var 
godtyckliga när det gällde deras form och innehåll. Levi-Strauss försökte 
förklara myten, riten och symbolerna på samma sätt som han analyserade 
språket, d v s att allt går att återföras på en grundstruktur av binära 
oppositioner.25 Några forskare har därefter försökt att applicera Levi
Strauss metod på konstens och bildspråkets natur, däribland antropologen 
Nancy Munn. 

Forskning om bildkommunikation inom antropologin 

Antropologins styrka och begränsning har varit att den försökt täcka allt 
mänskligt beteende och uppträdande i samhället. På senare år har man, 
såsom antropologerna Hatcher och Edward Hoebel förespråkat, försökt 
närma sig andra discipliner för att få en mer grundlig och användbar 
analys och metod. Egentligen ställer sig dagens antropologer, historiker, 
konstvetare och sociologer m fl liknande frågor när de betraktar ett 
konstverk eller en bild: Var kommer den ifrån? Vem skapade den och 
varför? Hur gjordes den? Alla kulturer har inte en term för konst eller 
bildspråk men det är inget bevis för att fenomenen inte existerar. 
Svårigheter uppkommer när vi ska applicera begreppen konst och 
bildspråk transkulturellt, eftersom termerna, definitions- och arbets
modellerna är västerländskt orienterade.26 

Under vissa perioder har antropologin lagt betoningen på likheter 
mellan olika kulturer och andra gånger tvärtom poängterat kulturers 
specifika egenheter och olikheter från andra. Ofta har man utgått från 
Boas teorier från 1920-talet, men man har inte lyckats lösa de stora 
problemen och frågorna som antropologin stött på i mötet med konsten 
och bildspråket. I många hänseenden följer Hatcher Boas analys frän 1927 
men hon påpekar att det är många faktorer som Boas inte uppmärk
sammat som kan påverka en konstform och bildspråk.27 Det är därför det 

23Claude Levi-S trauss, Structural Anthropology vol 2, 1963; Nancy Munn, Visual 
Categories: An Approach to the Study of Representational Systems, Amcrican 
Anthropologist, 68:4 (1966). 
24Levi-Strauss (1963) s. 88. 
25Se Levi-Strauss (1963) s. 206-32, Maurice Freedman, Main Trends in Social and 
Cultural Anthropology, New York, 1979, s. 57. 
26Se diskussion av Roy Sieber, Art and History in Ghana i Primitive Art and Society, 
London, 1973, Warren D'Azevedo, Mask Makers and Myth in Western Liberia i 
Primitive Art and Society, London, 1973, Jaques Maquet, lntroduction to Aesthetic 
Anthropology, Malibu, 1979 
27Edward Hoebel, Introduktion i Art as Culture, Lanham, 1985, s. IX. 
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kan vara viktigt att ha ett tvärvetenskapligt närmande när man studerar 
konst och bildspråk i skilda kulturer. 

Antropologin har framförallt studerat konstens re lation till institu
tionerna i samhället samt konstens funktion i olika kulturer. Antro
pologen Alfred Radcliffe-Brown var en dem som intresserade sig för 
dessa frågor. Enligt Hatcher är det viktigt att man skiljer på konstens 
funktion och på hur konsten används i olika kulturer. I det sistnämnda 
fallet handlar det om hur konsten och bilden används i olika sammanhang 
och tillfällen. Funktionsbegreppet syftar på en mer abstrakt funktionsnivå, 
där det anges hur konsten "arbetar" och fungerar i olika sammanhang. 
Den senare förklaringen är ofta psykologiskt förankrad. Hatcher föreslår 
att fler antropologer, genom fältarbete, ska ta reda på olika kulturers 
konst- och skönhetsbegrepp men också reda ut konsten och bildspråkets 
funktion och användning i olika kulturer. 

Konsten och bildspråket som kommunikation 

In exploring the nature of communications aspects of visual forms, however, 
it seems necessary to put aside judgments about estheric qualiry. In other 
words; to pay attentio n to what is being said, without reference to how 
beautifully it is said. What is said can be both intellectual and emotional. 
When we talk about art as communication we are especially concerned with 
how the visual (or otherwise perceptible) form that is presented to the senses 
conveys some kind of import by means of the form itself.28 

Hatcher påpekar vikten av att koppla bort diskussionen angående konstens 
och bildspråkets estetiska värde när vi analyserar deras kommunikations
funktioner. Det var den problematiken som tidigare antropologer som t 
ex Boas inte kunde reda ut. Enligt Hatcher ska det estetiska och det 
kommunikativa ses som två sidor av samma mynt. Vi måste acceptera att 
vi inte kan lösa dessa två sidor samtidigt om vi inte ska förvirra oss in i 
diskussionen om vad konst och skönhet är. Men vi får inte heller glömma 
bort att det estetiska ligger i formen och utan formen (estetiken) kanske 
inte budskapet når fram. 

Verbal och visuell kommunikation fungerar ofta tillsammans. Hur nära 
de hör ihop varierar från kultur till kultur, i vissa kulturer finns det inget 
samband mellan det verbala och de t visuella. Anthony Forge29 studerade 
folkgruppen abelam på Nya Guinea. Han observerade att deras visuella 
språk fungerade självständigt. Andra forskare har emellertid uppmärk
sammat att konsten och bildspråket i en kultur kan stå mycket nära det 
verbala språket och då fungera som en illustration. För att kunna gå 
vidare i denna diskussion kan en komponentanalys användas för att 

28Hatcher (1985) s. 135. 
29 Anthony Forge, Primitive Art and Society, London, 1973. 

35 



närmare undersöka relationen mel lan verbal och visuell kommunika
tion.3o 

Mening i visuell form 

Antropologen Nancy Munn är en av de få antropologer som närmat sig 
bildspråket och fö rsökt konstruera en metod fö r hur det ska analyseras. I 
sin studie visar hon den visuella kommunikationens stora betydelse i en 
kultur. Nancy Munn har fortsatt i Levi-Strauss anda och hon påvisar att 
man kan analysera, granska och sätta ihop bildelement i likhet med det 
klassifikationssystem som Levi-Strauss beskriver för andra kulturella 
fenomen såsom myt och rit. Munn vill visa att en komponentanalys av hur 
olika fo lkgrupper kategoriserar och klassificerar sin omgivning samtidigt 
kan appliceras på deras representationssystem. Ett representationssystem 
visar en kulturs bild- och föreställningsschema, och ett sådant exempel är 
totemsystemet. 

Culturally standardized systems of visual representation, like other sorts of 
cultural codes, function as rnechanisms for ordering experience and 
segmenring it into rnanageable categories.31 

Analyserna har vidgat studie rna om kulturella kategorier och 
klassifikationsscheman. Munn har tittat på bilder hos två folkgrupper i 
Australien: yirrkalla och walbiri. Hon påstår att alla ku lturellt 
standardiserade representationssystem, två- eller tredimensionella, kan 
analyseras på detta sätt. Analysen baseras på kontrasterande fonnelement 
och dess betydelsevidd, där man kan urskilja återkommande formelement 
som skapar visuella scheman. Alla scheman är ikoniska i den bemärkelsen 
att: 

some feacure of likeness characterizes the relation between the visual form 
and its meanings and this feature is intrinsic to the functioning of the graphic 
system.32 

Ett schema består av visuella, grundläggande form element som är 
ordnade i kategorier. De som innehåller fler formelement kaJlas för 
sammansatta kategorier (fig.2). Munn studerade visuella bilder av olika 
trädsorter hos folkgrupperna yirrka11a och walbiri. De använde sig av 
olika scheman fö r att teckna dem. Är dessa varianter egenheter som 
tillhör konstnären? Är de standardiserade varianter? Eller är det en 
indikator på att motivet håller på att förändras? För att få svar på dessa 
frågor måste man ingående studera tecknets omfattning, inre mening och 

30Hatcher (1985) s. 200-01. 
31Munn, s. 936. 
32Jbid. 
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struktur, hävdar Munn. Först då kan vi se en eventuell "utveckling" av 
tecknets form från naturalistisk till abstrakt.33 

En cirkel representerar inte bara en cirkel, utan den representerar allt 
som har en rund och en sluten form i ett representationssystem. Cirkeln 
får en mångbetydelse.34 I och med detta kan man säga att cirkeln som 
begrepp har ett pluralistiskt betydelseområde. De bilder som har 
koncentrerats till sina ytkonturer kallas för abstrakta eller geometriska i 
västerländsk terminologi. Munn påstår att ett träd eller en sköldpadda 
nödvändigtvis inte behöver avbildas exakt för att man ska kunna se vad 
det är, utan objektet kan antingen översättas till en öppen eller en sluten 
form (öppen = utdragen, lång form, sluten = cirkelform), (jfr 
konsthistorikern Heinrich Wölfflins grundbegrepp från 1915). 

Inom heterogena sammansatta kategorier kan ett objekt bara ha en 
relevant betydelse åt gången (fig. 2). I dessa sammansatta kategorier kan 
ett träd representera olika trädsorter men det kan inte represente ra något 
annat samtidigt. För att skapa ett bildobjekt inom den osammanhängande, 
pluralistiska kategorin, krävs ett mindre antal formelement och delar än 
vad som behövs för att skapa ett objekt inom den sammanhängande, 
singulära, kategorin (fig. la,b). I den osammanhängande kategorin kan 
man öka antalet grupper av fenomen som finns representerade utan att 
behöva utöka repertoaren av visuella formelement. I detta klassifikations
system använder folkgrupperna yirrkalla och walbiri formelement med 
en osammanhängande betydelsevidd och det gör att dessa system måste ha 
en stark igenkännande semantik, karaktär och struktur.35 

Walbiri-kvinnorna ritar en cirkel i sanden när de ska avbilda en kruka 
eller en hink. Krukan och hinken faller inom kategorin för den cirkel
runda, slutna formen. Om vi skulle avbilda en bil på samma sätt, skulle vi 
kunna översätta den med cirklar och linjer från den osammanhängande 
kategorin, utan att behöva utöka formelementen. I den sammanhängande 
kategorin måste vi använda oss av ett separat schema för att kunna skapa 
ett objekt, exempelvis en bil. Samtidigt skulle vi också öka antalet visuella 
element i hela representationssystemet. Munn observerar att det inte bara 
är fo1kgrupperna yirrkalla och walbiri som strävar efter att ha så få 
formelement som möjligt i sina representationssystem, utan Munn anser 
att denna företeelse är universell. Detta innebär att den naturalistiska 
konsten tenderar att upplösas i den abstrakta, geometriska formen.36 

I s in analys vill Munn (1966) dels visa det osammanhängande 
bildsystemets uppbyggnad och dels på hur det kan organiseras i en 
struktur eller ett mönster genom sina separata delar av formelement. Hos 
de båda folkgrupperna walbiri och yirrkalla rör det sig i huvudsak om 

33 Jfr Boas som inte kunde se en "utveckling" eller modifiering av tecknets eller konsLens 
form från naturalistisk till abstrakt. Se Boas (1927) s. 123-26; 351. 
34Yictor Turner The Forest of Symbols, Ithaca, New York, 1967, s. 9. 
35Munn, s. 938-40. 
36Jbid, s. 946-47. 
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totemelement. Varje totem har sitt samband med en förfader. Dessa totem 
består av sammansatta formelement som täcker ett sammanhängande 
betydelseområde. Man kan kombinera olika formelement i olika arrange
mang ochfå ett system som arbetar med en hög elementär kategori av den 
osammanhängande typen och som samtidigt kan ge sammansatta 
kategorier som täcker ett sammanhängande betydelseområde.37 

Figurerna som finns illustrerade i de sammanhängande respektive 
osammanhängande kategorierna kan inte inbördes brytas ned i 
gemensamma formelement. Däremot ser vi likheter mellan figurerna i 
den sammansatta kategorin (fig.2). Vi ser att vissa formelement 
återkommer, exempelvis består alla figurer av en central kropp samt 
delar. Här bryter Munn ned dessa bilder i minsta betydelsebärande enhet 
Ufr morfem) såsom Levi-Strauss gjorde med myter och riter på 60-talet. 
Dessa två folkgrupper har alltså två typer av kroppar att röra sig med: en 
lång rak, och en rund. Munn hävdar samtidigt att det finns en dualism och 
dikotomi inbyggd i detta visuella system. Strukturen är också nära 
sammankopplad med de båda folkgruppernas kosmologi. Klassifikationen 
förstärks av att strukturen fungerar som en metafor eftersom de långa 
delarna förknippas med andevärlden och de runda delarna med byn.38 

Liksom sin företrädare sätter Munn upp klassifikationerna i avancerade 
tabeller som bygger på binära oppositioner. Strukturalistemas sätt att 
arbeta gör att de ibland, alltför lätt kan komma undan med sina 
generaliseringar, utan någon större opposition från läsaren. Munn verkar 
vara medveten om strukturalismens brister när hon citerar Levi-Strauss: 
"There is a so1t of ideal dismemberment of each species that reestablishes 
the totality on another plan" .3 9 Men hon anser emellertid att 
strukturalismen erbjuder det bästa teoretiska perspektivet när man ska 
studera främmande kulturers bildspråk. Munn hävdar också att hennes 
modell borde kunna användas på ett större jämförande material. Walbiri
ku lturen har hela 150 olika totembilder. De kan ändå brytas ned på 
samma sätt som andra kulturella fenomen, menar Munn. Och det är väl 
mot detta strukturalistiska angreppssätt i Munns analyser som man kan 
rikta sin kritik. Den alltför generaliserande dikotomin och nedbrytningen 
i de minsta betydelsebärande enheterna. 

Mina frågor blir: Är Munn säker på att det alltid är en naturlig 
dikotomi mellan de par hon sätter upp? Kanske kompletterar de varandra 
i stället? Men vi får också komma ihåg att det kan vara svårt att h itta de 
signifikanta binära oppositionerna i en kultur. Är vi människor 
"programmerade" att förstå vår omvärld utifrån en uppdelning i binära 
oppositioner? Enligt Munn behöver antropologen ett instrument för att 
kunna komma in i kulturen och förstå den. De visue1la instrumenten är 
bra redskap för den som vill studera en folkgrupps bildprogram: "Their 

37fbid, s. 945. 
38Jbid, s. 936. 
39fbid, s. 945. Claude Levi-Srrauss, The Savage Mind, Chicago, 1966, s. 195. 
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peculiar capacity is to give visual expression to a broad synthesis of a 
given subject; to show correlation between its parts" .4o Munn har visat att 
walbiri använder den osammanhängande elementära kategorin som en bas 
för sin organisation i samhället. Enligt Munn ska ett representations
system hellre analyseras strukturellt än sti listiskt. Detta gäller också i en 
jämförande analys mellan olika fo lkgruppers kJassifikationssystem. 

Accurate and pnxluctive ethnography (must go) beyond the identification and 
mere cataloguing of linguistic fonns to the point where crucial structural 
semantic relations can be described systematically.41 

Munn visar att många folkgrupper använder en basvokabulär av visuella 
element, vilka fungerar som en kod som förklarar helheten. För att vi ska 
erhålla meddelandet måste vi vara medvetna om hur varje kod arbetar 
och hur det s k kodsystemet fungerar i ol ika kulturer. Frågan är om det 
finns någon universell struktur eller modell? Detta sätt att analysera 
bildelement har inte tidigare använts av antropologer. Men det finns 
andra etnografiska forskare som har uppmärksammat o lika visue lla 
klass ifikationssystem , och också upptäckt de osammanhängande 
kategorierna i ett klassifikationssystem. Men dessa studier stannade på en 
deskriptiv nivå, se t ex analyserna av Kroeber och Boas. Dessa båda 
forskare beskrev ett liknande system uppbyggt av geometriska bas
element, vilka kunde kombineras ti11 ett begränsat antal standardiserade 
arrangemang. Kroeber var en av de första som intresserade sig för den 
mångfaldiga betydelsen hos varje bildelement. De tta intresse kom sedan 
att utvecklas inom symbolantropologin under 1960-talet, där man satte in 
helheten i dess symboliska kontext, dess semantiska mönster.42 

Det är i detta sammanhang lämpligt att jämföra visuell kommunikation 
med verbal kommunikation. Visuell kommunikation handlar mer om hur 
ting är relaterade till varandra, än vad som skiljer dem åt (verba l 
kommunikation, lingvistik). Med andra ord: Den verbala aspekten är mer 
inriktad på analyser och den visuella aspekten är mer inriktad på 
synteser.43 Flera konsthistoriker har velat skilja ikonografin från formen 
i sin analys. En analogi sk analys som antropologer kan använda från 
lingvistiken är "etisk-emisk"-begreppen (Termerna är av ledda av de 
lingvistiska termerna fonetisk och fonemisk). En emisk analys beskriver 
en kulturs organisation och struktur sådan som den upplevs och kan 
värderas av de infödda människorna. En etisk analys bygger på en emisk 
analys men den etiska studeras utifrån (här kommer antropologer och 
andra forskare in).Vi kan exempelvis studera den universella form-

40Munn, s. 946. 
41Harold Conklin, The Ethnographic Study of Cognitive Sysrems, Anthropology and 
Human Behavior, Washington, 1962, s. 86. 
42Se Turner, (1967), The Ritual Process, Chicago, 1969. 
43Se Hatcher (1985), s. 139-40. 
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kvaliten bilateral symmetri utifrån ett etiskt närmande, men vill vi få dess 
inre kulturspecifika betydelse måste vi ha ett emiskt närmande.44 

När "New Ethnography" eller "Ethnoscience" växte fram i slutet av 
1960-talet började antropologin att koncentrera sig på det kognitiva, 
psykiska och emiska studiet hos människan och där hamnade också studiet 
av symboler.45 Den "nya antropologin" har hämtat inspiration från 
språkvetenskapen och den har många gemensamma drag med den franska 
antropologin som den såg ut efter andra världskriget. William Sturtevant 
påstår att: 

since non-linguistic communication systems are also structured, ... it seems 
wise not to restrict the meaning of ethnoscience to the study of tenninological 
systems.46 

Inom den ''nya antropologin" har komponentanalysen varit den viktigaste 
metoden för att beskriva och analysera folkgruppers klassifikationssystem 
och begrepp.47 Problematiken med symbolismen är att den tenderar att bli 
alltför allmängiltig när det gäller det universella perspektivet. Vi måste 
komma ihåg att det finns ett flertal förklaringar till exempelvis en cirkel. 
Symbolantropologer som söker efter en högre abstraktionsnivå för 
cirkeln får fram ett mycket elementärt schema som inte förklarar den 
specifika symbolen, utan istället ger en generell förklaring till fenomenet 
som sådant.48 Antropologiska forskare som har behandlat symboler på 
detta generaliserande sätt har fått stark kritik av flera andra forskare 
exempelvis Hatcher. 

Antropologer söker nu en ny metod och teori 

Diskussioner om konstens estetiska värde tycks ha sysselsatt många antro
pologer genom tiderna ("art for art's sake")49. I den tidiga antropologiska 
forskningen studerade man gärna en folkgrupps artefakter utifrån dess 
form och uppbyggnad och man sökte efter universella formelement. 

Let us then ... return to the construal of style as something concerned 
essentially with form, and possessing some consistency of forms operated 
with.50 

44 Ibid. 
45Se Robbins Burling, Man's Many Voices: Language in its Cultural Context, New 
York, 1970. 
46William Sturtevant, Studies in Ethnoscience, American Anthropologist, 66:3 (1964) s. 
107. 
47Muller, s. 164-65. 
48Hatcher (1985) s. 135. 
49Se Douglas Fraser, Primitive Art, London, 1962. 
50Aifred L. Kroeber, Style and Civilization, New York, 1957, s. 26. 
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De tidiga antropologerna använde en typologisk metod. Enligt Muller 
tycktes dessa antropologer ha blivit överväldi gade av a ll form- och 
stilvariation hos de olika folkgrupper som de studerade. De sökte därför 
ett sätt att klassificera all denna info rmation.si Boas och Kroeber 
anammade det naturve tenskap I iga sättet att klassificera. De a rbetade efte r 
en deskriptiv metod och de analyserade de olika folkgruppernas konst 
från en formalistisk och stilistisk synvinkel och i och med de tta undvek 
man de stora helhetsperspektiven. Från 1920-talet och fram Lo rn 40-ta let 
var de yttre sammanhangen och antropologens uppfattning de bestäm
mande faktorerna i antropologiska analyser. De etnografi ska forskarna 
tycktes inte uppmärksamma någon inre struktur utan allt tycktes vara 
variabelt och mycket ytligt.52 

Strukturalisterna med Levi-Strauss i spetsen kom att fortsätta i denna 
forskningstradition men de använde sig av lingvistikens begreppsapparat 
och klassifikationssystem. Konsten tycktes också arbeta på en djupare och 
kognitiv nivå i människornas medvetande. Efter and ra världskriget har 
den antropologiska forskningen uppmärksammat det symboliska språket i 
konsten: "Art may be defined as a symbolic language" .53 Konsten ansågs 
reflektera den sociala, politiska och ekonomiska organisationen och flera 
forskare uppmärksammade människors sätt att kategorisera sin omgivning 
i s k klassifikationssystem. Dessa system ansågs vara av kognitiv karaktär. 

The arts are symbolic in the sense that they indicate affecti ve or cultural 
meanings through the use of devices that are inherent in their own 
structures. 54 

Antropologer och arkeologer har gärna satt upp transkulture lla 
taxonomier och tabeller över människans olika symbol-, tanke- och 
klassificeringssystem genom tide rna. I dessa tabelle r och taxonomier 
glöms tidsperspektivet lätt bort. Symboler, former och tankesystem kan 
förändras innan strukturen gör det. Strukturella studier är v iktiga men 
man får inte glömma bort tidsperspektivet. Den formal-logiska metoden 
följer tidsaxeln närmare, hävdar Mulle r. Men samtidigt bortser den 
formallogi ska metoden från de kognitiva processerna i människans sätt att 
klassificera sin omgivning. Den "nya antropologin" ("ethnoscie nce") 
poängterar det emiska studie t av människans kulture lla system och 
taxonomier.55 Dessa tabeller och scheman tycks ibland ha blivit a ll tför 
invecklade och komplicerade. 

5 1Muller, s. 161. 
52Muller, s. 156. 
53Ernst Cassi rer, An Essay on Man, an lntroduction toa Philosophy oj Human Culture, 
1944, s. I 68. 
54Alan Merriam, Arts and Anthropology, Anthropology and Art, Readings in Cross
Cultural Aesthetics, utg. C.M. Orten, New York, 1971 , s. 102. 
55Se Burling. 
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Det föreligger ganska klart efter denna genomgång att flertalet 
antropologer som har analyserat konst och bildspråk genom tiderna, har 
haft svårt att hitta en metod och teori för att kunna behandla dem som en 
komponent i ett kommunikationssystem. En antropolog som studerar 
konst och bildspråk/förståelse kan gå samma väg som lingvisterna när hon 
studerar dess natur. Det förutsätter att vi tror att konsten liksom andra 
ickeverbala symboler står och verkar för sig själva. I någon brist på 
bättre metod och teori har många antropologer använt sig av ett 
strukturalistiskt angreppssätt när de har studerat ett föremå l e ller en bild. 
Dessa forskare har ofta förbisett bildens och konstens komplexitet. När 
man studerar bilder och konst kan det vara svårt att kategorisera dem till 
en struktur och en betydelse i en kultur. Bildens och konstens kompli 
cerade natur kräver att forskaren är uppmärksam på att de kan tillhöra 
flera strukturer och system samtidigt i ett samhälle. 

Genom tiderna har olika forskare studerat olika folkgruppers konst och 
bildspråk ur antingen ett etiskt (yttre) el1er emiskt (inre) perspektiv. Men 
det är få forska re och discipliner som har använt båda perspektiven 
samtidigt. För att få svar på om det finns formkvaliteter som har en 
universell mening och betydelse, måste vi använda båda perspektiven. 

Only by a continual comparison of emic meanings in terms of elements that 
have etic definitions can we learn some answers ro these questions.56 

56Hatcher (1985) s. 140. 
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Serniotik och bildförståelse 

Ulrika Kjellman 

Inledning 

Syftet med denna undersökning har varit att se huruvida semiotiken skulle 
kunna fungera som teorigrund för bildförståelse och/eller som metod för 
bildanalys. 

Textmaterialet som ligger till grund för undersöksökningen utgörs 
framförallt av Göran Sonessons Pictorial concepts: lnquiries into the 
semiotic heritage and its relevance for the analysis of the visual world 
(Malmö, 1989), "Bildanalysens plats i semiotiken" , Konstvetenskaplig 
Bulletin 1989:35, och dessutom Lars-Olof Åhlbergs Konst, språk och 
värde: Om begrepp och definitioner i de estetiska vetenskaperna 
(Uppsala, 1986). 

Syftet med semiotiken är, enligt Sonessons framställning, att bli en 
gemensam vetenskap för de sociala- och humanvetenskapliga diciplinema. 
Med semiotikens hjälp vill man finna den modell utifrån vilken 
människan konstituerar betydelse av olika fenomen. Tanken på en sådan 
enhetsvetenskap kritiseras av Åhlberg. Dessutom menar han att den 
lingvistiska modell, 1 som semiotiken hittills använt sig av, inte är 
tillämpbar på alla estetiska områden. Bilden t ex visar alltför många 
egenskaper som inte kan rymmas i den lingvistiska modellen. 

Sonesson är medveten om kritiken av modellen , men hävdar alt 
semiotiken arbetar fram nya strukturer som passar bildforskningen 
bättre, bland annat en medicinsk symptommodell. Dessutom finns det 
egenskaper hos den lingvistiska modellen som är värda att bevara, menar 
han. Han tar även upp hur semiotikens metoder har förändrats och 
influerats både av filo sofi och psykologi. Men någon reell prakti sk 
användning av dessa nya metoder och modeller kan ändå inte Sonesson 
uppvisa. 

1 Lingvister studerar språkets element och de regler enligt vilka dessa element 
kombineras. De betraktar språket som en struktur, vilken är bunden till vissa strukturella 
lagar. Elementen struktureras enligt två principer; en syntagmatisk och en paradigmatisk. 
Den syntagmatiska principen styr serierelationer, tex hur man kombinerar ord till en 
mening. Här är det grammatiska regler som styr. Den paradigmatiska relacionen sryr de 
enski lda ordens betydelse och bestäms av den associativa relationen ordet har till andra 
element inom samma paradigmklass. Vad e n term betyder bestäms alltså av kontrasten 
och oppositionen till andra termer. Denna lingvistiska modell har styrt både semiotiken 
och strukturalismen. 
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Skälen till att jag i så hög grad valt att koncentrera mig på Sonessons 
texter är flera: dels finns det mycket litet skrivet om bildsemiotik i större 
vetenskapliga sammanhang och Sonessons bok e rbjuder en gedigen 
genomgång av den aktuella forskningen, dels är de t som överhuvudtaget 
finns vanligtvis grundat på den lingvisti ska modellen och Sonessons 
forskning innebär här ett undantag i och med att han tar upp alternativa 
modeller och metoder. Kritiken av den lingvistiska mode llen är så pass 
omfattande att arbeten som uteslutande grundar sig på den metoden 
knappast kan ses som aktuella idag. Hit hör t ex Gert Z Nordströms 
Bilden i det postmoderna samhället: Konstbild, Massbild, Barnbild 
(Malmö, 1989), Inger Fredrikssons Konsten spränger ramarna: John 
Heartfield och det politiska fotomontaget (Stockholm, 1979) , Umberto 
Ecos Den frånvarande strukturen (Milano, 1968) och Ro land Barthes 
Panzanianalys i "Rhetorique de !'image" i Communication 4 (1964 ). Här 
utgör alltså Sonessons forskning ett alternativ genom att hävda nya vägar 
för semiotiken. 

En historiografisk beskrivning 

Sonesson ger i Pictorial concepts: lnquiries into the semiotic heritage and 
its relevance for the analysis of the visual world (Malmö, 1989) en 
hi storiografisk beskrivning av semiotiken , vilken jag här återger i 
komprimerad form. 

Redan under antiken diskute rades betydelsen av betydelsen, men det 
var fö rst under 1600-talet som vetenskapen specificerades och samlades 
under begreppet semiotik. John Locke delade då in all mänsklig kunskap i 
fysik, pragmatik och semiotik. Semiotiken skulle enligt Locke behandla 
"the nature of signs the mind makes use of for the un derstandi ng of 
things, or conveying its knowledge to others" .2 

Efter Locke utvecklades två separata traditioner inom semiotiken: en 
mer filosofiskt inriktad vetenskap i Tyskland, sysselsatt med klassificering 
av tecken till typer, och en annan mer empiriskt sinnad i Frankrike, med 
inriktning på studier av och metoder om olika teckenfenomen. Ti ll den 
tyska tradi tionen räknar Sonesson bland andra Husserl , Peirce, Eco och 
Sebeok. Till den fran ska Condillac och den "Ideologiska skol an". De 
senare studerade och analyserade fram tecknens grundelement och 
relationer, och kom därmed att inspirera lingvisten Saussure. Saussure, i 
s in tur, blir den fundamentala inspirationskällan för samtida lingv ist ik , 
rysk formalism, Hje lmslevsk glossematik, fransk struktura lism och fö r 
Pragsko lans teorier. Sonesson menar att man med ett re trospektivt 

2Göran Sonesson, Pictorial Concepts: lnquiries in the semiotic heritage 
and its relevancefor the analysis ofthe visual world, Malmö, 1989, s. 15. (1989b) 
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perspektiv kan beteckna dessa som led i en semiotisk tradition, men att 
semiotik i egentlig bemärkelse uppstår först på 60-talet när semiotiken 
som vetenskap börjar institutionaliseras. (Därmed skulle av de ovan 
nämnda endast Eco, Sebeok och de franska strukturalistema klassas som 
semiotiker.) 

Under 60-talet etablerades forskningscentra i Tartu , Paris och 
Bloomington. Från 70-talet upprättade "The Intemational Association for 
Semiotics Studies" kongresser i Milano 1974, Wien 1979 och Palermo 
1984.3 

Den breda historiska förankring som Sonesson ger här står i kontrast 
till den mer snäva historieskrivning som Åhlberg ger. Orsaken är 
troligtvis att Sonesson vill gå i försvar mot den kritik som hävdat att 
semiotiken inte är en vetenskap. I hans intresse ligger att påvisa 
semiotikens historiska existens och förlopp, det vill säga att den har rötter 
i den filosofiska traditionen, att den har utvecklats och slutligen mognat 
till en vetenskap. Av samma orsak vill han också visa att den fortsatt att 
existera efter storhetsperioden på 60-talet. Åhlbergs intresse är 
naturligtvis det motsatta - han vill visa att semiotiken bara är en 
begränsad metod för tolkning av vissa betydelsebärande fenomen och inte 
en allmän vetenskap om betydelse. Se s. 59. 

Sonessons syn på semiotik 

Sedan Sonesson konstaterat semiotikens existens ger han en allmän 
definition av den nya vetenskapen: 

we may think of semiotics as that nomothetic (i.e. law-seeking) human and 
social science which studies the general principles according to which 
meaning is constituted for man, thus serving as a basis for all human and 
social sciences. Meaning it would seem, is always human/. . ./ and always 
social.4 

Mer preciserat bör semiotiken enligt Sonesson syssla med: 1. Att söka de 
generella lagar som ligger till grund för hur betydelse konstitueras i olika 
samhällen, framför allt de som ännu inte behandlats av antropologer, 
d v s moderna västerländska samhällen. 2. Att finna jämförelsepunkter 
inom olika human- och social-vetenskaper. 3. Att söka det speciella för 
varje vetenskap för att finna dess kärnpunkt. (Sonneson har själv tagit itu 
med det visuella begreppet, d v s han söker en allmän modell som kan 
förklara hur vi skapar betydelse och tolkar en synupplevelse.) 4. Att 
anlägga ett nomotetiskt perspektiv. Humanvetenskaperna utgår av tradi-

3Sonesson, (1989b) s. 15 f. 
4 Ibid. s. 16. 
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tion från ett ideografiskt perspektiv. Men individualiteten måste, för att 
man skall få en rationell förståelse av den, ses som en kombination av, 
eller avvikelse från generella principer, och därmed beskrivas utifrån ett 
nomotetiskt perspektiv.5 

Sonesson utgår här från Rickerts (1863-1936) dikotomi, mellan å ena 
sidan nomotetiska, lagsökande vetenskaper som naturvetenskaperna och å 
andra sidan ideografiska humanvetenskaper som beskriver individuella, 
unika skeenden. 6 Men istället för att som Rickert hävda att human
vetenskapema aldrig bör eftersträva naturvetenskapernas metoder, menar 
Sonesson, och semiotikema med honom, att man skall söka det allmänna 
och lagbundna. Han menar således att semiotiken skall fungera som en 
enhetsvetenskap för social- och humanvetenskaper och att den skall vara 
lag sökande. Denna i det närmaste positivistiska mission vänder sig 
Åhlberg starkt emot i sin kritik av semiotiken. Vilket vi återkommer ti Il 
senare. 

De lagar man söker struktureras i modeller. Förutom att vara 
nomotetisk är det just användandet av mode11er som är specifikt för 
semiotiken, menar Sonesson. Alla fenomen måste struktureras i någon 
slags struktur eller modell för att människan skall kunna finna mening i 
dem.7 Att den lingvistiska modellen skulle vara den enda är en a11män 
missuppfattning, menar Sonesson: " i själva verket har den lingvistiska 
modellen stått under kritik inom semiotiken de sista tjugo åren".8 

På 60-talet ägde lingvistiken en total dominans inom semiotiken men 
förlorade snart denna särställning och är i dag i stort sett övergiven. 
Enligt Sonesson har man med all rätt övergivit tanken på att alla 
kommunikationsfenomen skulle bära språkliga drag, men han beklagar 
ändå att man inte tagit till vara på vissa användbara drag hos modeIIen; 

while there is little reason to suspect that something similar to the phoneme, 
or to word order, can be found in every single semiotic system, the auspice 
for discovering in each case a relation of the general type of the sign function 
would appear to be much better. It is with the utmost caution then, that we 
must treat the linguistic rnetaphore in semiotics.9 

Vissa egenskaper hos den språkliga modellen är en ligt Sonesson högst 
generella och därför värda att behålla, t ex poängterandet av del och 
helhetsrelationer .10 

5Sonesson (1989b) s. 16. 
6Gunnar Eriksson, Västerlandets !dehistoria 1800-1900 Malmö, 1983, s. 88. 
7Göran Sonesson, "Bildanalysens plats i semiotiken", Konstvetenskaplig bulletin, 35 
(1989) s. 29f (l 989a). 
8Sonesson (l 989a) s. 29. 
9Sonesson (1989b) s. 10. 
rnsonesson (1989a) s. 34 f. 
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Hur Långt har man kommit inom bildsemiotiken? 

Sonesson poängte rar att även i konstvetenskapliga sammanhang måste 
semiotiken betraktas som en vetenskap och inte som en metod. Semiotiken 
skall användas som en hjälpvetenskap för bildforskningen på samma sätt 
som psykologin och sociologin. Som vetenskap har den ett eget 
kunskapsintresse och säger något om bildens ontologiska status: 

Vi vill förstå vad som utmärker bildtecknet till skillnad från andra tecken, 
såväl i förhållande till konventionella tecken som de språkliga, som i 
förhållande till andra tecken grundade på likhet/ identitet, eller som på någoc 
sätt upplevs som motiverade, t.ex. atrapper såsom skyltdockor, metaforer, 
oavsett de är språkliga eller bildsliga, och symboler, exempelvis duvan 
stående för freden/. . ./ och vi vill kunna avgöra hur olika slags hildtecken 
skiljer sig åt 11 

Bi ldsemiotikern intresserar s ig aldrig för ett enskilt verk utan ställe r 
alltid bilden i relation till andra bilder. Relationen till andra bilder 
bestäms inte av likheter i konstruktionsprinciper (om den t ex kan klassi
ficeras som foto eller målning) avsedda effekter (om den klassificeras 
som konstbild eller reklambild) e ller i sociala cirkulationskanaler (om 
den klassas tex som vykort, tidningsbild eller affisch). Iställe t bestämms 
relationen av att bilderna bygger på liknande mekanismer, att det råder 
strukturlikheter mellan olika bilde r. Man kan finn a jämförelsepunkte r 
mellan två till synes he lt skilda bilder genom att konstatera att de vilar på 
samma språkliga figur, t ex metaforen. Det kan resultera i att man kan 
finna re lationer mellan så till synes olika bilder som serieteckningar, 
reklambilder och konstteckningar. Vilka bilder som kommer i fråga 
avgörs av den modell man har valt att bruka. 12 

Bilden får sin bestämmelse utifrån en större struktur (mode ll), den 
ingår i en större kontext som man måste ta hänsyn till i analysen. Den får 
betydelse utifrån en betydelsestruktur på samma sätt som ett fonem e ller 
morfem a lltid får betydelse av den språkliga kontexten. Men att därifrån 
utgå från att bilden , på samma sätt som de t ve rbala tecknet, är 
konventionell och dubbelt artikulerad (se nedan) är ett misstag, som 
många tidiga semiotiker gjorde sig skyldiga till, menar Sonesson. Orsaken 
var naturligtvis att semiotiken i sig var hå1t kopplad till den lingv istiska 
metoden. Lingvistiken kom att fungera som en prokustesbädd . Även 
fenomen som var långt ifrån lingvistiska pressades in i denna modell. 13 

I ISonesson, Ibid., s. 28. 
l2Jbid., s. 29. 
13Sonesson (1989b) s. 9 ff. 
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Sonesson kritiserar bland andra Umberto Eco för att ha byggt upp sin 
bildforskning utifrån det verbala språkets särdrag.14 

Samma kritik riktar Sonesson mot Gert Z Nordström i den debatt om 
semiotik som fördes i kulturtidskriften Hjärnstorm (nr 17 /18). Båda vill 
se sig som huvudrepresentanter för semiotiken i Sverige, men Sonesson 
avfärdar Nordström. Han kritiserar honom för att vara för hårt knuten 
till den lingvistiska strukturen och menar att Nordström inte har bemödat 
sig om att se hur den kontinentala semiotiken har utvecklats bort från den 
språkliga modellen och att han överhuvudtaget missuppfattat hela 
teckenbegreppet. is Även Lars-Olof Åhlberg menar att Nordströms 
användande av teckenbegreppet är både okritiskt och förvirrande.1 6 

Sonesson poängterar ständigt att semiotiken utvecklas och orienterar 
sig mot andra dicipliner, utanför språkvetenskapen, för att finna nya 
kompletterande modeller och metoder som även kan komma bild
forskningen till del. Men när han ifrågasatt den lingvistiska hegemonin är 
det ändå just den han återvänder till när han skall ge exempel: 

Men om vi nu tar en enkel modell, nämligen just den lingvistiska modellen, 
och koncentrerar oss på en enskild aspekr i denna, så kan vi visa an den Ur 
ohållbar men också antyda hur konfrontationen mellan bild och modell 
skapar kunskap.17 

Det här verkar vara ett problem för semiotiken. Många erkänner det 
ohållbara i den lingvistiska modellen och menar sig ha alternativ, men när 
det kommer till exempel får de ändå återvända till lingvistiken. Sonesson 
tar visserligen upp en medicinsk symptomrnodell nedan men, som vi 
kommer att se, används den inte i praktiken. 

Om Sonessons alternativ till den lingvistiska modellen. 

Även om den lingvistiska modellen till stor del har spelat ut sin roll kan 
man genom den visa det specifika med bilden i förhållande till texten. 
Genom den kan man nå bildens särart. Sonesson redogör därför för den 
språkliga teckenmodellens mest elementära förutsättningar: 

att uttryck (det skrivna eller talade ordet, förf. egen anm.) och innehåll 
(föreställningen som uttrycket ger upphov till, förf. egen anm.) är klart 
skilda, avgränsade enheter; att när ett teckenuttryck väl är givet så följer 
teckeninnehållet deterministiskt (eller om uttrycket är mångtydigt, ett 
begränsat set av alternativ); att det finns skillnad på uttrycksplanet mellan 

14Ibid., s. 202. 
15Göran Sonesson, Semiotiken mot Zemiotiken: Kontinentalsemiotiska synpunkter på 
Gert Z Nordströms folkhemssemiotik, Hjärnstorm, 18 (1983) 42 ff. 
16Lars-Olof Åhlberg, Konst, språk och värde, Uppsala, 1986, s. 67-68. 
17Sonesson (1989a) s. 30. 
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enheter som själva har innehåll och sådana som skiljer betydelser åt utan att 
därför uppbära delbetydelser, en s.k. dubhel artikulation 18 

Hur förhåller sig då bilden till ovannämnda premisser? 

19 

b 

Sonesson visar i en bild hur ett träd kan förvandlas till en cigarettrökande 
kvinna genom att endast ett fåtal streck till förs. (Se fi gur) Det skulle här 
kunna handla om samma sak som händer om man ändrar ett fonem hos ett 
morfem och därmed får en helt ny betydelse (t ex att genom att byta ut /r/ 
i ordet rån mot /1/ får man en helt ny betydelse, Lån). En skillnad 
kvarstår dock. Delarna i en bild kan aldrig bli betydelselösa på samma 
sätt som ett fonem när vi väl har identifierat helheten. Hos bilden blir de 
ti llsynes betydelselösa punkterna bärare av delbetydelser. "Samma kontur 
ger oss i ena fallet upplysningar om trädkronans växt, i de t andra om 
fri syren, hakans och näsans spetsighet, etc. Det fi nns fö rstås ingenting 
som liknar detta fenomen, varken i språkets första e lle r andra artiku la
tion. "20 Ikonen saknar således något som motsvarar det icke betydelse
bärande fonemet, vilket resulterar i bildsemiotikens centrala problem: 
hur skall man avgöra vad som är bildens minsta enheter, vilka som är 
dess grundelement? Kan man inte svara på det kan man inte heller 
förklara hur de skall strukturera sig och efter vilken modell. 

Exemplet kan också illustrera ytterligare en skillnad mellan ordet och 
bilden. Hos ett fonem och morfem är uttryck och innehåll klart avskilda 
och teckeninnehålle t följer teckenuttrycket deterministiskt. Om man 
betraktar bilden som ett kvinnoansikte kan vi se var i bilden öron och 
ögon fattas. Man kan således i uttrycket skriva in innehåll som inte bärs 
upp av några uttryckselement. De ikoniska tecknen kännetecknas av att 
det finns mer information i dem än vad man lägger in i dem, det har ett 
vidare tolkningsomfång än det språkliga teckne t. Utrymmet för 
individuella tolkningar är större än hos de t konventionellt skapade 
skriftspråket. Sonesson menar att relationen mellan uttryck och innehål I, 

l 8Jbid., s. 32. 
l9Jbid., s. 32. 
20Jbid. 
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som i språket är deterministisk, blir i bilden blir "probabilistisk" 
(Sonessons bregrepp).21 

Ett alternativ till den lingvistiska modellen, för bildens vidkommande, 
ser han i Sebeoks symptommodell , en modell som stammar från den 
medicinska diagnostikens praktik. Ju fler symptom, tecken, som kommer 
till läkarens kännedom, desto säkrare identifieras sjukdomen. Från en vag 
och allmän beskrivning kan allt säkrare uttalanden slutligen leda fram till 
en identifiering av sjukdomen. Inför första diagnosen beaktas en rad 
orsaker/sjukdomar medan den slutliga identifikationen sammanfaller med 
en sjukdom. 22 

På ett liknande sätt kan man söka identitet hos ett ikoniskt tecken. 
Sonesson menar att även om man har lagt till ett streck i bild två skulle 
man fortfarande kunna tolka bilden som ett träd; "men ju fler detaljer vi 
lägger till som tenderar att identifiera ett huvud, ju omöjligare blir den 
tolkningen. "23 Men Sonesson beklagar att denna alternativa tolknings
modell ännu inte har kommit till någon större användning.24 

Vad denna modell skulle kunna ge oss, som inte den lingvistiska kan, är 
kunskapen om att övergången mellan uttryck och innehåll sker mer öppet, 
innehållet erövras successivt, och övergången från uttryck till innehåll 
kan ske på olika nivåer. (Jfr språket där innehållet erövras först av ett 
färdigt morfem). Vidare, att bilden kan tolkas på flera sätt då del
betydelserna hela tiden öppnar alternativa tolkningsvägar.25 

Sonesson vill ändå inte helt släppa den lingvistiska modellen. Han 
menar att på samma sätt som ett fonem och morfem får betydelse av 
deras del/helhetsrelation i syntaxen (det syntagmatiska förhållandet) och 
av deras närhets re lation till liknande morfem (det paradigmatiska 
förhållandet) påverkas också delarna i en bild av dessa relationer. Just 
detta, att det operativa seendet sker på så sätt att ett ting får sin identitet 
av en del/helhetsrelation och av en närhetsrelation ( d v s att delar som är 
mer determinerade kan ge betydelse åt mindre determinerade sådana) är 
något i den lingvistiska modellen som äger hög generalitet och därför 
värt att behålla, enligt Sonesson.26 

Då kvarstår ändå problemet att avgöra vad som är bildens grund
element - vad som skall stå i relation till vad. Ikonen har ju ingen minsta 
enhet som språket har med sina fonem. 

21 Ibid., s. 33. 
22Jbid. 
23Jbid. 
24foid. 
251bid., s. 33 ff. 
26Jbid. 
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Semiotiska metoder. 

Vilken modell semiotikern än väljer måste han/hon använda sig av en 
metod för att få kunskap om denna modell som styr vår tolkning och 
upplevelse av ett fenomen. Sonesson menar sig se tre möjliga alternativ: 
systemanalysen, textanalysen och den exprimentiella metoden. 

Eftersom semiotiken är lagsökande är det alltid systemet som är av 
intresse. De individuella objekt som gömmer dessa strukturer är inte 
intressanta i sig. Som semiotiker studerar man en rad objekt för att finna 
den gemensamma modellen. I en systemanalys studerar man i tanken hur 
upprepbara enheter kan kombineras och efter vilka regler det sker. Det 
är en vanlig filosofisk metod som ryms inom de flesta vetenskaper. De 
principer som ligger till grund för dessa kombinationer och variationer 
(hur tanken kategoriserar och klassificerar) säger också något om 
systemet. Systemanalysen är således en metod som hjälper oss att genom 
tanken komma fram till hur betydelsestrukturen ser ut och vad den består 
av. Därför kan också C. S. Peirce klassas som systemanalytiker när han 
kommer fram till att det finns tre typer av tecken: index, ikoner och 
symboler.27 

I en textanalys utgår man från texten (här: bilden) för att ananlysera 
fram modellen och dra slutsatser om dess system och i experimentella 
metoden (den psykologiska metoden) "konstruerar man en fragmentarisk 
text, som det är försökspersonemas uppgift att komplettera, och det är 
analysen av dessa kompletteringar som leder ti ll slutsatser om 
systemet. "28 Om man visar ett antal försökspersoner en fragmentarisk 
bild och ber dem komplettera den skulle det sätt på vilket de kompletterar 
den kunna säga någonting om vilka principer och system vi har att arbeta 
med i vår förståelse av bilder. 

Sonesson avfärdar systemanalysen som han tycker är för godtycklig. 
Det finns ingen anledning att tro att man inte skulle kunna komma fram 
till fler eller andra teckenvarianter än de som t ex Peirce tagit fasta på.29 
Vad Sonesson själv föreslår för framtiden är en kombination av den 
experimentella metoden och textanalysen.30 Hittills har text(bild)analysen 
varit mest aktuell inom bildforskningen och då i den lingvistiska 
tappningen. Vilken metod man än väljer för sem iotisk bildanalys så är 
man ändå inriktad på det bakomliggande systemet, vilket får vissa 
konsevenser: 

27Ibid., s. 36. 
28Ibid. 
29lbid., s. 37 . 
30Jbid., s. 36. 
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För det första bör den gälla ett flertal i en eller annan mening snarlika bilder. 
För det andra skulle vi / .. ./ förvänta oss att efterföljande analyser sku lie 
kunna leda till revisioner av de tidigare, så att gränsen mellan enheter som de 
uppfattas i en bildanalys måste flyttas också i den tidigare analysen, som 
resultat av vad som upptäckes i senare bildanalyser, och så att att vad som 
verkade vara två enheter i en tidigare analys kan visa sig i en senare analys 
vara varianter av en enda enhet, eller tvärtom.31 

Här möter vi återigen semiotikens centrala prob1em: kan man inte 
analysera fram bildens grundelement kan man inte heller avgöra hur de 
strukturerar sig och hur dess strukturmodell skulle kunna se ut. Därtill 
kommer behovet av att förändra och ersätta den lingvistiska modellen och 
de textanalytiska metoderna utan att man ännu har funnit praktiska 
alternativ. 

Sonesson ser semiotikens problem men verkar ändå tro på den som en i 
framtiden etablerad vetenskap: 

Det kommer att ta tid innan detta semiotiskt sett bär frukt. Först behöver vi 
förstå varför en av metoderna passar för vissa bilder, den andra förandra, 
medan ytterligare grupper av bilder kanske kräver en ny metod. / .. ./ Sedan 
skulle vi vilja komma fram till ett litet antal särdrag som (eventuellt 
tillsammans med andra, mera varierande sådana) uppträder i bild efter bild.32 

Sonesson menar att bildsemiotikens funktion- att redogöra för den 
operativa kunskap som vi använder oss av när vi tolkar bilder, vare sig vi 
använder en symptommodell e ller en lingvistisk modell- utgår från helt 
e lementära "bildtittarkunskaper. "33 

Syftet med denna undersökning har varit att undersöka möjligheten att 
använda semiotiken som teoretisk grund eller metod för bildanalys i 
forskningen om bildförståelse. Vad vi i projektet kan fråga oss här är hur 
pass elementära dessa bildtittarkunskaper är, en1igt Sonesson. Kan man 
förutsätta att modellerna är så allmänmänskliga att de skulle kunna 
användas för analys av alla kulturers kommunikationsfenomen? Är de 
elementära för den som aldrig har sett en två-dimensionell b ild förut? 
Skulle en modell kunna ses som giltig inom en kultur och en annan 
modell inom en annan kultur? 

31Jbid. s. 39. 
32Ibid. 
33Jbid., s. 35. 
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Ahlbergs kritik av den semiotiska vetenskapen 

I Konst, språk och värde: Om begrepp och definitioner i de estetiska 
vetenskaperna, försöker Lars-Olof Åhlberg röja i den semiotiska 
snårskogen. Inledningsvis poängterar han skillnaden mellan semantik, 
semiologi och semiotik: "Semantiken är företrädesvis studiet av språkl iga 
tecken och deras natur medan semiotiken eller semiologin har ambitionen 
att behandla alla typer av tecken". 34 De två stora grundarna ti Il dessa 
teckenteorier är C. S. Peirce och (1839-1914) och Ferdinand de Saussure 
(1857-1913). Semiotik refererade från början till Peirces teorier och 
semiologi till Saussures, men termerna blev snart utbytbara och 1969 
beslutade en internationell kommitte att termen semiotik skulle gälla för 
alla typer av teckenstudier.35 

Den semiotiska enhetsvetenskapen. 

Den semiotik som har varit aktuell sedan 60-talet kan sägas ha sin grund i 
Saussures Cours de linguistique generale. Han konstaterade inte bara att 
språket var ett teckensystem, utan även att det var ett universellt 
teckensystem, och att det som sådant kunde utgöra grunden för studiet av 
andra teckensystem.36 

Åhlberg konstaterar att "analogin mellan språket och andra 
teckensystem är utgångspunkten för alla semiologiska (semiotiska, förf. 
egen anm.) analyser. "37 Lingvistiken skulle stå som modell för den 
semiotiska metoden och fungera som en universell metod för alla social
och humanvetenskaper. På samma sätt som naturvetenskaperna hävdade 
det hypotetiskt-deduktiva tillvägagångsättet som en gemensam metod 
skulle den semiotiska metoden bli gemensam för a11a kulturvetenskaper. 
Denna ambition präglade inte minst Umberto Eco i Den frånvarande 
strukturen (1968). Ahlberg menar att man naturligtvis kan betrakta 
konstverk som tecken, men att det inte utesluter att konstverket sku lie 
kunna behandlas ur andra, och kanske mer intressanta aspekter.38 

Åhlberg påminner oss vidare om att semiotikens teoribildning i stor 
utsträckning bygger på Saussures tese r. Han gjorde distinktionen mellan 
La Langue (språket) som han betraktade som socialt och gemensamt, och 
La Parole (talet) som han menade var individuellt och mer eller mindre 
tillfälligt. Lingvistens uppgift var att studera La Langue som ett system 
eller en struktur, och denna struktur kunde antingen betraktas synkront 

34Åhlberg, s. 46. 
35Ibid., s. 64. 
36Jbid., s. 47 f. 
37 fbid., s. 48. 
38 Ibid., s. 49 f. 
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e ller diakront. Ett synkront stud ium tar bara hänsyn till hur elementen i 
en struktur relateras till varandra medan ett diakront betraktel sesätt 
anlägger ett historiskt perspektiv, och koncentrerar sig mer på språk
elementens betydelseförändring i tiden. Det som intresserade Saussure var 
det synkrona studiet. Det historiska perspektivet gick därmed förlorat.39 

Detta synkrona betraktelsesätt har anammats av semiotiker och 
applicerats på en rad olika betydelsebärande fenomen. Ambitionen har 
varit att finna de element som ingår i ett system och studera deras 
strukturella relationer. I en semiotisk analys särskiljer man mellan två 
slags relationer; den syntagmatiska å ena sidan, och den paradigmati ska å 
andra sidan. Står elementen i ett syntagmatiskt förhållande till varandra 
har de en serierelation, så som orden i en mening. Hur de kombineras ti Il 
en syntagm styrs av grammatiska regler. Den paradigmatiska re lationen 
bygger på klasslikhet, elle r samhörighet, och är av associativ karaktär. 
Ordet stol relateras till pall, fåtölj etc. Vilken betydelse man tilldelar ett 
element beror framförallt på den paradigmatiska relationen.40 

Det semiologiska och strukturalistiska programmet kräver att man kan 
identifiera elementen i e tt teckensystem eller en sn-t1ktur för att sedan kunna 
fas tställa enligt viJka "lagar" eller koder elementen ur en paradigmatisk klass 
kan kombineras till syntagmer. Genom att genomföra en analys av ett 
kulturellt fenomen enligt dessa riktlinjer anser semiologen att fenomenets 
mening klarlagts .41 

För att kunna fa stställa elementens relationer måste man förs t och främst 
identifiera dem. Och det är här problemen med bildanalyser uppstår. Hur 
skall man kunna identifiera elementen i en målning? Kan elementen i ett 
konstverk urskiljas på samma sätt som ett fonem och ett morfem i 
språket? Färgklickar och linjer kan ju aldrig få samma självständiga 
funktion som bokstäver, att isolera elementen i en bild blir en godtyck lig 
process. 

Om vi inte på ett exakt sätt kan isolera elementen i en struktur, kan vi heller 
inte tala om en syntax i strikt mening. T semiologisk och semiotisk litteratur 
betraktar man ofta varje kombination av element som syntagmatisk och 
syntaktisk. Men om man inte kan säga vad de enskilda elementen betyder, 
kan man inte heller tala om syntax i strikt mening.42 

39Jbid., s. 52. 
40Jbid., s. 52 f. 
41 Ibid. , s. 54. 
42Ibid., s. 54. 
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Åhlberg menar att man naturligtvis kan tala om att fenomen bestå r av 
element som komponeras efter vissa konventioner, t ex att klädedräkter 
och maträtter sätts samman efter vissa konventioner. Men att man utifrån 
det kan tala om maträtters och klädedräkters betydelse och syntax tycker 
han är att gå för långt. De analogier som finns mellan språk och bild är 
för lösa för att man förbehållslöst skall kunna överföra språksystemets 
regler till bildvetenskapen.43 

Genom att anamma den semiotiska metoden bergränsar man bilden till 
en språklig struktur som också utesluter individuellt skapande i tradi
tionell bemärkelse. Konstnären har ett fixt bildspråk att laborera som alla 
kan lära sig. Bildframställningen får mer karaktären av hantverk och 
subjektets roll som skapande individ begränsas. "Allt estetiskt skapande är 
upprepningar, transformationer av koder och teckensystem. " 44 Med 
avvisandet av det subjektiva skapandet faller också de estetiska 
värderingarna. "I sin strävan att ställa de estetiska vetenskaperna på en 
säker grund faller två fundamentala fenomen på det estetiska området ur 
semiologernas synfält: det konstnärliga skapandet och estetiska 
värderingar", menar Åhlberg.45 

Avvisandet av subjekt och värde ser Åhlberg som ett utslag av 
semiotikens positivistiska mission. Dit hör också tanken på den enhets
vetenskap och enhetsmetod som utmynnar i behovet att defin iera 
semiotiken som en nomotetisk vetenskap. Åhlberg ställer sig kritisk till 
denna vilja att söka absoluta lagar som konstituerar humanveten
skaperna. Han ifrågasätter överhuvudtaget hur man kan ha ambitionen att 
finna lagar och regler för teckensystem som saknar syntax.46 

Sam1nanfattande kommentar och nya frågeställningar 

Trots Åhlbergs kritik av Sonesson förenas de faktiskt i kritiken av den 
lingvistiska modellen. Dels ser de det som absurt att tro att a l1a betydelse
fenomen skulle kunna struktureras efter lingvistiken, dels menar de att 
om man inte kan finna bildens grundelement kan man inte heller avgöra 
hur dessa skall kunna struktureras och efter vilken modell. Men där 
Åhlberg helt avvisar tanken på att finna sådana grundelement sätter 
Sonesson sitt hopp till nya metoder och modeller. Han verkar övertygad 
om att det operativa seendet sker efter en analyserbar struktur som går att 

43Jbid., s. 55 f. 
44 Ibid., s. 59. 
4s Jbid., s. 56. 
46Ibid., s. 63. 
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fånga, till viss del med hjälp av den lingvistiska modellen och till viss del 
med hjälp av nya alternativ. 

Trots att Sonesson inte lyckas presentera de alternativa modellerna och 
metoderna på ett övertygande sätt kan man å andra sidan kritisera 
Åhlberg för att han överhuvudtaget inte har tagit hänsyn till semiotikens 
utveckling, inte ens så pass att han kommenterar den. Sonesson i sin tur 
verkar helt ignorera problematiken kring hur historisk förändring skall 
förklaras om människan är begränsad av en struktur som hon inte kan 
påverka, liksom frågorna om subjektets roll i skapandet av världen och 
språket. 

Sonesson väljer att koncentrera sig på annat, framförallt på problemet 
med den lingvistiska modellen. Som svar på den kritik som går ut på att 
semiotiken har stympat olika betydelsefenomen genom att försöka få in 
dem i den lingvistiska tvångströjan, visar Sonesson på alternativa 
modeller och metoder. Men alternativen verkar inte fungera i praktiken 
och han får återgå till lingvistiken när han skall ge exempel. Tanken på en 
enhetsvetenskap verkar mycket avlägsen. Semiotiken som e n 
enhetsvetenskap med gemensam metod för social- och human-vetenskaper 
är kanske en tanke man får överge. Då återstår, så som Åhlberg hävdat, 
att betrakta semiotiken som en metod och inte som vetenskap. 
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Billeder på tvärs af kulturer 

Hanne L0ngreen 

Den vestlige kultur er en billedkultur. Vi omgiver os med billeder af en 
hver slags i vor hverdag. Billeder ledsager os dagen igennem; på 
avisernes forsider, på de store billboards, på tändstikäskerne, 
vejskiltene .... Den information vi ikke får gennem tekst bliver givet til os 
med billeder. Billeder er meget centralt placeret i vor kultur. Men 
selvom billedkommunikation, eller visuel kommunkation, er central for 
vores kulturs videns-og erfaringsdannelse, er der kun fä , der sp0rger sig, 
hvilken viden og information, der egentlig bliver formidlet via bil1eder 
og billedmedier. Hertil kommer sp0rgsmålet om brugen af visuel 
kommunikation både forstået som den sociale brug og som brugen af den 
viden og de erfaringer som billeder og billedmedieme danner og videre
giver. Centralt for denne problematik er betydningsdannelse. Udspringer 
denne i den virkelige verden, i tekster eller andre diskursive former -
eller begge steder? 

For at indkredse dette vil jeg tage udgangspunkt i pressens brug af 
billeder, dels fordi denne billedbrug har nogle klare intentioner, nemlig 
som visuel indpakning til nyheder og, dels fordi det fäster diskussionen af 
betydningsdannelsen til en bestemt genre, der har en specifik roJle i den 
samfundsmässige betydningsproduktion. Billeder i denne sammenhäng 
indskriver sig under nyhedspressens fonnäl og definition af hvad en 
nyhed/begivenhed er og er dermed med til at underst0tte nyheds
kriterieme, som kort gengivet omhandler: 

Galtung and Ruge (1973) suggest that for an event to be deemed newsworthy 
it should be recent, concem elite persons, be negative, and be surprising. 1 

Avisbilleder fungerer som illustation og dokumentation af nyheder valgt 
udfra disse kriterier. Dette får indflydelse på fotografens motivvalg, 
billedredakt0rens billedvalg og redakt0rens prioritering. Resultatet af 
denne udvälgelseskäde får endelig betydning for modtagerens/läserens/ 
recipientens grundlag for dannelsen af viden og forståelse af den 
skildrede begivenhed og hans/hendes brug af den. 

Når jeg har kaldt denne artikel for 'Billeder på tvärs af kulturer' er det 
fordi , de fleste billeder i presse-og avissammenhängen er billeder, der 
stammer fra andre kulturer end den som modtageren/läseren/recipienten 
tilh0rer. Det medf9)rer at vi i den vestlige kultur dagligt får 'kig' ind i 

1John Fiske, Television Culture, 1987, s. 283. 
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andre kulturer gennem avisbilledernes 'små vinduer' .2 I denne sammen
häng opfatter jeg kultur bredt og udeJukkende som en overordnet 
kategori for dels den vestJige kultur ('os') og dels de fremmede ('andre') 
kulturer. Det dreje r sig derfor om de ls at få place re t betydnings
produktionen i relation til genren presse og dels i re lation til andre 
kulturer og få karakteriseret den viden der bliver forrnidl et herigennem. 

Pressen og billederne 

Pressebilleder på en gang stadfäster at der er sket noget og at dette noget 
er vigtigt. Pressebilleder dokumenterer samtidig at dette noget har fundet 
sted. Pressebilleder 10sriver begivenheder og personer fra tid og sted. I 
dette eget univers står tiden stille indtil et nyt billede tränger sig på. 

Indenfor nyhedsgenren er billeder af de begivenheder, der har fundet 
sted, vigtige. Et billede opleves som 'objektivt'. Det kan ikke lyve. 

De n påstand der er inreressanr her, er som regel ikke påstanden om hvem der 
har lavet billedet, men derimod påscanden om hvad bi lledet viser e ller 
forestiller. Et 'falsk billede' er altså i den slags sammenhänge et billede som 
forestiller noget andet end det som den ledsagende påstand hävder eller 
implicerer. Drejer det sig om den billedgenre som kaldes 'reportagebilleder' 
så er det som regel e n underforstået overenskomst at det vi ser er indexikalsk 
forankret i de begivenheder som den skrevne reportage handler om.3 

Men 'virkeligheden' kan også arrangerer sig, så 'den' tager sig bedst ud 
og bliver attraktiv for fotografen. Forholdet mellem den billedskabte 
virkelighed og virkeligheden bliver flydende. Det opdager vi f0rs t, når 
virkeligheden iscenesättes på en måde som det var ti lfäldet med 
Timisoara, Rumänien. For reelt finder iscenesättelsen sted hver gang et 
pressebillede bliver taget, nemlig igennem motivvalg. Men, der eksisterer 
en konvention, den aftale mellem billedet i avisen og os, läseren, som er 
baseret på nogle kriterier om falsk og sandt. Det at vi fö rstår genren 
pressebilledet e r netop med til at definere billedets brug og produktionen 
af det. Derfor er overenskomsten også, at billedet ikke må väre 
arrangeret, som tilfäldet var i Timisoara. 

Og i den seriose del af pressen og TV er man nonnalt meget omhyggelig med 
at angive når man viser billeder som bryder overenskomsten om den 
indexikalske forankring af billeder. F.eks. skriver man ofre 'modelforo' i 
aviser når et billede illustrerer uden samtidig indexikalsk at dokumenrere.4 

2Jeg förstår her kultur, som nationalkultur. Jeg vi! ikke i närvärende beskäftige mig med 
subkulturer indenfor nationalkulturen eller forhold imellem vestlige nationalku lturer. 
3Harms L arsen, Faktion - som udtryksmiddel, K~benhavn, 1990, s. 155. 
4Ibid. , s. 155. 
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Pressebilledet og andre kul turer 

Pressebilledet indskriver sig i den borgerlige offentlighed, som agenter 
for ytringsfriheden. Hvadenten det drejer sig om den amerikanske presse, 
hvor det f0rst og fremmest er markedsmekanismeme, der understryger 
ytringsfriheden eller den klassiske europäiske presse, der ser ytrings
friheden som udtryk for borgerens samfundsmässige rettigheder, så er 
der den konsensus, at pressebilleder afspejler virkeligheden, er indcxi
kalske. 

I relation til andre kulturer betyder dette, at den viden og erfarings
formidling, der sker gennem pressebiUeder, indskriver sig i denne 
kontekst. Når den samlede viden og erfaringsformidling af forhold i 
f.eks. den tredje verden er baseret på kup, kriser og katastrofer, bliver 
det problematisk udfra flere grunde. For det f0rste definitorisk, at den 
tredje verden er stedet for kup, kriser og katastrofer, for det andet at der 
eksisterer kun kup, kriser og katastrofer i den tredje verden og ikke 
'almindelige hverdags forhold'. Og for det tredje: 

These events are not seen as disrupting their social norms, but as confirming 
ours, confirming our dominant sense that Western democracies provide the 
basics of life for everyone, are stable, and fairly and honestly governed ... For 
the Western news media, the Third World is a place of natura! and political 
disasters and not much else.5 

Opsummerende kan vi konstaterer, at der eksisterer en konsensus om 
billedets relation til virkeligheden, billedets placering i den samfunds
mässige diskurs, fotografiske virkemidler og billedets sandhedsudsagn. 
Disse refererer alle til nogle ydre fo rhold, som man kan tillägge visse 
regelsät. Vi kan tale om, at der eksisterer nogle makrostrukturer, for den 
samfundsmässige betydningsproduktionen. 

For at få forklaring på den individuelle betydningsdannelse må vi 
beskäftige os med de medieskabte bil1eder på et mikroplan, nemlig for 
'läsningen' af billedet og for förståelsen af det. Vi kommer hermed til 
også at ber0re, hvorledes omverdensforståelsen, og forståelsen af os selv 
bliver organiseret gennem medieskabte bil1eder, altså ideologiske 
problemstillinger. Dette kan relateres til Walther Ong's teori om 
overgangen fra det talte sprog til det skrevne og denne overgangs centra le 
betydning for bevidsthedsdannelsen og omverdensforståelsen.6 Der sker 
if0lge. Ong en forandring af bevidstheden og omverdens-forståelsen, når 
der sker en transformation fra tale til skrift samt ved ved overgangen ti I 
den elektroniske tidsalder, det han betegner som 'secondary orality'. Ong 

5Fiske (1987), s. 285. 
6Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing oj the Word, London og N.Y., 
1982. 
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glemmer dog, at der udover 'secondary orality' også finder en forandring 
af billedskabelsen og billedforståelsen sted. Han er meget fokuseret på tale 
og sprog og glemmer derfor det visuelles betydning for bevidstheds
produktionen. Det er netop denne problematik som jeg i denne artikel vil 
fors0ge at belyse og relaterer til et interkulturelt perspektiv. 

For at indfange, hvorledes betydningsdannelsen skabes gennem 
billeder, vil jeg imidlertid se bort fra Ong og udelukkende se närmere på 
forskellige teoretiske rammer, der er centrale for, hvorlcdcs billcdcr 
skaber betydning og hvorledes billeder på tvärs af kulturer kan forstås og 
erfares. 

Formålet med denne artikel er for det f0rste at se på de teoretiske 
forståelsesrammer, der byder sig for indenfor visuel massekommunika
tion for herigennem at unders0ge hvorvidt disse teorier ber0rer kultur og 
interkulturelle perspektiver. Artiklens andet förmäl er at finde frem til en 
bredere forklaringsramme for en billedteoretisk- og analytisk praksis, 
idet det er min påstand at den eksisterende praksis ikke i et rimeligt 
omfang tager hensyn til forhold af tvärkulturel karakter. Billedanalysen 
har det med at omslutte sig se1v indenfor en egen kulturel ytring, således 
at billeder, der forest.iller andre kulturelle forhold end dem der er gängs 
og kendt i den vestlige verden enten ikke indfanges af billedanalysen e ller 
i bedste fald fordrejes og förstås ene og alene i et vestligt kulturcentristisk 
lys.7 For at finde denne bredere forklaringsramme er det n0dvendigt at se 
närmere på de eksisterende analyseredskaber og teorier. Jeg vil derfor i 
det f0lgende beskäftige mig näm1ere med visuel kommunikation på tvärs 
af kulturer eller mere präcist se på hvorledes en analyse af visuel 
kommunikation i et interkulturelt perspektiv kan gribes an. 

Jeg välger i det fS(5lgende at bruge begrebet interkulturelt defineret 
som: 'a transactional, symbolic process involving the attribution of 
meaning between people from different cultu res'.8 Det danske 
tvärkulturel indeholder ikke gensidigheden i betydningsdannelsen, men 
betegner en envejs-proces fra x til y. Derfor er massekommunikation på 
makroniveauet tvärkulturel, men gennem billeder der er tvärkulturelle, 
kan der skabes interkulturel forståelse på mikroniveaet, nemlig gennem 
den interkulturelle kommunikat.ionsproces. Dette vil jeg i det fälgende 
komme närmere ind på. 

Men hvad mener jeg egentlig med 'en analyse af visuel kommunikation 
i et interkulturelt perspektiv'? Der findes ikke nogen begrebsdefinition på 

7Disse aspekter har jeg tidligere arbejdet med, se Bi/ledets politik, Svalebladet 4 1988; 
Bländvärk, brändvidde og mentale billeder. Visuel kommunikation om den credje verden. 
Arbejdspapir nr.8, Institut for sprog og internationale kulcurstudier, Aalborg 
Universitetscenter. I denne findes bl.a. to artikler som specifik behandler etnocentrisme 
og visuel kommunikation: Os og de andre: Visuelle og mentale billeder af Afrika og Sorre 
og hvide billeder. Arbejdspapiret kan rekvireres på Aalborg Universitetscenter hos Ulla 
Burskov, tel. 9815 8522. 
sw. Gudykunst og Y.Y. Kim, Communication with Strangers. An Approach to 
lntercultural Communication, N.Y., 1984, s. 14. 
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hele konstruktionen, men brydes den op er det muligt at fä defineret 
enkeltdelene. Således er det muligt at fä indkredset begreberne 
'kommunikation', 'visuel kommunikation' og 'interkultureJ kommunika
tion'. 

Det medf0rer at jeg i det f0lgende vil diskuterer forskellige forhold 
vedr0rende kommunikationsteori, semiotik og interkulturel kommunika
tion. 

Kommunikationsteori 

Lad os f0rst se på kommunikationteori hvor kommunikationsprocessen er 
det centra1e. Den klassiske kommunikationsmodel over processen er 
Lasswell's fra 1948: 'who says what in which channel to whom with what 
effect'. Denne skitsering af kommunikationsprocessen har siden dannet 
grundlag for yderligere tilf0jelser alt efter hvilken brug man fokuserede 
på. Således anf0rer kommunikationsforskeren Nordenstreng at den Jidt 
udvidede skematisering af processen med tilf0jelseme kodning (encoding) 
og afkodning (decoding) som Shannon og Weaver tilf0rte modellen i 
1964 netop er udtryk for den flersidethed som modellens brug kunne 
have. If0lge Nordenstreng identificerede Shannon og Weaver selv tre 
forskellige niveauer af kommunikationsteorien, nemlig: 

'matematisk(e) kommunikationsteori'; dette niveau defineres af sp0rgsmålet: 
'Hvor n0jagtig kan man overf0re symboler ved kommunikation?' Her er 
synsvinklen altså teknisk. På det andet niveau er problemet semantisk:'Hvor 
n0jagtigt formidler de overf0rte symboler den pågäldende betydning' På det 
tredje niveau er der tale om kommunikationens effekter:'Hvor effektivt 
påvirker en modtaget betydning en aktivitet i 0nsket retning?'9 

Disse niveauer implicerer desuden det interessefe1t som disse tre 
angrebsmåder sätter i fokus. Det niveau, <ler sätter no0jagtigheden af 
overfiZ)rslen af symboler i fokus beskäftiger sig med afsender forhold 
eller närmere det institutionsnalytiske aspekt. Niveauet, der sätter 
formidlingen af symbolerne og deres betydningsdannelse i centrum 
beskäftiger sig med de indholdsmässige aspekter ved budskabet. Herunder 
kan vi placerer indholdsanalysen og semiotikken. Endelig sätter det tredje 
niveau fokus på modtageren gennem sin centrering på effekten af 
kommunikationen. Herunder kan vi bl.a. placerer effektforskningen. 
Shannon og Weaver lagde ikke skjul på at det var det fiZ)rste niveau , 
'informationens statiske og tekniske aspekt', 10 de var interesseret i. 
Samlende kan man om de tre niveauer sige, at det er kommunikations
processen der er tyngdepunktet og dermed interessen for hvad der sker i 
denne proces <ler er vägtet. 

9K. Nordenstreng, Kommunikationsteori, Krebenhavn, 1979, s. 130. 
10Ibid. 
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Den kommunikationsteoretiske forskning har i h(Zlj grad fokuseret på 
processen også når det gjaldt i den semantisk forståelse som betydnings
produktion . Det e r f0rst med den engelske Birrninghamskoles 'cultu ral 
studies ' og dennes banerf(Zlrer Stuart Hall at forskningen i kommunika
tionsteori også bliver relateret til en samfundsmässig og kulturel kontekst 
og til et sp(Zlrgsmål om strukturer for betydningsdannelsen. Birmingham
skolen tilgang er: 'both to the message and to the public, seeking, by a 
sensitivc and critically-directed understanding of the real experience of 
people , to account for pattems of choise amongst media. 11 

Omend kommunikationsteorien indenfor denne skole re latere r sig til 
den samfundsmässige og kulturelle kontekst12 er der ikke nogen fors0g på 
at se närrnere på kommunikation på tvärs af forskellige ku I turer forstået 
på den måde, at der tages en kvalitativ bestemmelse af hvad budskaber fra 
en kultur får tillagt/frataget af betydning i en anden kultur. En sådan 
vurdering relateres udelukkende til superstrukturelle forhold som magt, 
dominans og flow og isär som unders0gelser af amerikanske medie
produkter og deres indflydelse. Herti l kommer som en naturlig f01ge 
heraf, at der ikke tages h0jde for de kulturelJe fak tore r, der indvirker på 
afsender såvel som modtager. Begreberne afsender og modtager e r 
globale st0rrelser, ja närmest abstrakte st(Zlrrelser. 

Katz og Liebes13 fors0ger dog i de res unders0gelser at konkretisere 
ihvertfald modtageren/recipienten til kultu raspektet gennem empiriske 
unders(Zlgelser, men holder sig dog stadig indenfor forskning i 
kommunikationsprocessens strukturer, nemlig hvad får immigrerede 
j0der i Israel ud af TV-serien Dallas, altså hvorledes etable res betyd
ningsdannelsen. 

Men hvad med konkretiseringen af afsenderen og modtageren? 
Effektforskningen er interesseret i at finde de forskellige forhold, de r har 
betydning for kommunikationen og for, at det, af afsenderen intenderede 
budskab, når frem til modtageren. Modtageren er i centrum, hvorfor en 
lang räkke forhold, som elle rs falder udenfor traditionel kommunika
tionsteori, kommer i fokus f. eks. emotionelle, kognitive og konative 
motiver og attityder, der har betydning for 'fors tåelsen' af budskabet. 
Hertil kommer overveje1ser af mere socialpsykologisk karakter m.m. Vi 
har altså beväget os over i en mere socialvidenskabelige angrebsvinkel. 

i 10. McQuail , Mass Communication Theory, London, 1983, s. 63-64. 
12Det er muligt at placere receptionsforskningen som en forlängelse af denne teoretiske 
retni ng. Recptionsforskningen fors0ger at koble teksten med modcageren/recipienten og 
ser denne som aktiv i forhold til läsningen/förståelsen af teksten. Effektforskningen 
betragter modsätn ingsvist ik.ke rnodtageren som aktiv. 
13E. Katz og T. Liebes, Once upon a time in Dallas. lntermedia 12, 1984. 
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Interkulturel kommunikation 

Og det er da også indenfor socialvidenskaben, at vi finder fors0gene på at 
vurdere kommunikationsprocessen i et interkulturelt perspektiv. Forsk
ningen indenfor 'cross-cultural' eller 'intercultural' kommunikation ind
skriver sig i et st0rre sät af interkulturelle arbejder, der kan opdeles i 
flere retninger: de 'organisationsteoretiske', Hofstede m.fl.; teorier om 
interkulturel kompetance Geertz m.fl.; interkulturel psykologi, 
Kluckhorn og Murray m.fl. og selvf0Igelig antropologisk teori .14 

Indenfor den snävre betydning interkulturel kommunikation vil jeg 
träkke Gudykunst og Kim frem, fordi de fors0ger at give 
kommunikationsprocessen et fäste ikke blot i den samfundsmässige 
kontekst (eller 'environmental' som de kalder den) men også i forhold til 
den kulturelle inflydelse som er med til at påvirke afsenderens og 
modtagerens kodning og afkodning af budskaber. Det drejer sig om de 
overordnede kulturelle påvirkninger, de socio-kulturelle og de 
psykokulturelle, <ler tilsammen har betydning for hele kommunika
tionsprocessen. 

Gudykunst og Kim beskäftiger sig med den interpersonelle 
kommunikation, som er karateriseret ved at väre tovejs-kommunikation. 
Det medf0rer at afsender og modtager kan skifte plads i I0bet af 
kommunikationssituationen og kan sp0rge og afläse hinandens krops
sprog. Denne kommunikationssituation rummer altså muligheden for 
feed-back, hvilket ikke umiddelbart er tilfäldet for massekommunikation 
som er karakteriseret ved at väre envejs-kommunikation. Der er dog 
element.er fra den interpersonelle kommunikation, som kan overf0res til 
massekommunikation.1s Hos Gudykunst og Kim er disse de forskellige 
niveauer af kulturelle påvirkninger, som afsender og modtager er 
underlagt. 

Jeg finder at Gudykunst og Kim ber bidrager med nogle vigtige 
perspektiver for den interkulturelle kommunikationsproces, fordi der 
företages en nyttig differentiering af afsender og modtager begreberne 
således at disse ikke blot knyttes til den samfundsmässige kontekst, men 
hvad der er overordentlig vigtigt, forklares udfra en bredere kultur 
forståelse, som ikke blot eksisterer på et overordnet plan, men også på det 
individuelle. Gudykunst og Kim giver således en ramme, der kan give 
nogle pejlinger på, hvorledes en analytisk praksis af den konkrete 
interkulturelle kommunikationproces kan gribes an. Et sådant analytisk 

14G. Hofstedte, Culture's Consequenses: lnternational Differences in Work-Related 
Values. Beverly Hills, 1980. C. Geertz, The Interpretation of Cultures, N.Y., 1973. C. 
Kluckhorn, og. T. Liebes, Once upon a time, in Daltas. Intermedia 12, 1984. 
l5J. Bondebjerg og U. Bondebjerg, Medier og samfund, K~benhavn, 1990. 
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redskab er der netop brug for, när vi skal analyserer visuel kommunika
tion i et interkulturelt perspektiv. 

Visuel kommunikation 

Läser man indledningen til Larsens og Fausings to-binds värk Visuel 
kommunikation (1980), så definerer de visuel kommunikation på 
f 0lgende må de: 

Billeder er historiske og samfundsmässigt bestemte fänomener. Men dette 
betyder også omvendt, at billeder lader sig läse historisk, at historien og 
samfundet er til stede i billederne og kan ses. Billederne er, betragret under 
denne synsvinkel, mulige kilder til den givne historiske periode, det givne 
historiske konkrete samfund. Ik.ke således at forsrå at de objektive historiske 
forhold uformidlet träder frem på billedfladen, men ar billederne läst på den 
rette måde fortäller om disse forhold, og at de isär fortäller noget, som det 
ellers er vanskeligt at få indsigt i, nemlig hvordan de forskellige klasser og 
lag har oplevet og forholdt sig tilden historiske proces.16 

Fausing og Larsen forstår billeder som historiske og samfundsmässige 
fänomener, men ikke eksplicit som kulturelle fänomener. Billeder 
fortäller således heller ikke noget eksplicit om kultur, men om 'hvordan 
de forskellige klasser og lag har oplevet og forholdt sig til den historiske 
proces'. Billeder kan .läses som politiske udsagn. Og de kan 'läses' fordi 
de 'fortäller'. Det kräver färdigheder som g!Zlr 'läseren' istand til at danne 
betydning udfra bil1edeme. Läseren må förstå billedeme som tidstegn. 
Denne forståelse medf~rer, efter Fausing og Larsens udsagn her, at 
'historien og samfundet er til stede i billedeme og kan läses'. 

Citatet indikerer altså, at et hvilket som helst billede vil kunne forstås 
af en hvilken som helst läser uanset historiske og samfundsmässige 
forhold. Det må samtidig medf!Zlrer, siden det ikke ekspliciteres, at alle 
tegn i alle billeder skaber betydning også på tvärs af kulturer. 17 Tegnet er 
centralt og determinerer läsningen, mens recipientens baggrund kun har 
betydning for såvidt denne har färdighedeme til at läse billedet. 
Afsenderens og recipientens kulturelle baggrund er uden betydning. Men 
angiver tegnlären, semiotikken, 18 kultur som indflydende på betydnings
dannelsen? Er det muligt at anvende semiotikken til at forklare betyd
ningsdannelsen udfra et tvär-og interku lturelt perspektiv? 

16Pecer Larsen og Bent Fausing skrev i Danmark de f~rste b0ger om billeder og visuel 
kommunikation, Visuel kommunikation, 1980, s. 7. 
17Cicatet er ca. 10 år gammelt og i l~bet af denne periode er der sketet paradigmeskift 
med receptionsforskningen bort fra den ttitte förbindelse til en histo1isk-macerialisrisk 
tilgang, hvor klassesp~rgsmål og hegenomi var kerneproblematikker -uden det dog har 
medf0rt at det kulturelle aspekt er kommet i fokus. 
18Der er to betegnelser i dansk sprogbrug, nemlig semiotik og semiologi. Semiotik 
refererer til den peircianske tegnläre og semiologi til den saussure'ske. Jeg ber0rer 
forskellen mellem disse senere i teksten. 
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Hvor kommunikationsprocessen ses som en liniär proces, der forl jZjber 
fra a til b, beskäftiger semiotikken sig med betydningsdannelsen forstået 
som strukturen og relationerne i denne. I semiotikken er läseren centra l, 
hvilket ikke e r ti lfäldet i teorier over kommunikationsprocessen. I 
semiotikken er teksten/budskabet det essentielle, hvilket ikke har den store 
betydning i relation til processen i kommunikationsteorierne. For 
semiotikken er der ingen forskel me11em decoding og encoding, som det 
er tilfäldct med kommunikationsteorierne. Vigtigst i denne sammenhäng 
er nok; semiotikken har en läser for hvem läsningen er kul ture lt 
determ i neret. 

Semiotikken har to hovedretninger; den der blev etab1e re t af den 
amerikanske filosof C.S. Peirce19 og den som den schweiziske lingvist de 
Saussure dannede.20 Begge retninger oppererer m ed tegnet som 
udgangspunkt. For Peirce refererede tegnet til noget andet end sig selv, 
nemlig e t objekt og dette blev f orstået af en läser elle r snarere var de t 
objektets effekt i 1äserens bevidsthed, der skabte betydningsdanne lsen. 
Peirce opperede i denne forbindelse med tre begreber: tegn, interpretant 
og objektet. 

For både Peirce og de Saussure var der en forbindelse mellem tegnet, 
läseren og den ydre virke1ighed. Denne forbindelse ses hos Peirce i ledet 
interpretant som netop implicerer, at det der var vigtigt fo r Pierce var, 
hvorledes mennesket skabte sin bevidsthed og sin erfaring og relation ti l 
omverdenen. For de Saussure, var det sproget der havde interesse, og han 
relaterede tegnet til dets udtryk (signifie) og indhold (signifiant). 

I Europa har det väret den Saussure'ske udlägning af semiotikken, der 
har haft s t0rst indflydelse. Jtalieneren Eco21 er den i europäisk 
sammenhäng, der kommer närmest Peirce's filosofi. 

Da billedanalysen i Danmark har hvilet på den Saussure'ske semiotik 
og mest fremträdende med de Saussures efterfjZjlger, franskmanden 
Roland Barthes, vil jeg kort komme ind på hans tanker om relationen 
mellem billeder og myter. Hvor de Saussure var mest interesseret i de 
tätte sproglige forhoJd , hvorledes en sätning kunne skabe mening, 
interesserede Barthes sig for forhoJdet mellem teksten og läserens socio
kulturelJe virkelighed og den heraf skabte myteproduktion. 

19Jensen anf~rer som note om Pei rce f~lgende : 'Despite an enormous body of work, 
which he (Peirce (m.a.)) produced under difficult circumstances and for the most part 
outside of academic institution, Peirce never completed the system of Jogic and sceinces 
that he e nvisioned. As part of an extensive correspondence between Lady Viola Welby 
and Peirce toward the end of bis life, which rnay be read as the testament of an isolated 
and agonized scholar, he mentions that he was then 'working desperately to get written 
before I die a book on Logic that shall attract some good minds through whom I may do 
some real good' (Peirce, s.408)'. 
20c.s. Saussure, Course in general linguistics, London, 1959. 
21u . Eco, A theoryofsemiotics, Bloomington, 1976. 
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Visuel kommunikation i et kulturelt perspektiv 

Jeg vil i det f~1gende beskäftige mig med Barthes, da han i Mytologier22 
flere steder nävner forhold , der ser ud til at tendere en interkulturel 
perspektivering. Således har han to eksempler, som jeg vil träkke frem 
her. 

Hvis jeg er på tur i de spanske basker-provinser, så kan jeg sagtens 
konstatere en vis arkitekstonisk enhed i husene, et stilmässigt fällespräg, der 
g~r. at jeg opfatter det baskiske hus som et determineret etnisk produkt. Og 
dog f~ler jeg mig ikke personligt ber'6rt eller så at sige attakeret af denne 
ensartede stil, jeg kan jo uden videre se, at den har eksisteret f~r mig uden 
mig. Det er et komplekst produkt, hvis udformning skyldes en lang 
forhistorie. Stilen vil ikke appellere til mig, den provokerer mig ikke til at 
navngive den, med mindre jeg har til hensigt at indf~je den i en generel 
oversigt over forholdene på landet. Men hvis jeg befinder mig i det parisiske 
område og pludselig for enden af Rue Gambetta eller Rue jean-Jaures st'6der 
på et smart lille hvidt bondehushus med r~de tegl , brunt trävärk , assymetriske 
gavle og en facade, der stort set er däkket af efeu, så er det ligesom , jeg 
modtager en bydende personlig befaling til at benävne dette objekt som et 
baskisk bondehus, ja snarere til heri at se selve essensen af det rent 
baskiske. 23 

Og her er et andet eksempel: 

jeg er hos barberen og får stukket et nummer af Paris-Match ud. På forsiden 
g~r en ung neger i fransk uniform honn~r med blikket l~ftet mod et eller 
andet, der utvivlsomt er tricoloren. Det er, hvad selve billeder viser. Men 
hvad enten jeg nu er naiv eller ej, så indser jeg meget vel, hvad det er det skal 
betyde for mig: at Frankrig er et stort imperium, at alle landets s~nner uden 
hensyn til hudfarve gor tro tjeneste under fanen, og at der ikke finde.s noget 
bedre svar på kririkken af den päståede kolonialisme end den iver, som den 
sorte mand lägger for dagen for at tjene sine påstäede undertrykkere.24 

Begge eksempler har bruddet som tema. Det e r 'noget' i begge 
eksempler, som skaber refleksion. Begge eksempler tematiserer kultur - i 
det f~rste en kultur, der er när; i det andet en kultur, der er b1evet gjort 
när. Forståelsen af 'de andre' kulturer er gjort kulturelt bestemte. Både 
läseren (Barthes) og teksten (det baskiske hus, negeren) er agenter for 
hver deres kultur. Den mytiske betydningsdannelsen er det tredje 
'produkt', nemlig, der hvor Barthes läser 'det baskiske hus' og 'negeren' i 
de konstruerede sammenhänge (det parisiske gadebillede, forsiden af 
Paris-Match). 

221 1957 udkom Barthes' bog Mythologies. Bogen udkom i Danmark 1969 i forkortet 
udgave. Jeg anvender herden danske udgave. 
23Barthes (1969) , s. 162. 
24Ibid, s. 151. 
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Anvendeligheden af den Barthe'ske model begränses noget, når vi skal 
anskue den udfra et tvär-og interkulturelt perspektiv. Som billedanalytisk 
redskab har den sin force samt som forklaringsgrundlag fo r 
sammenhängen mellem billed og myte. Men den formår ikke at spände 
over de fakti ske tvär-og interkulturelle problemstillinger, fordi den 
genererer betydning indenfor sit eget kulturelle univers. Man kan i lyset 
heraf sige, at der er tale om en intrakulturel kommunikation,2s hvor der 
er en st~rre sandsynlighcd for, at läseren forstår basale sammenhänge 
mellem teksten/billedet og sig selv. I de Barthes'ske eksempler forstås 
'det baskiske hus' netop som et baskisk hus, altså som et hus fra en fransk 
egn og negeren som en neger fra en af de franske kolonier. 

Barthes iagttagelser kan placeres indenfor et ku lturelt og socio
ku lturelt forståelsesfelt, hvorimod eksemplerne her ikke e r så 
repräsentative for den psyko-kulturelle forståelse. Det er isär iagttagelser 
af den sidstnävnte karakter, nemlig bindingen til tegnets udtryksside, som 
Det lyse kammer - bemärkninger om fotografiet2 6 er eksponent for. 
Barthes nåede aldrig at komme närmere ind på, hvorledes den psyko
ku lturelle läsning var influere t af andet end den personlige historie og 
baggrund. 

På baggrund af ovennävnte kan vi fors0ge at sammenkoble nogle af 
betragtningerne fra den interkulturelle kommunikationsproces med de 
her anf0rte. For billedanalysen i et tvär-og interkulturell perspektiv er 
det ikke blot n0dvendigt at se på billedets relation mellem udtryk/ 
denotation og indhold/konnotation, men ligeledes forbinde di sse 
iagttagelser til de myter, som eksisterer i samfundet - altså decifre re r 
billedet, som Barthes anslog i bogen Mytologier. Når dette er gjort må 
perspektiver af interkulturel karakter inddrages, nemlig mere specifikt 
forhold som afsender og modtager er underlagt kulturel, socio-kulturelt 
og psyko-kulturelt. G0r man dette må det väre muligt, at indfange fl ere 
niveauer i betydningsdannelsen og dermed få den interkultu re lle 
perspektivering med. 

En billedanalyse med et interkulturelt perspektiv 

Når vi skal foretage en analyse af bil1eder fra andre kultu rer, träder <ler 
faktorer frem, som har baggrund i de forhold og relationer vi i forvejen 
har til de andre kulturer. Dvs. at vi for vi overhovcdct bl iver kon
fronteret med visuel kommunikation fra andre kulturer har en forud
forståelse af dem. Barthes havde selvf01gelig også en forudforståelse af 
negeren, som han afläste i sit skema, et skema, der var karakteriseret ved 
hans politiske engagement. Han så negeren i relation til det franske . . 
1mpenum. 

25Se Gudykunst og Kim. 
26R. Barthes, Det lyse kammer - bemärkninger omfotografiei, K~benhavn, 1980. 
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Men forudforståelsen ändres og forandrer sig med de samfundsmässige 
og kulturelle fo rhold. Idag e r det mit postulat, at der i Danmark 
eksisterer et mere 'betändt' forhold til 'de andre' end for år tilbage; vores 
foru dfo rståelse er mere p räget af stereotyper og fordomme.27 Jeg er 
selvf0lgelig klar over, at der eksisterer visuel kommunikation, der for
s0ger at give et nuanceret billede af 'de andre', men generelt set er det 
danske samfund idag langt mere fordomsfuldt end tidligere. 

Prej udiced people see the world in ways that are consistent with their 
prejudice. If Mr. Bigot see a well-dressed, white, Anglo-Saxon Protestant 
sitting on a park bench sunning himself at three o'clock on a Wednesday 
afternoon, he th inks nothing of it. If he sees a weel-dressed black man doing 
the same thing, he is liable to leap to the conclusion that the person is 
unemployed -and he becomes infuriated, because he assumes that his hard
earned taxes are paying that shiftless good-for-nothing enough in welfare 
subsidies to keep him in a good clothes. If Mr. Bigot passes Mr. Anglo's 
house and notices that a trash can is overturned and some garbage is trewn 
about, he is apt to conclude that a stray dog has been searching for food. If he 
passes Mr. Garcia's house and notices the same thing, he is inclined to 
become annoyed, and to assert that 'those people live like pigs' . Not only 
does prejudice influence his conclusions, his erroneous conclusions justify 
and intensify his negative feeli ngs.28 

På samme måde har vi det med billeder. Hvad tänker du, når du ser dette 
billede (se fi g. s. 75)? 

Stikordsagtigt sikkert noget med: foräldede afstraffelsesmetoder, 
barbarisk, uf0lsomt, 'er det virkelig n0dvendigt?' 'sikke afslappede 
tilskuerne/politiet ser på', 'kunne man forvente andet...' etc. A visens 
redaktion (Morgenavisen Jyllands-Posten) har sikkert bragt dette billede 
af grunde og reaktioner af netop denne type. 

En billedanalyse af dette billede ville begynde med en beskrivelse af, hvad 
der sker: En mand bliver pisket af en uniformet person. På dette niveau 
er der ikke så meget på spil , idet analysen her blot skal forho lde sig 
beskrivende til billedets indhold. På analysens andet niveau er teksten med 
til at kode budskabet, idet teksten tilkendegiver den 'måde' afsenderen 
0nsker, at jeg som läser skal forstå billedet (det Fiske kalder 'preferred 
reading'). Af billedteksten fremgår det, at Kanzoor Ahmed 'offentligt må 
lägge ryg til 30 piskeslag'. Men det fremgår også af billedteksten , at 
Kanzoor Ahmed er politimand og at det er hans tidllgere kolleger, der 
effektuerer straffen. På billedanalysens andet niveau aktive res 
associationer og i dette konkrete tilfälde er det politimand/ mändene der 
sätter associationeme igang. 

27Jvf. den 'almindelige opfattelse', at indvandrerne tager 'vores' arbejde, yngler som 
rotter og vi! g~re Danmark til et muslimsk land. 
28 Aronson 1972, s. 174 in Gudykunst og Kim, s. 100. 
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Som läsere associerer vi på politi med baggrund i vores forståe lses
verden. Vi forvirres, men bekräftes i at de andre er barbarer, primitive 
etc. altså opfattelser der falder indenfor de stikord jeg nävnte ovenfor. 

En billedanalyse med en interku lturel perspektivering når längere end 
konstateringen af, at vi her på det mytologiske plan atter får bekräftet vor 
forudforståelse og myter af de andre, her det pakistanske samfund, og de 
'indfS{5dte' som umenneskelige barbarer. 

Hvorledes vil en billedanalyse med et interkulturelt perspektiv gribe 
analysen af dette billede an? På det kulturelle og socio-kulturelle niveau 
ser analysen således ud: 

Vi har med et andet trosforhold at glZ)re, som er med til at skabe et 
kuJturelt verdensbil lede forske lligt fra vores. Dette verdensbi llede ser 
anderledes på individets p lacering i forhold til slägt, magt og 95konomi.29 
'Visse kulturer bellZ)nner individuelle initiativer' ,3o disse kulturer kan vi 

29G. Egger og B. Gottlieb, Eksportens junglebog, K!/Sbenhavn, 1989. 
30G. Herlitz, Kulturgrammatik. Kun.uen at mode andre kulturer. K!ISbenhavn, 1991 , 
s. 42. 
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som model betragtet og if!Z}lge Herlitz, kalde jeg-kulturer. Udover positivt 
at valuere personlige egenskaber, tempo, sp idse albuer, prämieres 
individuelle prästationer. Dann1ark er en jeg-kultur. 

Pakistan er derimod, atter betragtet som model og if!2)1ge Herlitz, en vi
kultur, som ikke tillader personligt initiativ , som i jeg-kulturen og hvor 
'Hierarkierne .. . ofte (er) stärke, og de formelle og regel mässige 
fremgangsmåder er de eneste tänkel ige' 31 

Jeg-kulturen har et veludviklet skyJdbegreb, mens vi-kulturen 
tilsvarende har skammen. 'Og tät knytte t til skammen er også 
äres begrebet'. 32 

I äres-og skam-kulturer betones individers rolle som medlem af en gruppe, et 
kollektiv. Det, den enkelte g~r, skal måles efter gruppens behov og ~nsker. 
Bel~nningen for en vellykket handling tilfalder gruppen, men gruppen må 
også bäre konsekvenserne af det, der går galt...Hvis en person forsynder sig 
mod samfundets regler og normer, er det hele gruppen, der må bäre 
skammen.33 

For at vende os til billedet, så har hele 'politi-samfundet' en interesse i at 
rense sig for den skam, som deres kollega Kanzoor Ahmed har pådraget 
det. Det må og ska l ske offentligt. Det er den eneste måde 'politi
samfundet' kan genoprette ären på. Det ser dog ud til at afstraffelsen ikke 
foregår i et offentligt rum. På billedet ses ikke andre tilskuere end de 
tilstedevärende politibetjente, som ovenik!2}bet ser meget afslappede og 
sk0des l0se ud. Billede t fungerer imidlertid som dokumentation for at 
begivenheden har fundet sted overfor den ydre verden, her f0rst og 
fremmest det pakistanske samfund. Billedet er en manifeste ring af 
genoprette1sen af det pakistanske politis äre, som netop kun kunne 
genoprettes offentligt. Billedmediet er perfekt hertil , fordi det kan l!2}s rive 
begivenheden fra tid og sted og g0re genoprejsningen universel. Derfor 
er det egentlig heller ikke vigtigt med tilskuere til den fakt iske 
begivenhed. 

Indenfor vores kultur må man kun mod de d0mtes og straffed es 
tilladelse vise billeder af dem. Her regner vores kultur de t for en 
beskyttelse af individet og denne beskyttelse omfatter også kriminel1e. I 
denne kult.ur må de kriminelle 'f0le skyld' i särligt indrettede huse. Hvis 
en politimand forbryder sig, så straffes han som andre kriminelle, men 
det ber!Z} rer i0vrigt ikke 'politi-samfundet' i vores kultur. Det drejer sig 
ene og alene om individet, som er centrum i jeg-kulturen. 

Nu har det sikkert ikke väret politimändene på billedets intention, at 
deres äre også skulle genoprejses i Danmark, eller for den sags skyld har 
det väret motivet for AP's pressefotograf. Motivet (betjentene), 
afsenderen (fotografen) har alt.så nogle helt specifikke formål med dette 

31 lbid, s. 43. 
32Jbid, s. 45. 
33Jbid, s. 45. 
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billede, modtageren nogle helt andre. Der er en kommunikation igang 
selvom denne har forskell ige motiver og betydninger. 

Skal vi gribe tilbage til semiotikken, så formår Peirce at komme 
nännest de forhold, som jeg her har beskrevet. Han får både fat i läserens 
bevidsthed om tegnet/billedet samtidig med, at der i inter-prenanten også 
er indeholdt det mytiske apperat, som Barthes oppererer med. Gudykunst 
og Kims opdeling af de påvirkninger som influerer på modtagerens 
förståelse og opfattelse af den anden kultur g0r det muligt at supplere 
Peirce's model med en n0jere kategorisering af de områder, hvor den 
interkulturelle perspektivering kan analyseres og forstås udfra. Således 
vil den interkulturelle kommunikationsproces väre fo rkl arlig på et 
overordnet plan, et makrostrukturelt (de kulturelle og socio-kulture lle 
niveauer) og på et individuelt/personl igt plan, mikro niveau (det psyko
kulturelle niveau). 

Os og billedeme på tvärs af kul turer 

Vi er blevet så vant til billeder og har vännet os til at se ind i andre 
verdener, at billeder udelukkende forstås indenfor vores/modtagerens 
kulturelle forståe1sesramme og verdensbilJede. De eksisterer i tomme 
rum, fordi vi ingen mulighed har for at kende til den kulturelle og socio
ku lturelle baggrund for billedet. Det er blevet läseren, <ler har den 
altafg0rende rolle for skabelsen af betydning. Billedet indskriver sig i 
vores kultur og läses af os udfra den kultur vi e r bärere af. Og her 
indplaceres det i det eksisterende 'de andre'-skema. Derfor er billeder fra 
andre kulturer med til at bekräfte fordomme, stereotyper og forud
forståelser. Vi har som läsere ingen viden om intemationale samfunds
mässige og kulturelle forhold. Det vi ved om andre kulturer er anden
hånds viden iscenesat af andre. Faktisk e r den viden vi har om andre 
kulturer netop formidlet tiJ os gennem medier. Det er på den baggrund, 
koblet med den samfundsskabte holdning og vores egen psyko-kulturelle 
holdning i0vrigt, at vi mener noget om de andre kulturer. 

Det er sp0rgsmålet om ikke de medieskabte billeder i den elektroniske 
tidsalder udg0r en 'secondary visuality' for at knytte an ti l W .Ong's 
'secondary orality'-begreb. Er billederne, og her tänker jeg isär på 
pressebi1ledeme, ikke ved at skabe en egen visuel virkelighed, som netop 
träder frem gennem bl.a. det tidligere omtalte Timisoaras billede eller 
videoen af Ceuscecoes henretteJse? Disse eksempler bärer i h~jere grad 
präg af at det visuelle skaber virkelighed og holdninger fremfor at 
bevidstheden og omverdensforståelsen er grundlaget for produktionen af 
billeder. Når skellene mellem virkelighed, 'virkelighed', fiktion og 
faktion bliver flydende må det teoretiske grundlag tages op til 
overvejelse. Ikke mindst når de tvär-og interkulturelle perspektiver skal 
ti lgodeses. 
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Billedet af andre kulture r er ikke blot e t visuelt billede, men også e t 
mentalt billede. Det er denne anden betydning, som den interkulture lle 
perspektivering kan väre igangsätter for og som må og skal inddrages, 
när vi har med visuel kommunikation at g0re fra andre kulturer. Denne 
perspektivering skal fY'rst og fremmest skabe respekt og lydh0rhed 
overfor, at det drejer sig om en anden kultur. 
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Bildförståelse och Transkulturalitet 

Berit Sahlström 

Transkul tureU bildförstäelse 

Projektet Transkulturell bildförståelse påbörjades för ett par år sedan 
med syftet att åstadkomma en översikt över den samlade kunskapen inom 
det vida forskningsområde som projektets titel syftar på. Vi som arbetade 
med projektet kunde snart konstatera att tredje världens situation utgjorde 
en lämplig modell utifrån vilken vi skulle kunna få perspektiv på 
forskningsområdet bildförståelse, generellt och specifikt. Jämförelser 
mellan kulturer med olika förutsättningar att förstå bilder kunde göras 
med utgångspunkt i tredje världen och dess relation till egna kulturella 
mönster och västerlandets inflytande. Vi intresserade oss särski lt för den 
internationella massmediala situationen, liksom för synen på 
bildinlärning, bildförståelse och bildutbildning i nutida och framtida 
skolundervisning. Arbetet kom att koncentreras på situationen i några 
afrikanska länder, i synnerhet de som får svenskt bistånd. 

Projektet, som avslutas 1993, finansieras av Humanistiskt-Samhälls
vetenskapliga Forskningsrådet i Sverige. Gruppen består av Solfrid 
Söderlind, Tema Kommunikation, Linköping, Mari Granath, Konstveten
skapliga institutionen, Uppsala, Ulrika Kjellman, Konstvetenskapliga 
institutionen /Ide och lärdomshistori ska institutionen, Uppsala, samt 
undertecknad, som fungerar som projektledare. I är deltar även Birgit 
Negussie, Karlskrona Vårdhögskola. 

Denna artikel behandlar några av de frågor som projektet aktualiserat 
och beskriver kortfattat de problem som jag funnit angelägna att utforska. 
För att underlätta diskussionen tar jag först upp några centrala begrepp. 
Artikeln baseras på det föredrag jag höll vid konferensen 0 ral ity
Literacy-Visuality. En kritisk granskning i Linköping 6 november 1991. 
Det är i grunden en modellstudie, i vilken bildförstäelse dels diskuteras 
utifrån visuality-begreppets möjligheter i orality-literacy-debatten, dels 
utifrån en centrum-periferi-modell som synliggör bildförståelsens 
särdrag, relaterad till det massmediala flödet. 

Slutsatserna i artikeln är mina egna, men de har växt fram i elen 
fruktbara arbets- och samtalsmiljö som forskningsgruppen utgjort. 
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Några begrepp 

Tredje världen och Västerlandet 

Jag kommer i denna artikel att använda begreppen "tredje världen" och 
"västerlandet", väl medveten om de problem som är förknippade med 
dem. Begreppet "tredje världen" utgår från en fysisk, ekonomisk realitet, 
medan "västerlandet" utgör en enhet uppburen av någon form av historisk 
och kulturell gemenskap. Den skillnaden är i sig betecknande för de 
gränsöverskridande kulturmöten som projektet transkulturell bild
förståelse behandlar. Bildförståelsen är en funktion av såväl kultur som 
teknik och ekonomi. 

Den tredje världen förutsätter att en första, andra (och fjärde) värld 
existerar, medan begreppet västerlandet förutsätter österlandet, 
åtminstone rent språkligt. "Tredje världen" används emellertid numera 
helt enkelt som beteckning på den del av mänskligheten som har det sämre 
ställt än andra; den har en låg rang i världshierarkin som beror på histo
riska, politiska och ekonomiska förutsättningar. 

Samtliga länder i Afrika hör till "tredje världen". Forskningsprojektet 
tar sin utgångspunkt i de afrikanska ländernas tillhörighet till "tredje 
världen" - därav användningen av "Afrika" och "tredje världen" som 
närliggande begrepp i sammanhanget. Afrika inbegriper emellertid geo
grafiskt, politiskt och kulturellt såväl postkolonial, modem, urban miljö 
som äldre centralmakters politiska centra. Det innehåller allt från de mus
limska och kristna kulturernas religiöst inspirerade miljöer till afrikanska 
icke-kristna, icke-muslimska samhällen i agrara områden. "Västerlandet", 
"västvärlden" och den "västerländska kulturen" inbegriper det kristna 
Europas hela historia och dess koloniala, imperialistiska utveckling. Det 
märks i den visuella miljön, där man kan iaktta hur renässansens perspek
tiv lära appliceras. Det gäller också tryckkonstens revolutionerande effekt 
på förmedling, insamling, förvaltning, spridning och inlärning av 
kunskap. Men "västerlandets" påverkan märks också i de påvra miljöer 
som tillgodogjort sig modern teknik i form av television, radio och 
serietidningar, men som inte är att räkna som "litterata" i någon verkligt 
effektiv bemärkelse. 

Bildförståelse, bilder och bildkonventioner 

Med bildförståelse menar jag förmågan att tolka tvådimensionella bilder. 
Begreppet används alltså inte i någon överförd bemärkelse. Samma sak 
gäller begreppet bild, som kan exemplifieras på följande sätt: seriefiguren 
Kalle Anka och de landskap eller interiörer i vilka han placeras är bilder 
eller delar av bilder. Illustrationer i böcker och tidningar är bilder. 
Grafiska, tvådimensionellt utförda modeller - med eller utan infälld text 
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- är bilder. En författare som i ord tecknar ett motiv eller en händelse 
anses i denna kontext ge en beskrivning av en bild. 

Den tvådimensionella bilden kan sägas representera en tredimensionel I 
verklighet, en situation eller en stämning under förutsättning att läsaren
betraktaren accepterar de bildkonventioner bildproducenten utgår från 
när hon gör bilden. Det krävs internationellt spridda bildkonventioner för 
att mänskligheten i globalt hänseende skall kommunicera med varandra. 

Transkulturalitet 

Mitt bidrag till diskussionen om bildförståelse är menat att också 
illustrera och förtydliga det transkulturella drag som finns i media
samhället, alltså det jag valt att kalla transkulturalitet. Transkulturaliteten 
- kulturella gränsöverskridanden och möten - har att göra med mångfald 
snarare än enhet. Linjen mellan de två punkterna "centrum" och "peri
feri" som figuren nedan beskriver, kan ses som en färdsträcka mellan två 
poler i ett slags flödesschema för medier och bilder. Enligt min mening 
är modellen en fungerande beskrivning av ett mångfasetterat fenomen och 
jag använder den här för att introducera ett nytt synsätt, som tillvaratar 
tredje världens komplexa kulturella och mediala situation. 

Med introduktionen av denna modell vill jag också re-definiera "väster
ländsk kultur" genom att problematisera influenser, kulturell interna
l isering och främmande element i densamma. Som så ofta i 
mänsklighetens historia består styrka och makt av en samling 
förutsättningar, som enskilda inte alltid fungerar på samma sätt som när 
de kopplas samman. Den västerländska kulturen skulle kunna ses som ett 
rep tv innat av sådana tekniska, historiska, ekonomiska och sociala 
förutsättningar. Utan att göra jämförelsen alltför långtgående, kan 
exempelvis också den östafrikanska Swahilikulturens starka identitet som 
blandkultur med dess internaliserade mångfald jämföras med modern 
västerländsk, urban, massmedial kultur. 

I ett transkulturellt perspektiv ser vi att människan möter medierna 
med olika kultu rella utgångspunkter. Jag skulle vilja hävda att det ibland 
kan finnas ett större intresse för medierna i områden som möter den 
internationella massbildskulturen i starkt begränsad omfattning än i ett tätt 
befolkat samhälle med större bildflöde men där avläsningsförn1ågan inte 
uppmuntrats. Detta kan helt enkelt bero på att det ovanliga väcker 
intresse. Problemen att förstå bilder grundas i så fall inte enbart på brist 
på bilder, eller brist på bilder med västerländsk konvention. Förståelsen 
för bilder kan byggas upp successivt, till skillnad från textläsning, som 
förutsätter en större förtrogenhet med bokstäverna innan helheten kan 
förstås (förutsatt att läsaren kan språket, förstås). Den successivt 
uppbyggda bildförståelsen innebär både en fördel och en nackdel, 
eftersom sändaren-bildproducenten inte har möjlighet att kontrollera 
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mottagarens uppfattning på samma sätt som när det gäller det skrivna 
språket. 

I och med att alfabetet kan ses som en form av konvention för 
bildframställning (med det skrivna ordet betraktat som "bild"), sku lie 
skriv- och läskunnighet vid sidan av dess eventuella påverkan på 
kognitionen också påverka bildavläsningsförmågan positivt. I så fall skulle 
det rent hypotetiskt vara lättare för en muslim, som lever i en relativt 
begränsad bildmiljö men genomgått koran-skola, att förstå och handskas 
med tvådimensionella bilder, än de som inte har lärts upp i den kalligra
fiska traditionen och haft den dekorativt hållna arkitekturen nära inpå sig. 

"Cement City" 

Ytterligare ett begrepp av central karaktär för denna diskussion är det jag 
kallar "cement city", som är kärnan i den urbana miljön. Den är van ligen 
byggd på kolonial grund, men i de självständiga staterna i Afrika 
förändra s städerna numera snabbt till en modern miljö, där 
kulturspecifika drag från de tidigare koloniserade kulturerna är självklart 
inlemmade. Den urbana miljön inbegriper med andra ord dels den 
självständiga statens nyformade politiska centrum, dels strukturen som det 
koloniala samhället lämnade efter sig i psykologiskt, arkitekturhistoriskt, 
administrativt osv. hänseende. Idag formas naturligtvis den urbana miljön 
i tredje världen efter internationella mönster, eftersom medierna, 
marknaden och kommunikationerna snabbt sprider sig över världen. 

En annan del av stadskulturen finner vi i förstaden och större 
samhällen, som kan betraktas som semi-urbana. Till dessa återkommer jag 
nedan. 

Utveckling, utbildning 

Intresset för utveckling har tidigare hängt ihop med västerlandets önskan 
att plikta för vad man syndat. Man har menat att utveckl ing är positivt 
och att det innebär en rörelse mot ekonomisk och politisk självständighet 
samt en marknad av europeiskt snitt med industrier och livlig handel. 
"Developing countries" har varit en beteckning liknande "Tredje 
världen", men med betoning på att utveckling är en framåtsträvande 
aktivitet, som leder till ett positivt mål, nämligen att likna länderna i 
"väst". 

Utbildningens roll har av hävd varit central i tredje världens försök att 
utvecklas och moderniseras. Utbildning är både som myt och verklighet 
en förutsättning för tredje världens utveckling bort från fatt igdom och 
svält in i den industrialiserade, högkommersiella, urbana kulturen av 
västerländskt snitt. 

Utbildningens mål är ekonomisk tillväxt och utveckling mot ett 
industrisamhälle. Däri ligger myten att utbildningen, som för den enskilda 
individen kan vara enda möjligheten att komma vidare, samtidigt är 
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hennes bidrag till det moderna samhällets utveckling. Detta trots att 
motsatsen ofta är fallet. Ett gott exempel är den stora skaran 
administrativt utbildade etiopier som de senaste två decennierna fått 
erfara att utbildningen omöjliggör en tillbakagång till äldre 
levnadsmönster men inte alltid ger möjligheter till arbete, eftersom den 
statliga förvaltningen och privata bolag inte utvecklats i samma takt som 
studenter examinerats från skolorna. Men utbildning kan naturligtvis 
samtidigt generera en ny kulturell identitet. 

Ett diakront perspektiv 

"Transkulturell bildförståelse" skall tolkas i vid bemärkelse. Begreppet 
inbegriper den förändring som ständigt påverkar miljön i vilka bilder 
avläses och förutsätter att bildproduktionen, liksom människors 
avläsningssätt, förändras successivt. Själva förändringen utgör utgångs
punkten, antingen för en kulturell utveckling och förändring i positiv 
bemärkelse, eller en stagnation. Det senare fallet har beskrivits i en 
mängd sociologiska och biståndspolitiska sammanhang - inte utifrån bild
förståelseproblematiken men utifrån många andra och liknande 
sammanhang. 

Med begreppen och förutsättningarna givna ovan kan vi bygga upp ett 
diakront förhållningssätt, som har västerländsk bildtradition som utgångs
punkt, och ser tredje världens förståelse av moderna bilder som en följd 
av utvecklingen. Bildförståelse hos tredje världen-publiken blir ett tecken 
på förändring, som i sin tur ses som utveckling. Kanske är det så, att just 
bildförståelse och användning av bilder utgör en faktor som tydligare än 
andra visar skillnader melJan dominerande och dominerade kulturer i vår 
värld. Vi märker då också, att begreppen "västerlandet" och "tredje värl
den" är så rotade i ekonomiska och politiska förklaringsmodeller, att hän
syn inte tagits till kulturrelaterade spörsmål. Å andra sidan är just de 
ekonomiska och politiska faktorerna så viktiga även för bildförståelsen, 
liksom för kulturen i stort, att de gott kan sägas utgöra förutsättningar för 
tredje världens kulturella utveckling i dagsläget. 

Men tredje världens befolkning är en heterogen grupp med skiftande 
kulturhistorisk bakgrund och frågan om bildförståelse kan bara studeras i 
verkligheten om man först definierar vilken form av bildspråk eller 
bildkonvention vi diskuterar. Eftersom vi håller oss till ett relativt 
generellt perspektiv lämnas emellertid det sistnämnda därhän. 

Kommunikations- och bildvetenskapliga utgångspunkter 

De forskare som sysslat med tryckeriteknikens och bildreproduktionens 
historia hör till dem som kan sprida ljus över biJdförståe lse
problematiken. Williams Ivins, Estelle Jussim och Lena Johannesson med 
flera har visat att det under de senaste två hundra åren av västerlandets 
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historia växt upp en industri som ökat bildtätheten i mänskliga miljöer på 
ett drastiskt sätt. 1 Orality-literacy skulle mycket väl kunna diskuteras 
utifrån ett "visual-literacy"perspektiv, där läs- och bildförståelsen histo
riskt sett kan ha utvecklats parallellt under dessa viktiga sekler, när bok
och bildtryckarkonsten fick avgörande betydelse för samhället. Vad som 
återstår att bearbeta och diskutera är huruvida denna tekniska revolution 
verkligen påverkat vår förmåga att uppfatta och tolka bilder. Om 
bildtolkningsvanan uppfattas som bättre "bildförståelse" måste så vara 
fallet. Analogt följer att den som ser många bilder eller givit särskild akt 
på bilder, i allmänhet förstår bilder bättre efterhand. Konsekvensen av ett 
sådant påstående diskuteras nedan. 

Sändar-mottagar-perspektiv 

I samband med avbildning uppkommer en diskrepans mellan bildprodu
centens utformning av bilden och hur den avläses av andra. Detta hänger 
samman med tre "sändarperspektiv": a) frågan om bildsändarens praktis
ka handlag, b) sändarens tekniska förutsättningar och c) sändarens 
kulturella och/eller psykologiskt betingade individuella egenheter. När 
bilden sedan skall tolkas utgör emellertid de tre faktorerna endast en del i 
problemet om huruvida vi förstår bilderna och i så fall varför och hur vi 
gör det. Våra egna individuella förutsättningar att förstå dem är också 
centrala. Många kommunikationsforskare har diskuterat detta med hjälp 
skiftande modeller. 

M ediasituationen 

I mediasammanhang tillhör sändaren och bildframställaren i tredje 
världen en elit som står i nära kontakt med, eller utgör en del av, "the 
urban society" och det ekonomiska och politiska etablissemanget, vilket i 
sin tur står närmare "västerlandet" ur kulturell och ekonomisk synpunkt. 
Den teoretiska modellen för analysen kan sägas utgå från klassisk väster
ländsk dikotomisering och då särskilt den i tredje-världensammanhang 
välkända centrum-periferimodellen, som bland andra Johan Galtung 
arbetat med i många år. Diskussionen om transkulturalitet i bildförståeJse
sammanhang inriktar sig på avståndet och det komplicerade förhållande 
som faktiskt råder mellan centrum och periferi (vars bakomliggande 
orsakssamband enligt min mening inte tydliggjorts). Det är av vikt att 
kunna påvisa de grader av kulturell integrering eller internalisering som 
existerar, och hur de ter sig i skiftande sammanhang. 

1William Ivins, Prints and Visual Communication, London 1953; Estelle Jussim, Visu"°'l 
communication and the Graphic Arts. Photographic Technologies in the Nineteenth 
Century. New York 1974; Lena Johannesson, Den massproducerade bilden, Stockholm 
1978. Se även hennes artikel i denna volym. 
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En studie av medierna - inklusive bildförmedling - och deras 
spridningsvägar ger ett delvis förnyat, förändrat synsätt vad gäller 
polerna och deras relation till varandra: sändare-mottagare, centrum
periferi, stad-land, västerlandet-tredje världen osv. Med utgångspunkt i 
bildförmedlingen kan man ställa sig flera frågor: Hur lång är sträckan 
mellan polerna egentligen? Av vad består sträckan/avståndet mellan dem? 
Hur ser vi på polerna ur kulturell och inlämingspsykologisk synvinkel? 

Orality, literacy - och visuality 

En dikotomi som tillhör samma kategori som de ovan nämnda och är 
aktuell i tredje världen-sammanhang är "orality-literacy"-perspektivet, 
som behandlats av Ong, Havelock, Goody, Goodman med flera.2 Senare 
har "visuality" tillfogats som ett slags bihang, men utan samma direkta 
referens till tredje världen. Jag menar att dikotomiseringen mellan 
illiteracy-literacy och orality-literacy är av stor vikt för oss i vår strävan 
efter att förstå tredje världens situation i ett utvecklingsperspektiv. Frågan 
är bara vilket som är bildavläsningens motsvarighet till "orality" och 
vilket som är "illiteracy". Kanhända har vi koncentrerat oss i alltför hög 
grad på inlärningen av språk och skrivfärdigheter i utbildningssamman
hang och därmed tenderat att glömma bort bildmediets viktiga kommu
nikativa roll till förmån för bildens illustrativa funktion som bihang till 
texten. Att läsa modern text idag hjälper ofta inte, om man inte samtidigt 
förstår bilderna och dess grafer, symboler, förstoringar av detaljer, ab
straktioner mm, som utgör del av informationen. Läskunnighet i 
begränsad alfabetisk mening är med andra ord inte tillräcklig i det 
moderna massmediala samhället. 

Bildens roll i olika medier och hos olika sändare skiftar emellertid. 
Några använder den som informationsmedium, andra som illustration i 
bemärkelsen "tillägg" eller "förtydligande". Åter andra ser bilder i kon
takt med text som ett dekorativt inslag, för att lätta upp texten layoutmäs
sigt. I tredje världen används bilden dessutom som substitut, "istället för 
text", då man vänder sig till folk, samhällsgrupper och individer som man 
räknar som analfabeter. 

Redan på 1970-talet kommenterade Andreas Fuglesang hur bilder 
gjorda i en kulturell kontext kunde få en ny betydelse i andra miljöer än 
de i vilka var gjorda, och att de då snarare blev hinder än informations
kanaler. Fuglesang såg saken i ett bistånds- och informationstekniskt 
perspektiv .3 

Här utgår jag försöksvis från att även ett bildspråk måste läras in , 
vilket är ett synsätt med paralleller i Ongs med fleras syn på literacy. 

2Se Berit Sahlström, Solfrid Söderlind, "Orality-literacy-forskning i ett bildperspektiv", 
Valör 1:1(1986) 13 ff. 
3 Fuglesangs kanske mest kända bidrag finner vi i Applied Communication in Developing 
Countries. ldeas and Observations. Dag Hammarsjöld Foundarion (1973) 1978. 
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Inlärningen, hävdar pedagogerna, kan ju ske både formellt som läs- och 
skrivundervisning i skola, och informellt - vilket förekomm er i 
sammanhang där den okunnige genom närvaro och kanske deltagande i 
sysslor (produktion) skaffar sig kunskap och erfarenhet. Inlärning av 
bilder och bildbetydelse sker enligt mitt förmenande enligt den 
sistnämnda modellen. En uppväxt som inte erbjuder konfrontationer med 
bilder i form av barnböcker, seriemagasin , filmer och illustrerade 
skolböcker m.m. kan begränsa individens förmåga att tolka bilder i 
mediasamhället. 

Om detta stämmer skulle kulturer som erbjuder ett annat form- och 
bildspråk än det som västerländska massmedia kan erbjuda (som exempel
vis vissa asiatiska och muslimska kulturer) ge bättre möjligheter för det 
växande barnet att förstå bilder, än de miljöer, som har ett kulturellt 
"ointresse" för tvådimensionella bilder (som exempelvis den traditionella 
Shonakulturen i Zimbabwe och delvis även de kulturellt påvra 
förhållanden som nyetablerade kolonialister i Afrika levde under, såsom 
nyutvandrade engelsmän i Rhodesia till skillnad från i Sydafrika). Därför 
har individer och kulturella miljöer som medvetet odlar både ett gammalt 
och ett nytt bildspråk, eller där medborgarna är medvetna om kulturernas 
skillnader i avseende på bildförståelse och bildavläsning, också möjlighet 
att förstå bilder bättre. Att ha tillgång till tvådimensionella bilder är 
huvudsaken, men till detta måste ett visst intresse finnas, vilket ä r 
kulturellt betingat. Med andra ord kan vi använda oss av denna paralle ll 
till begreppen orality och illiteracy för att förklara bristen på 
bildförståelse. 

Ett västerländskt bildspråk? 

Ett klassiskt exempel på frågan om den västerländska kulturens ursprung 
och innehåll är historien om Picasso och de afrikanska maskerna. Man har 
gång efter annan ställt frågan om det var Picasso eller de afrikanska 
maskerna som "kom först" och om denna del av Picassos bildspråk kan 
ses som västerländskt eller ej. Frågan är typisk för den moderna konst
historieskrivningens sökande efter konstnärliga innovationer, men 
aktualiserar även förhållandet till lån från andra kulturer. Hur frågan än 
besvaras är det ett faktum att vissa subsahariska folks formspråk har 
hjälpt ti ll att utveckla modernt västerländskt form- och bildspråk via 
modernismens konstnärer. Bildformler och formspråk från Afrika 
utgjorde element i framväxten av en modernistisk bildkonst, som i sin tur 
innehåller exempel på konventioner som åskådaren måste förstå för att 
kunna tolka bilder som relateras till eller har påverkats av denna viktiga 
epok. 
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Fig. Transkulturalitet och det transkulturella samhällets position. 

Kommunikationsflödet i modellen går företrädesvis från urbana centra till samhällen på 
landsbygden. Cement city är en nästan fullgod del av det internationella mediasamhället. 
Nyhetsbyråer, television, press, magasin, radio mm tar emot budskap från övriga 
världen, bearbetar det eventuellt, och sänder vidare. 
Kommunikationsflödet i modellen går företrädesvis från urbana centra till samhällen på 
landsbygden. Cement city är en nästan fullgod del av det internationella mediasamhället. 
Nyhetsbyråer, television, press, magasin, radio mm tar emot budskap från övriga 
världen, bearbetar det eventuellt, och sänder vidare. 

Cement City är kärnan i stadskulturen som omgärdas av semi- och sub-urban.a sam
hällen. De senare tar emot majoriteten av de medborgare som utgör det ständiga flödet till 
staden från landet. Här kommer invånarna i kontakt med massbildskulturen, främst i form 
av reklamtryck, television, dekorativa eller propagandistiska bilder. Även populära 
internationella magasin är viktiga ur bildflödessynpunkt, eftersom de avläses av en stor 
skara människor och ofta säljes som andrahandsvara, samt att färgbilder ur tidskrifter 
sätts upp som prydnad i hemmen. Regionala samhällen tillförs bilder i form av film , 
television, press, myndjgheters information och propaganda samt via reklam. I skolan 
finns böcker med illustrationer som används runt om i landet, även i isolerade regioner. 
Transistorradion har länge varit en viktig kanal till av lägsna och svårtillgängliga områden. 
Likaså har information via människor varit högst användbar, liksom pamfletter och 
traktater förmedlade till de få läskunniga i respektive område, som sedan på folkets eget 
språk kunnat föra informationen vidare. 
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Är modernismen västerländsk? Javisst, om vi utgår från var dess utveck
lingscentrum fanns. Men formspråken var delvis hämtade från dåtida 
"primitiva folk" i främst Afrika, Sydostasien och Söderhavet. De fick 
inspirera, influera och påverka bilder som med tiden har blivit centrala 
fö r den västerländska kulturen, inte bara som konstverk. Mötet mellan 
nya medier och "nya" gamla kulturer resulterade i ett intresse för sådant 
som under renässansens, realismens och impressionismens tidevarv ställts 
åt sidan. Konturer kombineral med slarkt perspektiviskt förskjutna ytor, 
färgers och volymers djärva anpassning till varandra utifrån psykologiska 
referenser snarare än perceptionens lagar (naturligtvis kopplat till sökan
det efter det nya och exotiska) blev ett västerländskt recept på förnyelse. 
Därmed blev det nya formspråket viktigt för framtidens internationellt 
spridda bildkonventioner. 

När vi nu går tillbaka till centrum-periferi-modelJen kan vi iaktta hur 
den tvådimensionella bilden har olika förutsättningar i olika samhällen , 
och att det beror på flera orsaker i mottagarledet, kategoriserade efter 
deras kontaktyta med det internationella mediesamhället: utbildning, 
kulturell anknytning, bildvana, vana vid specifika bildkonventioner, 
möjligheten att skaffa papper, köpa tidningar, att rita, färglägga , att tänka 
i tvådimensionella projektioner snarare än i en tredimensionell verklighet. 

I en näm1are studie över vilka medier som når vem och varthän, utgör 
"cement city" utgångspunkten. Därifrån kommuniceras budskap via 
medierna. Isolerade samhällen har ofta transistorradio som huvudsakligt 
masskommunikativt medium. Bi ldkommunikation förekommer därmed 
sällan. Finns det en skola i bygden finns det också läseböcker - med 
bilder. Centralorter har vanligen television , större utbud på läromedel 
och därmed även på olika typer av tvådimensionella bilder. Reklam utgör 
en färgklick i den offentliga och privata miljön. Filmer kan förekomma 
och tidningar och tidskrifter utkommer regelbundet. De oftast 
förekommande bilderna utgörs av illustrationer på almanackor. Shell 
Company, lotteriföretag och större handelsbolag sprider därmed fler 
bilder till större delar av befolkningen i Afrika än många nationella 
tidningar.4 Almanacksbilderna exponeras dessutom på väggarna under 
lång tid. De består av dekorativa landskap, halvklädda kvinnor, konstverk 
av nationens etablerade eller yngre konstnärer samt eventuell t bilder på 
produkten man saluför. I hemmen utgörs tvådimensionella bilder vanligen 
av familjefoton, gratulationskort, julhälsningar, tidningssidor e ll e r 
urk lipp använda som dekoration eller väggisolering. Tidskrifter med 
avancerade färgtryck som National Geographics har dessutom betydligt 
större läsekrets än upplagan antyder, eftersom den har andrahandsvärde 
på marknader och basarer. Till denna flora kommer i vissa områden 

4B ilder och deras spridning har jag behandlat i kapitlen I och VIIl i Politicai Posters in 
Echiopia & Mozambique. Visuai I magery in a Revolutionary Context. Acta Universitatis 
Upsaliens is Figura Nova Series 24, Stockholm , 1990. 
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numera ett inte ov iktigt flöde av bilder och information från 
biståndsorganisationer, som under de senaste tio åren utveckl at sina 
mediala kompetenser. Seriemagasin, konstverk, video-filmer, diabilds
serier, posters, stickers, osv. ingår i de kampanjer och projekt som tillhör 
biståndsprogrammens flaggskepp. 

Att realismen skulle vara den lättaste att förstå bland bild
konventionerna är en myt som under flera decennier begränsat forskarnas 
och informationsexperternas möjligheter alt gå vidare i bildförståelse
problematiken. Då har man, enligt mitt förmenande, inte förstått två 
grundläggande fakta: 1) att afrikansk och sydostasiatisk abstraktion är en 
integrerad del av västerländsk modernism och bildkonvention; 2) bild
förståelsens möjlighet till "flerspråkighet".Den mänskliga möjligheten till 
bildförståelse - i individuellt eller kollektivt hänseende - omfattar den 
tvådimensionella bildavläsningens princip, som bör betraktas som en form 
av "visual literacy". 3) Realismen är att be trakta som väste rlandets egna 
bidrag till mediasarnhället. Till denna bildkonvention kommer en snabb t 
växande och utvecklad, ombytlig symbolik, närd av internationellt spridda 
kanaler och datorteknikens möjligheter. 

I centrum-periferimodellen är den semi-urbana miljön av särskilt 
intresse. Hit flyttar jordbrukare och nomader i den ständigt pågående och 
ökande urbaniseringsprocessen i Afrika och tredje världen i stort. Miljön 
är å ena sidan ny och delvi s okänd, å andra sidan den verkliga 
mötesplatsen mellan tradition och moderna medier och västerl ändskt 
influerad kultur. Utgör då detta ett kulturellt vacuum? 

Även själva frågan om miljöbyte och bildförståelseaspekterna i 
anslutning till detta kan kopplas tiJl språkforskningen. För inte så länge 
sedan ansågs det i Sverige vara ett problem att barn blev tvåspråkiga om 
de levde i en miljö där fami ljen talade ett minoritetsspråk, medan skolan 
krävde färdighet i ett annat språk. Man var rädd att detta automatiskt 
skulle resultera i "halvspråkighet". Situationen är nu delvis en annan, där 
tvåspråkighet kan ses som en positiv utgångspunkt i möjligheten att kom
municera och förstå sin omvärld. "Rinkebyska" studeras numera seriöst. 
Att majoriteten av jordens befolkning använder sig av fler än ett språk i 
vardagslag har också börjat uppmärksammas och språkets ständiga 
förändring beaktas. Språklig och kulturell homogenitet är inte längre ett 
föredöme. På det historiska planet är därmed inte he ller nationalstatens 
ex istens en självklarhet. 

Med viss försiktighet och med referens till Staceys redogörelser för 
dessa sammanhang kan vi dra en parallell till bildmediet.5 Renässansens 
perspektivlära och reali sm utgör den kanske mest centrala av 
västerlandets bildkonventioner och är troligen också den mest spridda av 
alla. Den ostrukturerade, informella inlärningen av dessa konventioner -
och andra formspråk - pågår ständigt i tredje världen, men med mindre 

5Barrie Stacey, "Cultural Basis of Perception", Science Journal 6 (1987) 48-54. 
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lyckat resultat än i västerlandet. Därför förstår inte de lar av tredje värl
dens befolkning bilderna lika bra - inte för att bilder förekommer sällan, 
utan snarare fö r att varken västerlänningar eller tredje världens 
befolkning uppfattat betydelsen av bilden som viktigt kommunikations
medium och bildavläsningsförmågans roll i det moderna samhället. 

Jag hävdar att abstraktion och reducering till tvådimensiona1itet, i 
vilken form den vara månde - även den "realistiska" bildkonventionen 
kan räknas hit - förstås genom informell utbildning, var den än föm1edlas 
i världen. Den informella utbildningens betydelse har bland annat 
påpekats av Birgit Negussie i hennes bidrag till denna antologi. Det är inte 
fråga om att "förlora" ett annat synsätt, dvs. förmågan att förstå en annan 
bildkonvention , om man dessförinnan förstår en första. Varje nytt 
"språk" som används för att förstå omgivningen är en gradvis 
fördjupning av perspektiven. Det motsvaras a1ltså in te av den klyfta 
Havelock, Goody med flera beskrivit mellan orality och literacy. utan 
snarare den mellan illiteracy och literacy. 

Denna viktiga di stinktion måste göras också när en kultur med lång 
skriv- och bildtradition studeras. Än en gång använder jag Etiopien - som 
jag väl känner till - som exempel. En stor majoritet av Etiopiens 
höglandsbefolkning var åtminstone fram till 1980-talet att betrakta som 
analfabeter, och funktionellt är fallet så fo rtfarande. Kulturen ä r däremot 
en mycket gammal skriftspråkskul tur. I en kultur där det skrivna språket 
betyder så mycket att man till och med har en två decennier lång 
utbildning av lärde inom den etiopiska kyrkan, är det svårt att ta la om 
"orality". Istället är bristen på 1äskunnighe t att betrakta som "illiteracy" 
och en människas läs- och skrivinläming utgör inte en omvälvning av 
samma dignitet som när en individ från en kultur utan skrifttradition lär 
sig läsa och skriva. Analogt är tvådimensionella bilder i en kultur 
förutsättningen för att vi skall betrakta individens oförmåga som "v isua l 
illiteracy". Denna bildavläsningsförmåga kan sedan vara ursprungli g och 
gammal eller bara baseras på ett par generationer med massmediala bilder 
i omgivningen. I vilket fa ll som helst bör en bildkonvention som förstås 
utgöra en god förutsättning för att en annan bildkonvention skall kunna 
läras in. 

Klyftan mellan orality och literacy motsvaras i bildsammanhang av 
skillnaden mellan de folk som använder och/eller avläser bild och de som 
inte gör det. Bildanvändning kan emellertid stude ras på flera plan: rent 
kulturellt kan bilden stå tillbaka till förmån för andra uttrycksformer. Så 
har fallet varit hos shona, där retoriken, talekonsten och berättandet, haft 
en framskjuten plats. Bland de sämre lottade brittiska kolonisatöre rna i 
Sydrhodesia utgjorde bilderna heller inte en lika livaktig del av kulturen; 
av den enkla anledningen att man inte själv tillhörde den klass i sitt gamla 
hemland som hade uttryckt sig i bilder, och dessutom hade en moralisk
etisk instäJlning till bildskapande som knappast stärkte bildernas betyde lse 
i samhället: Bilder användes av barn och för dem som ej förstod det 
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skrivna ordet. Bildskapandet tillkom konstnären, den socialt utan
förstående, och var inte någon nyttig verksamhet. Bilder använde man i 
första hand för att dekorera, ej för att infom1era. 

Konstigt nog fortsätter vi att kämpa mot själva motviljan mot bi lder i 
tredje världen, vilken troligen inte i första hand beror på den inhemska 
kulturella ovanan att använda bilder (för tvådimensionella mönster har i 
de flesta fall funnits). Istället beror den säkerligen till största delen på att 
västerlandet, som aktivt använt bilden, ändå inte vetat hur bildmediet fun
gerar i grunden och hur bildkonventioner på ett resultatgivande sätt skulle 
kunna läras ut. Förståelsen för bildmediet i västerlandet har med andra 
ord varit högst begränsad medan den informella inlärningen varit aktiv 
om än omedveten, och bildanvändningen stor, framför allt i och med 
tryckteknikemas och de moderna bildmediemas utveckling. 

De iakttagelser som gjordes för 20-30 år sedan om att konstundervis
ningen var viktig för barns utveckling i tredje världen kom problemet på 
spåren. Den tvådimensionella bilden började användas och färg- och 
fom1konventioner förmedlades. Men bildinlämingen var inte heller då i 
centrum. Snarare var det tredje världens egna, kulturellt förankrade ut
tryck som skulle ges en möjlighet via tvådimensionella bilder. Då fick 
västerlänningen möjlighet att bättre förstå den främmande kulturen, sam
tidigt som hon informellt och delvis omedvetet möjliggjorde för 
mediasamhället att nå ut i tredje världen. 

Den semi-urbana miljöns betydelse i tredje världen 

Det är med Walter Ong och hans kolleger som vi kunnat utveckla 
analogin med orality-literacy-diskussionen och därmed fått bättre 
förståelse för bildkonventionernas betydelse idag. Dikotomins fördelar 
har använts i orality-literacy-studiet, samtidigt som dess nackdelar 
uppenbarats när visuality-begreppet satts in, mer eller mindre lyckat. 

I tredje världens länder är det emellertid klart att bildens betydelse 
måste uppvärderas, vare sig oförmågan att förstå beror på "visual 
illiteracy" eller utgör den direkta motsvarigheten ti ll "orality". De semi
urbana miljöerna synes vara de viktigaste områdena både för satsningar 
och för möjligheten till bättre förståelse av problematiken. Att lära ut den 
tvådimensionella bildens uttryck, möjligheter och avläsningsalternativ, 
innebär en breddning av den semi-urbana människans kompetens och 
möjlighet att förstå det internationella mediasamhällets bilder. 

Är det transkulturella bildflödet farligt? Ja, om den kulturella 
identiteten inkluderar ett ointresse för bild. Nej, om vi ser bildförståelse 
som en form av flerspråkighet. Såväl människor som kulturer förändras 
ständigt, och jag har svårt att förstå hur utvecklingen kan motarbetas. I 
och med att jordens befolkning får allt fler möjligheter att tolka sin 
omgivning, skapas bättre förutsättningar för ökad självrespekt och krav 
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på jämlikhet och maktspridning. Därefter är det allas vår uppgift att 
bevara det antikvariskt intressanta i varje kultur och att koppla de icke
västerländska samhällena till mediasamhället på ett lämpligt sätt - inte atl 
lämna dem utanför. 

För att erhålla en fungerande transkulturell bildförståelse krävs att 
skillnaden mellan olika bildkonventioner är uppenbar för individen, 
alternativt samhället (beroende på vilken nivå vi vill lägga diskussionen -
individrelaterat eller samhällsrelaterat). 

I semi-urbana samhällen finns det ofta en uppsjö av bilder som 
strömmar mot individen och påverkar hennes närmiljö . Är hon 
intresserad av att uttyda, dvs "förstå" bilder? Om inte den naturliga 
nyfikenheten kopplas till formell och informell utbildning utifrån 
mediasamhällets utgångspunkter, kommer individen att skapa sig en egen 
förklaringsmodell eller kanske strunta i bilderna helt och hållet. Förlorar 
bilderna däm1ed sin roll som informationskälla? Det återstår att 
undersöka. 

Om avläsaren/betraktaren redan har förståelse för en annan 
bildkonvention och nu möts av stadens bilder, kan hon enligt mitt 
förmenande lättare förstå de nya bilderna och den konvention utifrån 
vilka de är skapade, eftersom hon "knäckt koden" att bilder kan betyda 
olika saker och ha både abstrakt, informativ och dekorativ funktion. Hon 
lär sig ett nytt bildspråk, men har erfarenhet av ett tidigare. 

Förstäder och mindre centralorter kan både vara p latsen från vilken 
man tar steget in i det moderna livet - och in i ett ingenmansland , 
kulturellt sett. Det kan vara utgångspunkten för den långa vandringen mot 
ekonomiskt tillfredsställande förhållanden och successiv internalisering av 
västerländsk kultur, eller total fattigdom och identitetskris . Både den 
traditionella kulturen och den moderna massmediala miljön drar fördel av 
en medvetenhet om de olika formspråkens karaktär och mottagarnas 
möjlighet att avläsa bilderna i omgivningen. Det är ur det aktiva kultur
mötet som förändringa r sker och nyheter kan presenteras. Därför är 
områdena mellan centrum och periferi viktiga och intressanta. 

Men ett aktivt kulturmöte - vad är det? Trots all användning av bilder 
som pedagogiska hjälpmedel i undervisning och bistånd, vill jag hävda att 
omedvetenheten från västerländsk sida inte bara har varit okunskap om 
hur bilder förstås av andra, utan i själva verket också hur vi själva förstår 
bilder. Bi ldförståelse har tagits för givet i diskussioner om symbolik , 
heraldik, former, perceptuella synvillor och lekar, attributens roll genom 
tiderna och i media världen osv. 

Kulturers möten 

För konsthistoriker innefattar historiska studier tolkningar av influenser 
och resultat av idehistoriska flöden mellan ku I turer och epoker. Var det 
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Picassos utveckling av former eller hans möte med maskerna som var den 
viktigaste faktorn för det moderna formspråkets utveckling? Gav de 
japanska träsnitten verkligen inspiration till nya kompositioner och en ny 
sorts medvetenhet om linjens betydelse, eller blev de intressanta först när 
konstnärerna var beredda att se dem? I båda svarsalternativen ingår att 
det främmande internaliserades och blev del av det "västerländska". Att 
diskussionen egentligen aldrig slutförts eller att man i konsthistorien de 
facto accepterat att ingetdera svaren är tillfredsställande beror enligt mitt 
förmenande på en olöst konflikt som ligger i ställningstagandet till 
europeiska handelsmakters agerande från renässansens tidevarv och 
framåt, och ett ouppklarat förhållande till koloniseringen därefter. Den 
förenklade synen på kolonialmakternas oresonliga framfart har delat upp 
tredje världens historia - åtminstone i dess populära tappningar - i ett 
"före" och ett "efter" kolonialiseringen. Kolonialtiden har framställts som 
en sjuk böld och kulturen och utvecklingen/förändringarna under denna 
tid har inte accepterats som likvärdiga med perioderna "före" och "efter'' . 
Till kolonialkulturen räknas intressant nog enbart den kultur som föddes i 
kolonierna, varför denna "böld" av eftervärlden antingen räknats som del 
av det imperialistiska västerlandets kultur, eller helt enkelt räknats bort, 
som om den varken tillhörde västerlandet eller Afrika. Kolonialkulturen 
är emellertid den problematiska och historiskt orena smältdegel i vilken 
Afrika och delar av Asien och Amerika har bundits samman. Den 
koloniala kulturen innehåller förvisso grymhet, segregering och 
blandning, utveckling och utsugning - men den kan aldrig räknas bort 
utan att den transkulturella dimensionen i tredje världens verklighet går 
förlorad. 

Oberoende av om vi ser modernismen som en vidgning av västerlandets 
formspråk mot främmande kulturer eller som internalisering, måste vi 
påminna oss att den i tid mycket utsträckta kontakten mellan världsdelar 
och folk verkligen existerat och att bidragen som resulterade i orien
talism, exotism, japonisme, kinesisk-inspirerade arkitektur, nya livsmedel 
som potatisen, kryddningar osv , utgör summan av det ständiga flödet 
mellan centrum och periferi och att transkulturalitet i stort eller smått är 
ett naturligt utvecklingsförlopp. 

Den form av vetenskapssyn och syn på utveckling och liv skvalite som 
för närvarande råder i internationella sammanhang - och utgör grunden 
för nationella och internationella biståndsorgan - utgår från iden att mer 
kunskap är bättre än mindre kunskap, och att jämlikhet och utbildning är 
en mänsklig rättighet. Det är svårt för mig att försvara något annat än att 
man bör sprida kunskaper om den tvådimensionella bildens struktur och 
möjligheter. Det betyder å andra sidan att paradigm-skiftet som måste in
träffa hos de oralt-språkligt centrerade kulturerna, ej kan lämnas därhän. 
Förändringen kan jämföras med Havelock's beskrivning av den grekiska 
muntliga traditionens förstelning , död och konservering. Men en ny 
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berättartradition utvecklades i Grekland, och så kommer att ske även i 
framtiden i andra delar av världen. 

Det skrivna och talade ordet är fortfarande det mest betydelsefu Ila 
både när de t gäller undervisning och propagandistiska sammanhang i 
stora delar av världen. Tyvärr beror det nog på en eftersläpning i vårt 
kollektiva medvetande att vi alltid ser läskunnigheten som den enda 
nyckeln till kunskap. Att hålla sig till text och talat språk är emellertid en 
begränsning som har långtgående konsekvenser. Det leder exempelvis till 
att de som kan hantera visuella media och datorer med deras bildsymbolik 
slår ut kategorier på arbetsmarknaden som stått utanför den inte r
nationella bildmiljön. En bildförståelsens analfabetism utgör konstigt nog 
ett växande hot mot tredje världen i dess redan desperata läge. Det enda 
som kan rädda situationen är en kartläggning av bildkonventionema och 
deras användning, som sedan kan utgöra grunden för formell och infor
mell bildundervisning. Skolan kommer även i fortsättningen att lida brist 
på papper och färger, men en teoretisk insikt om bilden och dess struktu r 
är halva vägen mot förståelse. 
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Orality in Generational Perspective 

Birgit Negussie 

lt is of crucial importance to look for the benefits of indigenous 
knowledge, which is transmitted orally over generations in each culture. 
Furtherrnore, it is important to discover its importance in the 
rnodemization process, and establish the potentials of oral wisdom within 
that process. i Orally inherited knowledge can serve as a complement to 
the modemization process rather than being a threat. Therefore, it is 
important to rescue knowledge, which has been tested through experience 
over centuries and millennia, so that the wisdom from many of the 
world's oldest cultures is not lost in the drive for modern development 
with its high ernphasis upon technological and scientific development. 

My experience derives from Africa, mainly East Africa, and South 
East Asia. It is clear that the ancient cultures in these areas of the world 
have much in common, including the wealth of a rich orally transmitted 
cultural knowledge. My research experience from East Africa rendered 
much interest in countries like lndia, China and also Hong Kong, which is 
a mixture of high technological development and old, orally inherited 
East Asian knowledge. 

Tradi tional African know led ge is discussed by many, and it is necessary 
to understand the rationality behind traditional African thoughts. 
Furthermore, it is important to rescue that knowJedge and its transmission 
through studies before the oldest generations are lost. One of my own 
studies focuses upon such knowledge over a three to four generations 
perspective. In such a longitudinal study I have had the possibilit.y to 
follow people over a period of more than 30 years. Data from this study 
give an interesting picture of oral skills and its transmission. It brings out 
critical points where modernity takes over, but displays also a revival 
towards a combination of oral/traditional and modem literary knowledge. 
In times of economic constraints it becomes more and more necessary to 
build upon the already existing human competences that are prevalent in 
each culture. Therefore, a study in Southem Sweden will be conducted, 
mostly with a focus upon informal, orally transmitted health knowledge 
and early child education (parental and grand-parental). 

Horton analyzes African wisdom and African traditional thoughts and 
discusses diseases in a traditional population as having developed in that 

1Birgit Negussie, Traditions and Modernity. Complementary or Contradictory Forces in 
Modern Development. In: Development in Africa. Perspectives from the South, Dept. of 
Sociology, University of Joensuu, Finland, 1992. 

97 



particular population over many generations.2 "It has importance both for 
the development of human resistence to certain diseases and to the 
traditional efforts to cope with such diseases ... ".3 He al so emphasizes the 
plurality of traditional knowledge in Africa with its varia tion from 
culture to culture. The passage of time is also of importance, as 
traditional/oral knowledge is often understood in relation to a long time 
span. Combined with modern knowledge it can accelerate future 
developmenl. 

Much orally transmitted, traditional knowledge has certainly been 
relevant at a certain time and has been rational for certain occasions, but 
has sometimes lost its relevance over time. Even so, it forms a cultural 
basis for the development of modemization. 

Olaniyan argues that 

... many communities in Africa (had) technicians and craftsmen (who) 
reached a high level of mastery and arti stic accomplishrnent; (being) 
communities wi th a complex social organization, intricate centralized political 
systems and a high level of technology. Even in the midst of their relative 
poverty and environmental Jimitations, African socieries developed their oral 
literature, and in places where writing were part of the culture, we find that 
they were not idle ... 4 

Gusfield sees misplaced polarities in the studies of social change, in that 
"tradition" and "modemity" are often used as polar opposites in a linear 
theory of social change. He emphasizes, for example, that "the relations 
between the traditional and the modern do not necessarily involve 
displacement, conflict or exclusiveness. Modemity does not necessarily 
weaken tradition". He also brings up some common fa llacies with the 
assumption of the traditional-modem polarity, namely that: 

Traditional culture is a consistent body of nom1s and values; 
Tradirional society isa homogenous social structure; 
Old traditions are displaced by new changes; 
Traditional and modem forms are always in conflict; 
Tradition and modemity are mutually exclusive systems and 
Modemizing processes weakens traditions.5 

From such fallacies Gusfield derives statements like "being modern" 
becomes a drive to utilize "technological insight" in accordance with the 
experience and trend of "advanced nations" rather than changing, stretch
ing and modifying traditions from one's own society towards a unified 
and nationalized society with a consensus between traditionahty and 

2R. Horton, African Traditional Thought and Western Science, Knowledge and control, 
Young, M.F.D. (ed.), London, Collier-Macmillan Publishers, 1971. 
3Jbid., s. 215. 
4R. Olaniyan, African History and Culture, Nigeria, Longman, 1982, s. 7. 
5J.R. Gusfield, Tradition and Moderni ty: Misplaced Polarities in the Study of Social 
Change, American Journal oj Sociology 72: 1 (1967). University of Chicago Press. 
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modemity. Rather that pitting tradition and modemity against each other 
as paired opposites, it is crucial to see the mixtures and blends that exists. 
My own experiences from Ethiopia and East Africa are consistent with 
this reasoning. 

Fägerlind and Saha6 have also highlighted conflicts and tensions by the 
extrapolation of education and development models, stating that Western 
models are not always desirable for many cultures. According to Negussie 
(op.cit.) this is also true for other basic needs of the society, e.g. for 
health.7 

According to Fukui and Brokensha et al. it is clear that indigenous 
(traditional, oral) knowledge "may be so systematic that is is comparable 
to Western science .. ".8 Brokensha et al. states that "indigenous knowledge 
(is) complementary to conventional science, which has proved to be 
inadequate, on its own, to solve problems of rural development..". Fukui 
relates indigenous knowledge to human ecology, traditional subsistence, 
and methods of cultivation.9 I share the same experience. 

In two of my earlier contributions demonstrate that traditional and 
modem knowledge are complementary.10 My work highlights that the 
modernization process can expand rapidly without losing ancient cu ltural 
values and rich indigenous knowledge. Theoretical argument and 
analytical models are thoroughly discussed in several works. There are 
some interesting features with oral knowledge. For example, the vast oral 
capital is broken into "pieces, bits or files" with the help of riddles, 
proverbs, tales, heroic poetry, epics, legends, myths, songs, music et 
cetera.11 Much oral knowledge is transmitted to the younger generations 
through stories, told by old men and women who know about the ancient 
law and customs of their people and who are skilled in mernorizing and 
recitating legends and stories. Children and grand-children are often a 
target group for their teaching, which includes behavioral rules and moral 
content. Visual memories, mental maps for storing knowledge and a high 
levet of memorization are significant for orally based cultures. There are 
certainly similarities between the old, orally based society and the 

61, Fägerlind, L. Saha, Education and National Development. A Comparative 
Perspective, Pergamon Press, 1983, s. 165. 
7Q . p. Clt. 

8K. Fukui, Traditional Characteristies and Future Possibilities of Subsistence System in 
Semi-arid Africa: On the Symbiosis between Folk Knowledge and Modern Science. 
Paper presented at the UN Symposium as the Commemorative Event for UN's 40th 
Anniversary, held in Tokyo in December, 1984. 
9D.Brokensha et.al., lndigenous Knowledge Systems and Development, University 
Press of American Inc., 1980. Birgit Negussie, Traditional Human Competence in 
Generational Perspecrive. Results from a Longitudinal Study in South West Ethiopia, 
1992. In preparation. 
lDNegussie (1988), (1991 ). 
I !Andreas Fuglesang, About Understanding, Dag Hammarskjöld Foundation, Uppsala , 
1982; Negussie (1988). 
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modem, cornputerized society. Breaking information into pieces or "files" 
is significant for both. 

I argue that oral knowledge is mostly preserved by the older 
generations, who function as bearers and transmitters of such knowledge. 
ll1erefore, they constitute a part of the inforrnal, traditional educational 
systern. The grandmother's home, for exarnple, is often considered a 
Jeaming institution for the child, who gets his/her practical knowledge 
and tribal etiquette there. Leaming by observation, listening, and doing 
are comrnon features in the traditional educative system, and initiation 
rites also serve as an educational opportun i ty. One may ev en 
characteristics such processes as typical attributes of oral culture: the 
socialization process, developrnent of the village consensus, the nurture of 
a community rnernber as opposed to individualistic person, survival 
techniques, and instruction in various professions, so that people becomes 
herbalists, healers, and traditional midwives. Traditional lay care 
knowledge is one specific skill in such societies. 

As examp'les of traditional, orally inherited knowledge may be 
mentioned traditional health knowledge, and, as I have specifical ly 
presented, traditional peri-natal knowledge, i.e. knowledge about child
birth, child care and rnaternal care. The project in Southem Ethiopia 
revealed a rich capital of orally transmitted knowledge among elderly 
women, who constituted the research population in the study. Their 
knowledge could be divided into several "pieces" (above) like: 
embryology, pregnancy, birth care, puerperal care, infant care, child 
care, child diseases, child spacing and traditional pharmacological 
knowledge. Much of the knowledge could be a firrn basis for 
modemization. Results showed, for example, that there were practical 
constraints rather than lack of knowledge, which caused hazardous 
outcomes, high maternal and child rnorbidity and mortality. Lack of 
means of transports, scarcity of health instititutions where to refer 
cornplicated cases, lack of water, far distances to daily life institutions like 
grain grinding rnills, markets and schools rnade cornmon daily life harsh 
and hazardous for the majority of wornen. Migrations to urban and semi
urban areas caused traditional practices to be dissolved, and the strive for 
modern life was constrained by economy and alienation to the new 
surroundings. This is what I call the "transitional period", which is the 
rnost vulnerab1e state in the society. Changes in social and cultural 
structure as rnentioned above, as we11 as economic constraints and changes 
in political structures worsen the situation. The oral capita] of wisdom 
seems to disappear in the strive for daily survival, whi1e the modem way 
of life remain out of reach. 

Elderly women bad sound knowledge of diets, behavior and emotional 
consensus <luring the birth period. Many of the dietal rules tend to be 
reinvestigated by modem scientists, and the knowledge seen as sornething 
new, rather than a revival of already existing, but lost knowledge. In the 
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treatment of a new child one used many methods, which are "modem" 
today. The importance of a close relationship between mother and child as 
an unbreakable unit is clear in traditional societies, and the knowledge of 
such care is transmitted orally. The methods of carrying a child reveal the 
importance of a) bringing the child with the mother, b) having eye
contact with an interacting person, c) developing early toilet-training, d) 
being able to continue an "on-demand-breastfeeding", e) carrying in a 
manner which prevents hip dislocations for the child and back problems 
for the mother are all orally inherited pieces of knowledge, which are 
significant for different cultures, but also useful knowledge for all 
cultures. 

Other examples are a) traditional peri-natal pharmacopoeia and b) 
traditional preventive pharmacological/herbal knowledge. In the study 
mentioned above there were some findings of specific interest. Elderly 
women had methods for the treatment of distended breasts after birth and 
<luring the nursing period. The leaves of some medicinal plants were used 
for such treatment. One example is the common use of the leaves of 
Ricinus communis. Leaves were dipped in hot water or heated on the iron 
plate and then applied to the distended breast. The immediate reflection 
would be that it is the warmth that is the effective component in this 
treatment. In addition, though, it is found from several cultures that the 
leaves of Ricinus communis have a lactogen effect (Samuelsson, personal 
communication). Bibliographical studies were done by him, and pointed 
out a knowledge found in several countries. 

I continued and found in bibliographical studies that Dioskorides (78 
AD) in his Materia Medica described the use of crushed Jeaves of Ricinus 
communis in breast care. This is an example of knowJedge, which on the 
one hand has been described in literature over almost 2 000 years, and on 
the other hand knowledge which has been transmitted orally through 
generations among non-literate women in Southem Ethiopia. One may 
speculate on which came first! 

The other example is the common Ethiopian use of soap berries 
(Phytolacca dodecandra) for washing clothes. Such knowledge is orally 
transmitted from woman to woman, and the berries are truly effective for 
washing. Lemma, an Ethiopian scientist, discovered accidently that in the 
waters where women washed with the help of the berries, there were a 
multitude of dead larvae floating up downwards the water.12 He became 
interested and found that it was the larvae causing schistosomiasis (snail
fever), a common and serious tropical disease. 

Scientifical studies over at least 30 years have now showed the 
importance of P hytolacca dodecandra in the prevention of the disease. In 
1989, Lemma and his co-researcher Wolde-Yohannes were awarded the 
Alternative Nobelprice (that is the Right Livelihood Award) for their 

12A. Lemma, Phytolocca dodecandra (ENDOD ), Dublin, Tycooly International Publ. 
Comp. , 1984. 
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studies. Orally inherited knowledge was also here the basis fora scientific 
development. I (1988) also found an orally transmitted discussion about 
the use of this medicinal plant as a contraceptive, long-term or short
term. Literature shows that it has a spermaticide effect used as a vaginal 
foam.13 

The importance of investigations and documentation of orally inherited 
knowledge hastens in each culture, including our own. I also conclude that 
traditional human competence with its orally transmitted capital of 
knowledge has many positive values. There are, of course, both benefits 
and harms, but the beneficial part is often under-emphasized. There is a 
crucial need to record beneficial customs, preserve them, reinforce them 
and integrate them into, or link them to the modemization process. On the 
other hand, there is also a need to record harmful customs in order to 
eradicate or change them. 

As concems traditionally and orally transmitted health practices there 
are some specific features, which are in focus in modem medicine and 
care today, namely active participation by the client and having a holistic 
perspective. These are vaJues, which modem medicine today is striving to 
regain, and these values are also included as overall goals in modem 
health service planning. 

The skills of memorization and breaking information into pieces in 
songs, stories, proverbs et cetera should be consciously preserved and 
used in the modemization process. In Southem Ethiopia there was a lso a 
rich linguistic knowledge, where women master three or sometimes four 
languages fluently. If using these competences there could be a hastened 
modemization process, where side-by-side with gaining formal educative 
knowledge (reading,writing) new skills could be transmitted and put into 
practices with the use of oral skills. The skills of orally based mathematics 
should not be forgotten. 

Finally, these capacities seem to be stabilizing agents in every culture, 
even under changing political or economic conditions. In the case of 
Ethiopia, for example, the capital of cultural and orally inherited 
knowledge, seems to have been stabilizing factors throughout periods of 
differences in politics and economy. Traditional and orally inherited 
knowledge might, therefore, be a basis for self-care and self-reliance, for 
development and modemization in almost every culture. Non-literate 
people, with an ancient oral culture should in no ways be considered as 
ignorant. Their knowledge belongs to an indigenous system, which so far 
has not been fully studied or recognized. A link between the two systems 
and respect for each other's values is necessary and useful ! 

13R.M. Parkhurst & S.J. Stoltzenberg, Saponin-Containing Spermatocidal 
Compositions, U.S. Patent Off., Patented Procedures, Patent No. 3, 886, 372. 
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Tala för skrift och skriva för tal 
Ong tillämpad på tidig svensk arbetarrörelse 

Olle Josephson 

När skriften införs i en kultur eller i en människas liv kan också 
tänkandet ta sig helt nya former. Detta samband mellan språkart och 
kognition uppfattar jag som den centrala tesen i Walter Ongs ideer. Bland 
Ongs uttolkare kan man skilja på företrädare för "teorin om det stora 
brottet", som betonar brottet mellan språkartema, och företrädare för 
"kontinuitetsteori" , som vill se en gradvis övergång från utpräglat 
muntlig till alltmer skriftspråklig kultur och därav betingat tänkande. 
Man framhåller också att mycket språkbruk kan ses som ett slags mellan
form.I 

Det känns naturligt att ansluta sig till det senare synsättet om man som 
jag sysslar med hur den offentliga svenskan togs i bruk, erövrades och 
omformades av stora folkgrupper för omkring 100 år sedan - min forsk
ning gäller språkbruksmiljöer i tidig svensk arbetarrörelse. Den process 
jag försöker beskriva handlar till stora delar om en gradv is framväxande 
skriftspråkskultur. Arbetarrörelsens språkhistoriska betydelse är just att 
den varit så viktig för svensk "literacy". Levine2 urskiljer fem olika 
aspekter på skriftkulturen i ett samhälle: den lingvistiska (förekomsten av 
alfabet, skriftspråksnormer mm), den teknologiska (tryckpressar, belys
ning mm), den individuella (kognitiv förmåga och socialpsykologisk 
orientering), den distributionsmässiga (förlag, postgång, tidningstäthet, 
bibliotek mm) och den sociokulturella (läsvanor, krav på läskunnighet i 
yrkeslivet, läsandets och skrivandets status, olika genrer mm). För 
samtliga dimensioner går det att påvisa arbetarrörelsens betydelse, även 
om den är mest påfallande för de tre senare. 

I Ongs efterföljd ska det här bidraget huvudsakligen riktas mot den 
tredje av de fem dimensionerna, men det är ofrånkomligt att de andra 
måste beröras på vägen dit. Jag tänker ta upp fyra punkter. För det första 
vill jag visa att mycket av den tidiga arbetarrörelsens språkbruk 
verkligen ligger i ett gräns1and mellan muntligt och skriftligt. Det 
handlar om skrift för tal eller tal för skrift, och det sätter också konkreta 
språkliga spår. För det andra tänker jag ta upp hur det som verkligen är 

lDavid R. Olsen & Nancy Torrance (ed) , Literacy and Orality. Cambridge University 
Press. Cambridge, 1991 , s. 7. 
2Kenneth Levine, The Social Context oj Literacy, Routledge & Kegan Paul , New York , 
1987 (1986), s. 12. 
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tal sp råk produceras under villkor som är mycket lika de typiska 
produktionsv illkoren för skrift. För det tredje diskute ra r jag kort 
huruvida distinktionen muntligt-skriftligt bäst fångar den utveckling som 
fi nns i mitt material; andra dikotomier säger kanske lika mycket. För det 
fjärde vill jag avslutningsvis roa mig med några Ongska spekulationer om 
hur den nya språkanvändningen möjligen kan ha påverkat tänkandet i 
tidig arbetarrörelse. 

Tal för skrift och skrift för tal 

En kommunikationsetnografisk beskrivning av den tidiga arbetar
rörelsens språkbruk kan utgå från den viktigaste formen av muntlig resp 
skriftlig språkanvändning: det vanliga föreningsmötet (i fackföreningen, 
ungdomsklubben eller liknande) och tidningen. Föreningsmötet var den 
oftast och mest regelbundet återkommande politiska aktiviteten för den 
unga arbetarrörelsens medlemmar och också det tillfälle då de själva fick 
ta ett s lags offentligt språk i aktivt bruk. Tidningarna var det främs ta 
medlet för den utåtriktade verksamheten. Tidningar och möten inte r
agerade för övrigt i stor utsträckning. Mötesrefe rat, resolutioner och 
in ledningar publicerades i mer elle r mindre bearbetad form i tid
ningarna, liksom artiklar, dikter och kåserie r lästes högt på mötena.3 I 
figur l har jag grupperat centra la genre r på möten och i tidningar efter 
den språkliga aktivitet som ligger bakom dem. 

3För utförligare empiri från tidig arbetarrörelse hänvisas här en gång för alla till följande 
uppsatser: 
- Diskuss ionsskolan 1886. Spräkb ruksmjljö.i argumentation och stil i tidig 
arbetarröre lse. I: Nysvenska studier. 70, 1990. (A ven tryckt som rapport 1991: I från 
HSFR-projektet Arbetarrörelsen och språket.). 
- Mäster Palm talar. Rappon 1991 :5 från HSFR-projektet Arbetarrörelsen och språket. 
- "Ingen må tro sig vinna gehör genom att orera vidt och bredt" - tre spn'\kbruksmiljöer 
och fyra handledningar i tidig arbetarrörelse. 1 S.G. Malmgren, & B. Ralph, (utg): 
Studier i svensk språkhistoria 2. Göteborg, 1991, s. 115-29. 
- Propositionsordningar och Stormklockeretorik. Ljusne Social-Demokratiska 
Ungdomsklu bb 1905-1906. Manuskript, 1992. 
~rigitte Mral, "En liten entusiastisk skara jämnstrukna ynglingar". Gruppen kring 
Orebro-Kuriren 1902-1905. Rapport 1991 :2 från HSFR-projektet Arbetarrörelsen och 
språket. 
Brigitte Mral, Kommunikativt handlande i Domnarfvets Arbetarförbund 1890-91. 
Rapport 1992:3 från HSFR-projektet Arbetarrörelsen och språket. 
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Pig l. Skriftliga och muntliga genrer i tidig arbetarrörelse 

AKTIVITET 
Skriva Skriva Tala Ta.la 
för skrift för tal för skrift för tal 

Protokoll Inlägg 

MÖTET 
Inledningar 

Rapporter 
"Underhållning" 

Ledare Kommenterande Mötesreferat 
Följetong artiklar 

TJD.. Meddelanden Dikter 
NINGEN Nyhetsartiklar Kåserier 

Roliga 
historier 

Anm. genreindelningen för mötet efter Josephson 1992, för tidningen efter Ledin.4. 

Sammanställningen blir naturligtvis förenklad och behöver kommenteras. 
Om man först ser till tidningen är det alltså påfallande att många av 
texterna i tidig arbetarpress är skrivna för att framföras muntligt. 
Kommenterande och resonerande artiklar återgår ofta på ett tal och lästes 
också högt på många föreningsmöten. Det är inte svårt att i artiklar av 
detta slag finna spår av det (tänkta) muntliga framförandet: tilltal och 
frågor till läsarna/lyssnarna och referenser till talsituationen av typ "inför 
denna församling vill jag gärna ha sagt". (Detta är för övrigt inget unikt 
för artiklar i arbetarpress. Björn Melander, som analyserat vetenskapliga 
texter från de senaste 100 åren, har påpekat för mig hur vanligt det är 
med sådana uttryck i sekelskiftets facktexter).5 Dikterna är typisk 
deklamations1yrik. Kåserier och roliga historier användes för underhåll
ningen på mötena. Mötesreferaten är vanliga i sekelskift.spressen, och för 
många talare och diskussionsdeJtagare på både små och stora möten måste 
det ha varit uppenbart att de kunde förvänta sig ett referat i tidningen. I 
tex tidiga nummer av Social-Demokraten finns referat talare för talare 
som är så utförliga att man nästan kan använda tidningstexten som ett 
rollhäfte för att återuppföra mötet. 

För mötet är den centrala skriftspråksgenren givetvis protokollet. 
Eftersom protokollen i princip dokumenterar hela mötet, innebär det att 
aJlt tal på mötet blir ett slags "tal för skrift". Bekräftelsen på ett lyckat 

4Per Ledin, Genrer i Ny Tid 1892-1912. Metoder för genreanalys och en översikt över 
genre utvecklingen. Nordrapp 3. (Rapporter från institutionen för nordiska språk/svenska 
vid Göteborgs universitet), 1989. 
5Melanders material finns redovisat i hans avhandling Innehållsmönster i svenska 
facktexter, Uppsala, 1991. Avhandlingen behandlar dock inte denna aspekt. 

107 



inlägg är att det noteras i protokollet, därigenom kommer att läsas upp på 
nästa möte och faktiskt fungerar som en form av förebild. 

Att protokollen alltid lästes upp på följande möte kan förklara en de l 
speciella stildrag i denna "skrift för talet". Syntaktiska drag i protokoll
språket som vi idag uppfattar son1 mycket skriftspråkliga och snarast 
"ogrammatiska" blir funktionella om man ser till de textuella kraven i 
uppläsningssituationen. Högerförskjutet subjekt, dvs konstruktioner av 
typen "Derefter skreds till val af orförande o sekreterare för 4välen o 
utsågos till dessa befattningar Hrr Svendson o Hagelin", fungerar ju så att 
den centrala nya informationen - i det här fallet namnen på de för
troendevalda - presenteras först sedan ärendet rubricerats ordentligt. 
Detsamma gäller subjektsstrykning i anföringssatser: "Herr Lindqvist 
yttrade att kostnadsfria fortsättningsskolor vore alldeles nödvändiga för 
att den fattiges barn äfven skulle få tillträde till den högre undervisningen 
lika så väl som den rikes barn. Framhöll orättvisan uti att skolväsendet 
ofta vore ... " En upprepning av namnet, eller t o m ett pronominaliserat 
subjekt, kan hos lyssnaren skapa osäkerhet om vem som refereras. (Båda 
exemplen hämtade ur protokollen från den socialdemokratiska diskus
sionsskolan i Stockholm 1886.) 

Det är för övrigt tänkvärt att kritiken mot dessa formuleringar som 
krångliga och byråkratiska tycks slå igenom först kring 1970, när folk
rörelsernas protokollskultur med "uppläsning av föregående mötes proto
koll'' som en stående punkt fått ge vika för en protokollförmedling nästan 
helt baserad på tyst läsning. 

Inom den arbetarrörelsen närstående nykterhetsrörelsen gick man ännu 
längre i skriftspräksbaserad muntlighet. Ibland kunde så gott som hela 
föreningsmöten (eller logemöten, som termen lyder inom nykterhets
röre lsen) genomföras efter manuskript. De s k ritualhandböckerna 
innehöll exakta repliker för alla mötets faser. (Även i en handbok för 
IOGT från 1898, som inte är en ritualhandbok, kan man hitta relativt 
långtgående anvisningar för lämpliga samtalsämnen under pausen i mötet 
och promenaden till mötet.) 

Det språkbruk som utvecklas inom den tidiga arbetarrörelsen är alltså 
mycket skriftspråksberoende. Men det är uppenbart att skriften tar färg 
av att den stundom är avsedd för muntligt bruk. Det bli r väl ensid igt att 
bara beskriva utvecklingen som en framträngande skri ftspråksku ltur. 
Snarare handlar om det ett system där skrift och tal interagerar intensivt 
och därför kommer varandra mycket nära. 

Talets produktionsvillkor 

Vid jämförelser mellan tal och skrift brukar några egenskaper hos 
skriften lyftas fram - och för all del också problematiseras. Skriften 
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utmärks till skillnad från talet av mycket högre grad av plane ring, 
standardisering, monologiskhet och kontextoberoende.6 Men dessa drag 
kännetecknar även talspråket på det vanliga föreningsmötet inom tidig 
arbetarrörelse, också det talspråk som inte är direkt skriftspråks
beroende. Exakt hur det lät på dessa möten kan vi naturligtvis inte 
rekonstruera, men om man kombinerar dokumentationen i mötes
protokoll med anvisningar i dåtida möteshandlingar blir bilden otvetydig. 

Som ett exempel vill jag ta upp de undersökningar jag gjort av social
demokratisk ungdomsklubb i Ljusne 1905-1906, möjligen inte helt 
representativ därför att den var ovanligt stark och välskött. Resultatet 
sammanfattas i tabell 1 som bygger på ett års protokoll. Samtliga ärenden 
har grupperats dels efter vad jag kallat framställningsform, dvs enligt de 
två dimensionerna monolog/dialog och uppläst skrift/"spontant" tal, dels 
efter typ av ämne. Naturligtvis erbjuder protokollen en del källkritiska 
problem för en sådan klassifikation; här vill jag bara betona att jag varit 
generös med att klassificera ett ämnesinnehåll som politiskt och att 
betrakta det som dialog så fort mer än en talare finns noterad i proto
kollet vid ett ärende. 

Tabell I Framställnings/orm och ämne under 42 möten i Ljusne Socialdern. 
Ungdom"iklubb 1905-1906. Antal ärenden. 

Ämne: Mötet Organisa- Politiken Summa 
tionen 

Framställ-
ningsfonn 

M Tal 75 206 13 294 
0 
N Uppläsn. 67 35 20 122 
0 
L Uppläsn+ 7 l 8 
0 tal 
G 

D Uppläsn+ 8 3 11 
I diskussion 
A 
L 
0 Diskussion 16 18 34 
G 

Summa 142 272 55 469 

6Se tex Caroline Liberg, Learning to Read and Write. Reports from Upsala University 
Linguistics (R UUL) 20, 1990, s. 172, eller Ingvar Lundberg, Språk och läsning , 
Malmö, 1984, s. 12-21. 
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Intressantast i det här sammanhanget är tabellens översta och nedersta 
rader, dvs de fall där det inte i protokollen går att spåra ett direkt 
beroende av en skriftlig förlaga. Som synes är det påfallande hur mötena 
domineras av ärenden som rör organisationen, dvs arrangerandet av 
fester, rapporter om tidningsförsäljning, tillsättandet av olika kommitteer 
m m. 1 de flesta fall tycks dessa punkter vara enkla att genomföra på 
mötet med några standardfraser, till vilka det fanns förebilder, om än 
inte ordagranna formuleringar, i de mötestekniska handböcke rna. 
(Ljusneklubbisterna har känt till IOGT-handboken, liksom Verdandi
broschyren Om öfverläggningar och beslut.) Dessa punkter skiljer sig 
alltså i de flesta fall inte särskilt mycket från rena mötesformalia, som 
finns noterade i tabellens vänstra kolumn. Några exempel: "Kassör P 
Sjökvist rapporterade att insamlingen af pengningar åt Forsbacka Soc -
dem Ungdomsklubbs byggnads fond lemnat kr 17,15." (18 mars 1906, 
paragraf 3), "Till gruppföreståndare utsågos A Rådström 0 Larsson A 
Hult E Rönning" (15 april 1906, paragraf 5). 

När det gäller de 13 "monologiska" ärenden som behandlar politiken , 
rör det sig i samtliga fall om framföranden som verkar väl förberedda. 
Det är mycket troligt att flera av talarna i själva verket haft skriftlig 
förlaga. "R Snögren höll ett anslående och af entusiasm framsatt tal, deri 
han bland annat yttrade att Ljusne Klubben hade en svår framtid att gå till 
mötes och gorde därför en maning till medlemmarna, att icke svika sin 
höga och ädla ide. Säfström tackade åk herr Snögren för det präktiga 
talet" (6 januari 1906, paragraf 10) "Essen framlemnade ett förslag att 
gifva Sterner en hylning för det arbete han har gjort för arbetranas 
hyfsning o godkändes" ( 15 april, paragraf 14). 

I tabellens nedersta rad finns dock en del ärenden där det förekommer 
inlägg som knappast kan ha planerats före mötet. Men också dessa präglas 
av relativt liten "dialogiskhet" i betydelsen samarbete mellan två parter 
för att utveckla förståelsen av något - åtminstone att döma av de relativt 
knapphändiga protokollsanteckningarna. För det första följer det 
naturligen av ett klubbmöte med ordnad talarlista och talare som riktar 
sig till tre olika mottagare - eventuell meningsmotståndare, mötet som 
helhet och eftervärlden i form av protokollet - att de dialogiska egen
skaperna hos talet måste bli ganska ringa. För det andra verkar många 
diskussioner inte ha förts i första hand för att deltagarna verkligen skulle 
nå enighet på högre nivå, utan snarare rörde det sig om att genomföra en 
lyckad diskussion som sådan. Talarna är måna om att dels hävda sig själva 
som goda diskussionsdeltagare, dels visa hänsyn gentemot andra 
diskussionsdeltagare så att ingen tappar ansiktet. Därigenom gynnas än 
mer en monologisk inriktning på inläggen. Protoko11ens ofta åter
kommande standardfras "diskussionen fick utgöra svar på frågan" är 
typisk för diskussionsklimatet; man undviker att pressa fram uttryckliga 
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ställningstaganden. "Landström inlemnade en fråga om sammanslutning 
mellan det Sosiadem. och det Sosialistiska förbunden och upplyste att 
frågan inlemnads af borlänge klubben i Fram sedan Landström Holmgren 
Westlund haft ordet och utrat sig för sammanslutningen borlades frågan" 
(I juli 1906, paragraf 8). "Programpungten 'Kan politiska mord alltid 
anses förkastliga' upptogs til behandling, diskussion fick utgöra svar på 
frågan" (12 augusti 1906, paragraf 13). 

Här bör dock tillfogas att diskussioner som i protokollen ser ut som 
reella meningsutbyten för att nå ett samförstånd på högre nivå också kan 
förekomma. Dessutom är nog Ljusneklubbens diskussionsstil 
representativ främst för ett relativt sent skede i den tidiga arbetarrörelsen 
när det finns en väl utmejslad möteskultur att falla tillbaka på och en 
central byråkrati som formar politiken. Går man till motsvarande språk
bruksmiljöer kring 1890 finner man mer av diskussioner där deltagarna 
ger och tar. 

Det talade politiska språk som Ljusneklubbens medlemmar tar i bruk 
är a ll tså planerat - om inte före mötet, så åtminstone under den tid man 
väntar på sin tur att tala. Det är standardiserat: man lutar sig mot de 
vändningar som kan inhämtas i möteshandledningar och t.rans
formeringen till skriftspråk i protokollen innebär ytterligare en grad av 
standardisering. Språkbruket är monologiskt med sina långa repliker som 
sällan riktar sig direkt till en enskild person. Man kan också hävda att det 
är kontextoberoende så till vida som man försöker sätta in sina åsikter i 
ett större sammanhang och åberopa generella principer. Det framgår 
kanske inte lika klart av Ljusneprotokollen som av en undersökning jag 
gjort av en annan språkbruksmiljö, Socialdemokratiska diskussionsskolan 
i Stockholm 1886. Där visar protokollen mycket tydligt hur man strävar 
efter att höja argumenten till ett allmänt plan och komma bort från det 
lokala och personliga. I samtida anvisningar om diskussionsstil går råden 
också alltid i denna riktning. Dessa "skriftspråkliga" drag är en direkt 
fö ljd av att talet produceras under villkor som är så lika produktions
villkoren för typiskt skriftspråk, också när talspråket inte är direkt 
skriftspråksberoende. Ti11 detta kan läggas ytterligare ett drag i mötes
språket som brukar förknippas med hög grad av skriftspråkskultu r -
nämligen en metaspråklig vokabulär, en förmåga att tala om och tänka på 
språket.7 Mötespråket har här ett mycket diversifierat ordförråd med 
begrepp som yttra, yrka, inleda, resolution, uttalande, rapport mm. I 
princip kommer varje yttrande på ett möte att explicit förses med en 
ta lhandlingsbeteckning. 

Det är inte säkert att skrift ens behöver finnas i en kultur för att vissa 
former av tal ska få dessa drag och produceras under skriftspråks-

7Se tex David, R. Olsen, & Janet, W. Astington, Talking about text: How Iiteracy 
comiributes to thought. I:Journal oj Pragmazics 14 (1990), 705-21. 
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liknande villkor. Pattanatyak, t ex, menar att muntliga kulturer måste 
uppvisa fyra kännetecken: "l. a system of reciting, memorizing, and 
accumulating texts, 2 . institutions for using texts, 3. evo lution and 
acquisition of a metalanguage for interpreting and explicating texts and 4. 
institutions and schools for induction into these oral practices". 8 Det kan 
hävdas att den möteskultur som utvecklades av ungdomsloger och 
socialdemokratiska ungdomsklubbar i sekelskiftets Sverige utmärkt väl 
uppfyller dessa kriterier just för en viss form av talspråk. Bloch visar 
hur ett standardiserat och formaliserat språkbruk utmärker politiskt 
viktiga talsituationer och politiskt mäktiga personer i vissa skriftspräks
lösa kulturer.9 Merlan & Rumsey beskriver att ganska s tort meta
lingvistiskt ordförråd i en stenålderskultur på Nya Guinea där språket har 
uttryck som betyder 'traditionellt tal' , 'offentligt tal', 'avsluta en diskus
sion', 'sammanfatta' m.m.1 O 

Den rätta dikotomin? 

Det är alltså otillräckligt att använda motsättningen muntlighet
skriftlighet för att beskriva spräkutvecklingen inom tidig arbetarrörelse. 
Andra distinktioner har lika starkt förklaringsvärde. Rent allmänt kan 
man säga att den tidiga arbetarrörelsens medlemmar skolar in sig i ett 
offentligt språk till skillnad från det privata de tidigare haft tillgång ti 11. 
Om man i stället för privat och offentligt använder Ulf Telemans termer 
när språk och fjärrspråk, 11 så beskriver man rätt väl några egenskaper i 
det nya språkbruket: att kunna tala om förhållanden som inte är 
närvarande i talsituationen på ett språk som också fjärran medlemmar i 
den svenska arbetarrörelsen omedelbart kan förstå. Basil Bemste ins 
begränsade och utvecklade kod fångar också något av strävan mot en mer 
explicit och generellt anlagd diskussionsstil (dvs mot utvecklad kod). 
Lokala anspelningar, personangrepp och kraftuttryck, som möteshandled
ningama så starkt avråder från, kan sägas höra hemma i den begränsade 
koden. När jag försökt beskriva utvecklingen har jag också haft viss 
glädje av Deborah Tannens distinktion mel1an två typer av samtalsstil ; 12 

8D.P. Pattanatyak, Literacy: an Instmment of Oppression. I: Olson & Torrance (ed): 
Literacy and Oraiity, 1991. 
9Maurice Bloch, (ed): Polirical Language a1ul Oratory in TraditionaL Sodecy. Academic 
Press, London, 1975. 
lOFransesca Merlan & Alan Rumsey, Ku Waru. Language and Segmenrary Politics in the 
Western Nebilyer Valley, Papua New Guinea. (Studies in the Social and Cultural 
Foundations of Language No. 10.) Cambridge University Press. Cambridge m fl , 1992, 
s. 347-349. 
1 lU!f Teleman, Språkrätt. Om skolans språknormer och samhällets, Lund, 1979, s. 32. 
120eborah Tannen, Conversational Style. Analyzing Talk among Friends. Norwood, 
N.J., 1984. 
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på svenska kan man efter Adelswärd kalla dem närhet och engagemang 
(high involvement) resp distans och hänsyn (considerateness).13 Hos 
tidiga arbetarrörelseagitatorer, kanske i synnerhet August Palm, kan man 
spåra en talarstil som bygger på närhet och engagemang: försök att med 
frågor, tilltal och häcklande komma så nära åhörarna som möjligt, snabba 
kast mellan olika ämnen, framhävande av den egna personligheten, 
förkärlek för narrativer m m. För vanliga deltagare på föreningsmöten, 
däremot, tycks strävan ha varit att komma så långt bort från denna 
talarstil som möjligt; till bilden hör också att Palms språkbruk redan på 
1880-talet möttes av stark kritik i de egna leden. 

Det är nog så att samtliga dessa motsättningar säger något väsentligt 
om den inskolning i en ny språkart som den tidiga arbetarrörelsen 
innebar, men ingen beskriver hela sanningen. Lika väl som skriftligt
muntligt kan de andra dikotomierna problematiseras. Visst handlar det t 
ex om fjärrspråk och närspråk, men man kan ju tänka sig ett fjärrspråk 
som präglas av relativt mycket närhet och engagemang; det är vad Palm 
prövar. Man får nöja sig med att säga att vi ser en samtidig övergång till 
skriftlighet, till fjärrspråk, till en utvecklad kod, till en talarstil präglad 
av distans och hänsyn. Att hävda att ett av dessa karaktäristika skulle vara 
överordnat och så att säga bestämma de andra, det låter sig knappast 
göras. I den mån vi har att göra med två skilda språkarter i tidig 
arbetarrörelse så beror deras användning och dominans i olika situationer 
och genrer på ett svårutrett samspel mellan faktorer som kommunika
tionsmedium, stilideal, funktionella krav och språkbrukarnas kompetens. 

Språk och tanke 

Oavsett vilka termer man nu väljer för att beskriva språkbruket i tidig 
arbetarrörelse är det lockande att i anslutning till Ong spekulera över 
dess eventuella konsekvenser för de unga arbetarnas tänkande. Påverkade 
deras språkanvändning och språkliga ideal också deras sätt att se på 
omvärlden? Präglas tänkande, ideologi och politik av det standardiserade, 
planerade, kontextoberoende och monologiska? Iden att språkbruk och 
stil kan forma tänkandet och därmed spela en påtaglig historisk roll också 
utanför språk- och stilhistorien har under senare tid lockat historiker mer 
än språkhistoriker.14 Jag menar nog att frågorna oftast är för allmänna 
för att kunna besvaras med rimliga anspråk på vetenskaplig precision, 
men jag kan inte motstå frestelsen att avslutningsvis ge mig hän åt denna 
tankelek. Det ligger då närmast till hands att - som jag gjort i denna 

13Viveka Adelswärd, Prat, skratt, skvaller och gräl och annat vi gör när vi samtalar, 
St0ckholm, 1991, s. 92-93. 
14En goo om än numera något föråldrad forskningsöversikt är Peter Schöttler, Historians 
and discourse analysis. I: History Workshop Journal, 1988. 
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uppsats - utgå frän mötesspråket, eftersom det ofta fö rekommande och 
genomorganiserade föreningsmötet vid en internationell jämförelse fram
står som ett särdrag för svensk, eller möjligen nordisk, arbetarrörelse. 

För det första kan man, om man vill, se en koppling mellan språkbruk 
och det slags politiska tänkande som ofta kallas social ingenjörskonst: med 
rationalitet, sakkunskap och noggrann planering kan de samhälleliga 
problemen lösas på ett tillfredsställande sätt för alla parter. Det är i 
grunden samma inställning som inför kommunikationsproblemen på ett 
föreningsmöte. Med hjälp av ett finmaskigt och explicit regelverk för hur 
man introducerar nya frågor, fördelar ordet och går till beslut, så kan ett 
30-tal personer på några timmar nå - åtminstone skenbart - samförstånd 
och lösa en komplicerad fråga . Det är inte nödvändigt - snarare 
förödande - att ta till stora ord eller att köra över någon. Tvärtom når 
man snabbast resultat om alla håller sig till samtalsreglema och så mycket 
som möjligt unyttjar de standardprocedurer som finns beskrivna i 
ritualer och handböcker. Logiskt invecklade problem med många in
blandade går att reda ut om man tar ett steg i taget. 

För det andra förefaller ett distanserat betraktelsesätt gentemot 
omvärlden i högsta grad förenligt med det segrande språkbruket i tidig 
arbetarrörelse. Dels innebär den generellt inriktade och re lativt 
kontextoberoende argumentationsstilen att talarna distanserar sig till sitt 
ämne. Dels innebär de starka metaspråkliga inslagen i mötesspråket också 
en distansering till själva talhändelsen. Världen kan överblickas och olika 
handlingar benämnas och kategoriseras. Steget från detta distanserade 
betraktelsesätt till en instrumentell syn på politik och samhälle är inte 
särskilt långt. 

För det tredje är det frestande att lyfta fram en slags jämlikhetstanke i 
språkbruket. Dels finns det en principiell jämlikhet i mötesreglerna - de 
är utformade så att alla ska få möjlighet att säga sin åsikt och så att ingen 
ska breda ut sig på andras bekostnad. Manualernas många färdiga 
formuleringar för olika talhandlingar på mötet fyller just den funktionen; 
det blir svårt att glänsa med eleganta formuleringar eftersom alla kan läsa 
sig till hur man ska säga. (Naturligtvis är detta inte hela sanningen; det är 
lätt att hitta exempel på hur man gör sig gällande i arbetarrörelsen just 
genom överJägsen behärskning av mötesteknikens alla irrgångar.) Dels 
finns det också i mötetsspråkets stilideal ett sJags jämlikhetsideal. Den 
sakinriktade, distanserade talarstilen lämnar inte utrymme för stora 
svängningar mellan höga och låga stillägen. Man kan inte utmärka sig 
genom lärd retorik eller sluggerartad munvighet, utan samma torrhet och 
opersonlighet, som svenska politiker brukar kritiseras för, gäller för alla. 
I detta ligger också en stark inriktning på sakfrågorna. För att använda 
retorikens terminologi, så blir logos så mycket viktigare än etos och patos 
i svenskt politiskt liv. 
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För det fjärde kan man fascineras av den starka tilltron ti Il den 
performativa kraften i mötesspråkets procedur- och formaliauttryck . Ord 
och handling sammanfaller på ett sätt som omöjliggör allt löst prat för 
talandets egen skull. Många har pekat på hur viktigt det var för folk
rörelsegenerationerna att allt gick formellt rätt till både på och utanför 
mötena. I Birger Normans noveJl J.E. (i novellsamlingen Löken, 1972) 
av lider den gamle kommunalpampen när han sitter ordförande på 
"informationskonferensen om Länsplan 70". Därefter spökar han i 
Folkets Hus. Efterlevande partikamrater besväras av dessa övernaturlig
heter. Efter långa grubblerier finner de på råd. Vice ordförande under 
länskonferensen får fatta klubban, sätta sig i ordförandestolen och uttala 
de förlösande orden: "Enär, tragiskt nog, förfall inträtt för vår ordinarie 
och städse varmt uppskattade konferensordförande, får jag härmed i hans 
ställe tacka eder alla för visat intresse och förklara dagens förhandlingar 
avslutade." Då försvinner spöket. Kanske skulle Walter Ong ha menat att 
det var ett literacy-spöke. 
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Radiospråket - et eksempel på sekundrer 
muntlighet1 

Wenche Vagle 

=em= =e= jeg vil gjerne understreke det at = jeg syns ikke faremomentet I = 
ved fjellklatring det er ikke noe I det er ikke noe positivt element I Jeg syns I 
= jeg syns =em= det det er en ganske tungtveiende negativ faktor I ved det = 
ved det å drive med fjellklatring I for min delat det= kan vrere farlig I 

Hvis en skal se rent =e= statistisk på det =e= I så har =e= - så har =em= 
cirka to present av alle klatreme som har beveget seg over Base Camp I =e= 
på den ruta som vi velger da I =e= de har =e= omkommet I =e= hvis du ser 
på a - de klatreekspedisjonene som har vrert =e= arrangert = i 10pet av de 
siste fem ten årene I så =em= rent teoretisk og statistisk så ligger muligheten 
for- for at - for en alvorlig ulykke I i stfjJTelsesorden en til to prosent \ 

Dette er to tekstbiter fra et nyhetsintervju i et radiomagasinprogram.2 Det 
vi ser, er et talespråk med sterk skriftspråklig påvirkning, noe som viser 
seg srerlig i ordvalget: "faremoment", "positivt element", "tungtveiende 
negativ faktor", "rent statistisk", "rent teoretisk og statistisk", "mulig
heten for", "i st0rrelsesorden en til to prosent". At det er talespråk, 
kommer til syne i n0lingen, i gjentagelsene, i selvkorreksjonene og i 
andre trekk som vitner om at teksten blir - iallfall delvis - planlagt under 
framf0ringen. 

Denne måten å snakke på kan kanskje best karakteriseres ved hjelp av 
Walter Ongs begrep "sekundrer muntlighet", som han introduserer på 
f 0Igende må te: 

Our understanding of the differences between orality and literacy developed 
only in the electronic age, not earlier. Contrasts between electronic media and 
print have sensitized us to the earlier contrast between writing and orality. 
The electronic age is also an age of 'secondary orality', the orality of 

1 Den unders~kelsen som det her presenteres noen hovedresultater fra, er utfyllende 
dokumentert i Wenche Vagle, Radiospråket - talt eller skrevet? Syntaktiske o;; 
pragmatiske tilncermiger i semiotisk perspektiv, Novus, Oslo, 1990. (199a); Yelkomne til 
P's morgensing ... Analyse av radiotekster, Pressens Arbog (1989) 98-11 O; Radio 
Language - Spoken or Written? lnternational Journal oj Applied Linguistics I (1991). 
Teksteksemplene fra radiodiskurs er stort sett transkribert i normal norsk rettskriving. 
Inconasjonen (setningsmelodien) blir rudimentrert notert slik: I for srigende (ofte 
sp~rrende) intonasjon, I for fallende intonasjon og - for rak (uavsluttet) intonasjon. = 
betyr pause. Pausene er av og til fylt av en vokallyd, hvor kvaliteten da er anrydet. 
2Datagrunnlaget for denne unders~kelsen er to morgenmagasiner fra Norsk 
rikskringkastning, Progam 2, sendt 22. februar 1985. 
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telephones, radio, and television, which depends on writing and print for its 
existence.3 

Men stort mer sier ikke Ong om den sekundrere muntligheten. Det jeg vil 
gj0re i denne artikkelen, er å an ty de hva en lingvistisk bestemmelse av 
Ongs begrep kan innebrere gjennom å trekke fram noen resultater fra en 
analyse av radiospråk. 

Med utgangspunkt i Ongs observasjon av at språkbruk varierer 
systematisk med mediet, har jeg pr0vd å fange inn det karakteristiske ved 
radiospråket ved å analysere det i forhold til en tale-skriftteori. Det jeg 
finner, er - ikke uventet - at språkbruken i radio varierer kraftig. Jeg 
stilte opp som hypotese at variasjonen i radiospråket kunne beskrives som 
en variasjon langs en skala fra tale til skrift. Denne hypotesen har jeg 
testet ved enkle samvariasjoner og rangeringer. For den avhengige 
variabelen tale-skrift har jeg funnet operasjonaliserte språklige uttrykk. 
Den uavhengige variabelen "kommunikasjonssituasjon" er empirisk 
fortolket i form av teksttyper. Populrert og litt upresist kan man si at det 
er blandingsforholdet mellom tale- og skriftkomponenten som varierer, 
hvilket kommer fram når jeg fors0ker å plassere de ulike teksttypene 
langs den tenkte skalaen fra skrift til tale. Dette lar seg ikke gjennomf0re 
fullt ut, noe man kan tolke som et utslag av radiospråkets genuine 
hybridkarakter. Det er sannsynligvis eterspråkets innfl0kte planleggings
forhold, dets avhengighet av skriftkulturen og den "doble kommu
nikasjonssituasjonen" som ligger bak, noe jeg vil komme tilbake til mot 
slutten av artikkelen. 

Radiospråket og tale-skriftforskningens tre faser 

Noe skjemati sk framstilt kan man si at den lingvi stiske tale
skriftforskningen har tre faser: dikotomi-fasen, kontinuum-fasen og en 
uavklart tredj e fase hvor begge de tidligere posisjonene blir 
problematisert.4 Min undersfl)kelse reflekterer alle fasene: Jeg definerer 
1ingvistiske variabler utifra en dikotom teori; så ser jeg om resultatene lar 
seg fornuftlig tolke ved hjelp av ideen om et kontinuum, men får ikke noe 
entydig svar, og slynges dermed ut i det jeg tror kan bli en tredje fase 

3Walter Ong, Orality and Literacy. The Technologizing oj the Word, London & New 
York, Routledge, 1990 (1982), s. 3. 
4 Den binrere opposisjonen har en spesiell status innen lingvistikken. Jeg minner her bare 
om de Saussures motsetningspar langue/parole, synkron/diakron og syn tagmatisk/ 
paradigmatisk. Den videre diskusjonen om hva slags ep istemologisk status slike 
dikotomier har - om de avspegler en universell menneskelig tenkemåte, om de tilhl.(Srer 
den vitenskapelige metodologi, om de "fins ute i virkeligheten" - !ar jeg ligge her. Når 
det for enklede dikotomi-synspunktet er forlatt innen den lingvistiske tale
skriftforskningen, skyldes det ny viten som har kommet fram gjennom begrepsanalyse, 
metodisk avklaring og empirisk forskning (se videre Vagle (1990c)). 
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med vektlegging av situasjonens betydning og den sekundrere muntlig
heten. 

En av standardreferansene innen den tidlige 1ingvistiske ta1e-skrift
forskningen er Wallace L. Chafes artikkel "Integration and involvement 
in speaking, writing, and oral Jiterature" (1982). I denne fasen framsti I ler 
man gjeme tale-skriftmotsetningen som en forenklet dikotomi ved hjelp 
av karakteristikker av denne typen: 

TALE 
involvert 
fragmentert 

situasjonsbundet 
konkret 

uformelt 
dialogisk 
"begrenset" 
implisitt 
parataktisk 
lite ordförråd 

SKRTFf 
distansert 
integrert 

situasjonsuavhengig 
abstrakt 
formelt 
monologisk 
"utvidet" 

eksplisitt 
hypotaktisk 
stort ordförråd 

Firkantet uttrykt sier Chafe at det er de ulike vilkårene for språkplan
legging og språklig fe11esskap som ligger bak forskjellene i tale og skrift. 
Chafe forklarer så at talen er involvert og personlig på grunn av den 
direkte interaksjonen og nrerheten mellom samtalepartene, mens skriften 
er "avskåret" ("detached") på grunn av avstanden me llom kommunika
sjonspartene og på grunn av den indirekte interaksjonen. Talespråket har 
en fragmentert struktur fordi det blir produsert under harde tids
begrensninger, mens skriftspråkets struktur er integrert fordi den som 
skriver, kan ta seg tid til å "tenke informasjonen sammen" til en mer 
veloverveid struktur. Til eksemplifisering f0lger her et autentisk kutt fra 
et radiointervju, etterfulgt av mitt fors0k på omskriving til mer integrert 
skriftsyntaks: 

Ja/ Jeg er femogtjue år I så har jeg sittet en del år nå - seks år i sentralstyret i 
A UF I så har jeg studert sosial~konomi i de siste årene I men jeg har ogsä 
jobbet som inforrnasjonssekretrer ett år I og så har jeg jobbet et halvt års tid I i 
Statistisk sentralbyrå\ · 

Mens jeg har sitter i sentralstyret i AUF, har jeg studert sosial~konomi, 
jobbet som informasjonssekretrer ett år og i Statistisk sentralbyrå et halvt år. 

Når det gjelder valget av språklige variabler i min radiounders0kelse, har 
jeg delvis basert meg på Wallace Chafes modell, delvis på en skandinavisk 
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makrosyntaksmodell,5 men med en rekke revisjoner.6 Jeg har blant annet 
valgt å konsentrere meg om det man kan kalle "talespråklige" variabler: 

NIER: nrerhet (Chafe: "involvement") 

TF: tale-forbinding 

UREGEL: uregelmessighet ("feil") 

EP: ekstraposisjon 

KS: korte setninger 

SF: setningsfragrnent 

Det er den utstrakte bruken av samordnende konjunksjoner (srerlig "og", 
"så", "men") som jeg kaller tale-forbinding, og som vi så eksemplifisert 
ovenfor ("Ja /Jeg er femogtjue år I så har jeg sittet ... "). Bak nrerhet
variabelen skju1er det seg relativ frekvens av pragmatiske partikler 
("vel", "nok", "tror jeg" .... ), interjeksjonsmakrosyntagmer, ansatser, 
utelatelser og tiltalemakrosyntagmer. Dette er alt språklige trekk som 
forekommer mye hyppigere i ta le enn i skrift. Og det er variabler med en 
såpass h0y frekvens at enkel statistikk lar seg bruke.7 

Mitt materiale består av 2 timers sending (1227 makrosyntagmer). I 
det materialet jeg konsentrerer meg om her, er f01gende seks teksttyper 
representert: 

varmelding (vcer) 

nyheter (ny) 

program/eder (pr) 

intervjuer (i) 

imervju-objekt (io) 

reportasjesamtale (r). 

Disse teksttypene utgj0r den uavhengige variabelen i unders0kelsen. 
Jeg foretok så enkle korrelasjoner mellom TEKSTTYPE og de 

språklige variablene. Under henvisning til kontinuum-synspunktet innen 
tale-skriftforskningen kom jeg så fram til f0lgende rangeringer av 
teksttypene langs den tenkte skalaen fra skrift mot noe som mermer seg 
tale på grunnlag av de relative frekvensene av de språklige trekkene: 

5Uif Teleman, Manual för grammatisk beskrivning av talad och skriven svenska, Lund, 
1974; Eskil Hanssen m.fl., Oslomål. Talemålsunders~kelsen i Oslo (TAUS). 
Hovedrapport, Oslo, Novas, 1978. 
6Yagle (1990a) s. 90 ff. 
7 Jeg viser til Vagle (1990a) s. 99 ff for videre eksempler og for en nc:errnere begrunnelse 
av variabelutvalget. 
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tekst gjennom-

språk- type snitt 
variabel 

NJER vrer ny pr io-dr io i i-dr r 
0 0.7 14.9 24 .5 26.7 31 .5 45.8 65.3 25.6 

TF vrer ny i-dr io-dr pr i io r 
10.4 12 .5 25 .0 28.3 32.8 37.6 37.9 57.7 33.6 

UREGEL vrer ny i pr io-dr r io i-dr 

0.4 2.7 9 .8 9.9 14.1 15.4 20.4 25.0 13.0 

EP i-dr ny vrer i io pr r io-dr 

2 .6 4.9 7.3 11 .1 15.1 15 .8 21 .7 29 .5 13.0 

KS ny r vrer io pr io-dr i i-dr 

9 .4 12.5 20 .0 22.9 25.6 31.0 34.4 41 .9 24.3 

SF ny io i r i-dr io-dr pr vrer 

8 .3 9.4 10 .2 12.8 14 .6 17.0 27.6 79.2 14.9 

Tabell I Relativ frekvens av språkvariabel på teksttype 

NIER= ncerhet, TF = taleforbinding, UREGEL = uregelmessighet, EP = ekstraposisjon, 
KS = korte setninger, SF = setningsfragment. 
vcer = varmelding, ny= nyheter, pr = program/eder, i= intervjuer, io = intervjuobjekt, 
r = reportasjesamtale. 

Hovedmizmsteret er her klart. Den rangeringen av teksttypene som 
merhetsvariabelen (NJER) viser, kommer ikke som noen overraskelse når 
man har en viss kunnskap om de ulike radiosituasjonene. V cermelding og 
nyheter plasserer seg helt på skriftspråksiden av skalaen. Programleder
teksttypen er også monologisk, men preget av en sterkere fokusering av 
lytterne (og et friere forhold til manuskriptet), og skiller seg klart fra 
vcermelding og nyheter. De tre dialogiske teksttypene finner vi på tale
språksiden av skalaen. Forskjellen mellom intervjuobj ekt- og intervjuer
tekstene kan man kanskje forklare ved å vise til de profesjonelle 
radioakt~rene sin bevisste nrerhetsstrategi. Men vel så utslagsgivende for 
intervjuertekstenes h0ye skåre på nrerhetsvariabelen er intervjuer
funksjoner som "framheving av intervjuobjektet" (dette f~rer til mange 
tiltalemakrosyntagmer), "skifte av samtaleemne" og "kommentar til svar" 
(dette gir mange innledende interjeksjonsmakro-syntagmer). Den bevisste 
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nrerhetsstrategien kan mer entydig forklare rangplassen for reportasje
samtalen. 

Når vrermelding skårer hSZSyt på SETNINGSFRAGMENT, vet vi at 
denne skyldes den sjangerbestemte syntaksen: 

Kort vermelding I Austafjells I skya opphaldsver over = heile landsdelen\= 
Litt sn~ på kysten I og i fjellet \Det blir ingen store endringar i temperaturen\ 
= Yest-Noreg og Tn!indelag = litt varmare/ regn I og til dels sterk kuling p:'.\ 
kysten \=Liten storm ved Stadt\ 

TALE-FORBINDING stemmer godt med NtERHET. For de andre 
rangeringene er hovedtendensen - plasseringene nrer endepunktene -
klar, men mszsnsteret blir brutt noen steder. En kan tenke seg flere 
grunner til det,& men her skal jeg bare nevne en: forklaringen kan vrere å 
finne i selve materialet: skalaen tale-skrift er etter alt å d0mme ikke full t 
ut representert med mine teksttyper. "Skriftsiden" fins med teksttypene 
vrermelding og nyheter, som entyd ig er opplesningsspråk. Men radio
sendinger inneholder lite genu int spontant talespråk. Man kan tenke seg at 
talespråksiden egentlig er i forlengelsen av det h0yre ytterpunktet på min 
skala, mens det to-tre plassene lengst til venstre representerer skrift
språksiden og de tre-fire resterende plassene utgjszsr en glidende overgang. 
Det er ikke så urimelig at denne glidende overgangen gir seg uts lag i 
"rotete" rangordninger - at dette er en sann avspeiling av hybridformenes 
vesen. 

Mot et nytt tale-skriftparadigme 

Jeg har altså funnet et både-og svar på hypotesen om at rad iospråkets 
teksttyper er blandingsformer av ta1e- og skriftspråk, og at variasjonen 
derfor kan forklares som en variasjon langs skalaen tale-skrift. Det 
"rotete" rangmszsnsteret kan peke i retning av at sammenhengen mellom 
språkplanlegging og sosia lt fellesskap ikke er den samme i radio
situasjoner som i tale- og skriftsituasjoner. I og med at teorigrunn laget 
for denne undersszskelsen nettopp går ut ifra en slik sammenheng, er det 
ikke til å undre seg over av radiospråket gj0r motstand. 

Eterspråket ligner skrif tspråket på grunn av manusbruken. Radio
journalister flest har dessuten utdanning og/elle r erfaring fra skrift
medier, og de henter ofte stoffet sitt fra skriftlige kilder. De innfl0kte 
planleggingsforholdene og båndene til skriftkulturen gj0r at radiospråket 
ikke lar seg plassere i fragmentasjon-integrasjonsrommet. 

Radiospråk består i stor grad av skriftspråk transformert til talespråk. 
Derfor e r det to situasjoner som blir avspeilet i språkbruken: skrift
situasjonen fra manusproduksjonen og situasjonen når ordene fa ller. (I 
tillegg kommer fszslgene av en eventuell redigering, men det lar jeg ligge 

8 Se videre Yagle (1990a) s. 188 ff. 

122 



her.) Som nevnt får skriftsituasjonen tydelige utslag på fragmentasjon
integrasjonsvariabelen, mens tilknytningen til talespråket viser seg på 
nrerhet-avstandvariabelen. 

Prototypisk fins det to talesituasjoner: tale med og tale til noen, 
dessuten en tredje kombinasjonsvariant: to eller flere snakker med 
hverandre til en tredje part.9 Den f0rste typen kan av naturlige årsaker 
ikke brukes av etermedieprodusentene: de kan ikke snakke med sine 
lyttere. Dette har blitt mer og mer av et savn etter hvert som området for 
denne taletypen har bredd seg. Substituttet blir å bruke den tredje 
kombinasjonsvarianten der noen snakker med hverandre (i studio, over 
telefon eller i en annen opptakssituasjon) til lytteme, og vi får en 
fordoblet kommunikasjonssituasjon. Det er selvsagt f0rst og fremst 
nrerheten i den indre situasjonen - for eksempel mellom intervjuer og 
intervjuobjekt - som blir avspeilet i språkbruken. Resultatet er at 
distansen til radiolytteme delvis blir kamuflert gjennom den språkl ige 
markeringen av nrerheten i den indre situasjonen. 

Resultatene fra denne unders0kelsen kan gi Walter Ongs begrep 
sekundrer muntlighet et litt mer presist innhold; og dette begrepet kan 
iallfall delvis forklare de problemene man har kommet opp i innen den 
lingvistiske tale-skriftforskningen. Forholdsvis tidlig avviste Deborah 
Tannen dikotomistandpunktet: " ... distinction between orality and 
literacy on the one hand, and spoken and written language on the other, 
do not suffice to characterize real discourse", 10 og hun fors0kte i stedet å 
operere med et kontinuum.11 Tannen nevner også en rekke referanser til 
arbeider som viser at skriftstrategier etter hvert er svrert så utbredt i 
muntlig diskurs.12 Man begynte å ane at den påviste tale-skrift
distinksjonen også - og kanskje f0rst og fremst - var en sjanger
distinksjon, og man etterlyste unders0kelser som tok h0yde for sjanger og 
kommunikative måJ.1 3 Douglas Biber har i en stor empirisk unders0kelse 
påvist at det i en rekke sjangrer forekommer ulike blandinger av 
språklige overflatetrekk som "prototypisk" förbindes med enten tale eller 
skrift.1 4 Denise Murrays case-studium av hvordan ansatte i et TBM
forskningslaboratorium veksler mellom ulike medier som ansikt-til-

9Jörgen Fafner, Retorik, K0benhavn, 1977. 
IODeborah Tannen, Spoken and written language: Exploring orality and literacy, 
Norwood, N.J., Ablex, 1982 (1982a). 
11Deborah Tannen, The oral/literate continuum in discourse. I d.s. (red.), Spoken and 
written lanuage: Exploring orality and literacy, Norwood, N.J., Ablex, 1982 (1982b). 
12Deborah Tannen, Oral and literate strategies in spoken and written narratives, Language 
58:1(1982)1-21. 
nse f.ex. Niy i F. Akinnaso, On differences between spoken and written language, 
Language 25:2 (1982) og Deborah Tannen, Relativefocus on involvement in oral and 
written discourse. Literacy, language and learning: The nature and consequences f~f" 
reading and writing, David R. Olse, Nancy Torrance og Angela Hildyard, red., 
Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1985. 
14Douglas Biber, Variation across speech and writing, Cambridge Univ. Press, 
Cambridge, 1988, s. 199 ff. (Se vidare Yagle (1990c), Atkinnaso og Biber.) 

123 



ansiktkonversasjon, telefon, e-mail, "computer-message", "computer 
fora", "computer documents" og skrevne dokumenter peker i samme 
retning. Hun analyserer fram hva som ligger bak de ulike valgene. På 
grunnlag av resultatene sine kritiserer hun både dikotomi- og kontinuum
standpunktene innen tale-skriftforskningen. Hennes konklusjon er at 
mediet selv er et lingvistisk valg, som avhenger av situasjonskonteksten: 

The appearence of characteristics such as integration, personal involvement, 
and so on, are primarily the result of the spesific context of situation, not of 
whether the discourse is writcen or oraI.15 

Dette rimer godt med mine resultater som antyder at nrerhetsstrategien 
(som er min term for "personal involvement", grovt sett) brukes i 
bestemte radiosituasjoner med et bestemt mål: å krympe avstanden til 
radiolytteme. Tale og skrift som analytiske kategorier fanger ikke inn 
vår moderne språkvirkelighet. Walter Ongs begrep "sekundrer muntlig
het" hjelper oss et stykke på vei, men det må fylles med konkret innhold 
ut over bestemmelsen "the orality of telephones, radio, and television, 
which depends on writing and print for its existence" ( 1990:3). Den 
sekundrere muntligheten er sannsynligvis heller ingen enhetlig st0rrelse : 
telefondiskursen kan selvf0lgelig vrere basert på skrift, men jeg tror ikke 
dette er tilfelle i samme grad som for elektronisk mediediskurs. Uten å gå 
inn i noen detaljert analyse av de ulike mediers kommunikasjonssituasjon, 
ser jeg flere likhetstrekk mellom telefonsamtale og ansikt-til-ansikt
samtale enn jeg gj0r mellom telefon og kringkastningsmedier. Så min lille 
unders0kelse har ingen pretensjoner om å gi et endelig svar på hva 
sekundrer muntlighet er. Men det min unders0kelse får fram, er den store 
variasjonen innen radiodiskursen, og den viser ved hjelp av noen utvalgte 
lingvistiske detaljer hvordan det skriftlige forelegget (eller den generelle 
skriftspråkpåvirkningen) bryter gjennom i de teksttypene innen radio
språket som ellers har talespråkets karakteristiske nrerhetsmark0rer. 
Variasjonen, blandingen og den doble situasjonstilknytningen er del av det 
bil det som Ong kaller "secondary oral ity". 

15Denise Murray, The context of oral and written Janguage: A framework for mode and 
medium switching, Language in Sociery 17 (1988) 351-73. 
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Mot en ny muntlighet? 
Tal, teknik, tradition i svensk radio 

Karin Nordberg 

... radion, som gör a l l musik vardaglig, billig, upphäver dess förtrollning 
och charm, dess ovanlighet och högtidlighet. Genom att dagligen endast 
passivt höra en musikstump, till på köpet kanske i sig själv tarvlig och i 
återgivningen färglös, ökar jag inte min känsla för det underbara, 
psykologiskt och mystiskt stärkande, lyftande i tonernas konst. Förr eller 
senare inställer sig likgiltighet och till sist förakt (Wilhelm Peterson-Berger)l 

När radion uppträder som offentligt medium pä 1920-talet spränger den 
sig in i en sorts ingenmansland, i ett luftrum mellan tidningen och Folkets 
Hus, mellan husandakten och kyrkan, mellan gnolandet och operascenen. 
Det är talet som skiljer radion från tidningen och boken. Det är tekniken 
som skiljer radion från föreläsningen och studiecirkeln. Rumsligt 
placerar sig radion närmare vardagslivet och in timsfären. Med sin 
speciella rekvisita, d v s tekniken, apparaten och rösten möblerar den om 
i den existerande offentligheten. Den är både talspråklig och skrift
språklig, både offentlig och privat, både officiell och intim, både nära och 
långt borta. 

Den offentlighet som fanns före radion inlemmas och omskapas i 
radion inom ramen för de villkor en elektronisk teknik och en nationell 
offentlighet ställer. Frågorna blir därför vilken funktion det muntliga, det 
talade, det lästa och det skrivna spelade före radion och vad som händer 
med det i radion. Idehistoriskt intressant är vad det fick för betydelse för 
budskapet, offentligheten och lyssnarna och i ett längre perspektiv för 
kulturformer och tankemönster. Det är i skenet av denna omvälvning som 
Wilhelm Peterson-Bergers engagerade inlägg ska läsas. Den oro som 
artikuleras i kolumner och insändare är spännande läsning och i bästa fall 
källor till förståelse för radions kulturförändrande roll. 

Med etermedierna har inte bara det talade ordets ställning stärkts. Vi 
lever sedan 20- och 30-talen med telefon, grammofon , film och radio och 
sedan 50-talet med television. Ljud, röster och bilder har en naturlig plats 
i vår vardag. De elektroniska medierna har givit ordet nya former, säger 
li tteraturvetaren Walter Ong i en av sina inspirerande böcker, The 
presence of the Word.2 Ordet har lämnat muntlighet, skrift och tryck och 
gått in i ett nytt tillstånd, en ny era, som Ong kallar "den sekundära 
ora I iteten". 

1 DN 29/3 1931. 
2 Walter Ong, The presence oj the word, New Haven, London, 1967. 
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Med begreppet "sekundär oralitet" skiljer Ong den nya muntligheten 
från den primära oraliteten, alltså den muntliga kultur som i årtusenden 
föregick skriftkulturen. Den har likheter med den första, ursprungliga 
muntligheten, säger Ong, men skiljer sig också på ett avgörande sätt från 
den. Men vad en "sekundär oralitet" innehåller och innebär överlämnar 
Ong till ny forskning att visa. Problemet är att denna term strävar efter 
att omfamna så mycket. "Sekundär oralitet" kan vara en språklig term, en 
mentalitet, ett sätt att periodisera. 

Rent språkligt föreställer sig Ong en sekundär oralitet som lånat drag 
av skriften och "ofta" är eterburen. Men han tänker sig också att denna 
sekundära oralitet har betydelse för våra livsmönster. I R hetoric and 
Consciousness pekar han på likhe ter mellan prelitterata muntliga kulturer 
och våra sekundärt muntliga. T ex anser han att vår "sense of together
ness" i detalj liknar den tidiga människans innan skrift och tryck gjorde 
oss till individualister.3 Här ser Ong "sekundär oralitet" som uttryck för 
en mentali tet. Istället för en skriftlig mentalitet har vi fått en muntlig 
mentalitet. 

Begreppet skulle också kunna beskriva hela den muntliga renässans, 
som tar sig uttryck i berättamät, berättarfestivaler och professionellt 
berättande som tex de sk ståuppkomikerna. Den sekundära oraliteten kan 
också inbegripa hela den ungdomliga musikexplosionen, som lyft fram 
"muntliga" värden som känsla och samhörighet. I något sammanhang har 
det använts för a tt beskriva umgängesformer som uppstår kring 
medierna, t ex småpratet framför teverutan. Att använda begreppet har 
alltså sina problem. 

Många frågor tränger sig på. Är till exempel det som Walter Ong givit 
namnet "den sekundära oraliteten" ett sådant brott med tidigare kommu
nikationsmönster att det förtjänar att bilda era? Har ny kommunika
tionsteknik förändrat tankemönster och världsbild så som periodiseringen 
gör anspråk på? Och om vi använder begreppet "sekundär oralitet" som 
beteckning på en kommunikationshistorisk fas, där nya medier och 
kommunikationsmöjligheter nästan dagligen frambdngas, är det kanske 
naturligt att begreppet till slut har töjts till oanvändbarhet för den som 
gräver i sin mycket begränsade empiri. 

I mitt arbete om radion som fo lkbildare har den språkliga dimensionen 
blivit alltmer central. Konflikten och samspelet muntligt/skriftligt tycks 
gömma andra spänningar; mellan folkligt och elitistiskt, proletärt och 
borgerligt, kvinnligt och manligt, mellan periferi och centrum , land och 
stad, underhållning och fo lkbildning.4 Problemet med den sorteringen är 
dess dikotomiska karaktär, vi lket riskerar skymma alla de grader och 

3 Walter Ong, Rhetoric and Consciousness, s. 20. 
4 Se vidare: Karin Nordberg, "Skriftligt och muntligt i radion", i Icke skriftliga källor, 
Huvudtema I vid XXI Nordiska Historikermötet i Umeå 1991, Red Anders Brändström 
och Sune Åkerman, 1991, s. 199-218. 
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kombinationer av muntligt och skriftligt som radiospråket uppvisar. Och 
det riskerar att dölja att radiospräket också i hög grad är en teknisk fråga. 

I sin inledande granskning av Ong varnade Per-Anders Forstorp för 
"great divide"-tesen. Den stränga åtskillnaden mellan skrift! igt och 
muntligt skymmer likheterna och teorin bl ir essentialistisk. Kanske är de 
båda uttrycksformema framför allt varandras komplement och inte mot
satser. Tala, läsa eller skriva är inte autonoma intellektuella tekniker. Det 
är användningen som är det centrala. 

Det tillhör det vetenskapliga samtalets tillgångar att det sätter erövrade 
kunskaper i gungning, hjälper en att ifrågasätta, att problematisera. Från 
Li nköping for jag med en stor skepsis till tendensen att formul era 
begreppsliga dikotomier. Men trots risken att polarisera det skriftliga och 
det muntliga, tror ja~ att de i mitt fall äger sitt berättigande som 
sorteringskategorier. An är jag inte mogen att överge dem. Min hän
visning ti ll Per-Anders Forstorps introduktion får tjäna som reservation 
för det som följer. 

Jag beskrev i inledningen hur radion, när den etableras som medium i 
Sverige 1925, bryter in en offentlighet som har en ömsom muntlig, 
ömsom skriftlig karaktär. Radion hämtar drag från tidningar, böcker, 
tidskrifter, kafäer, salonger, bildade sällskap och föreläsningsföreningar. 
För att förstå hur radion placerar sig kulturellt och ideologiskt måste 
trådarna till dessa traditioner kunna dras. Ett historiskt perspektiv gagnas 
därför, som jag ser det, av begreppen muntligt och skriftligt. 

En sådan ståndpunkt fick stöd av Olle Josephsons bidrag vid 
seminariet. Redan i föredragets titel exemplifierades samspelet mellan 
muntligt och skriftl igt i hans studier om tidig svensk arbetarrörelse. "Tala 
för skrift och skriva för tal.." understryker komplexiteten i re lationen 
mellan skriftligt och muntligt, begrepp som han fan n användbara i 
retorikforskningen. 

Oavsett vilket begreppsligt rum vi vä ljer är således frågan om en 
"sekundär oralitet" ställd. Pä sikt måste den idehistoriska ambitionen vara 
att se de stora kulturförändrande mönstren . De låter sig dessvärre 
frestande lätt beskrivas i svepande hypoteser. Mitt betydligt anspråks
lösare projekt är att belysa nägra komponenter som skulle kunna vara 
radions bidrag till en sekundär oralitet. Det är via de smä stegen den 
mäste fångas. 

Monolog och monopol som retoriska ramar 

Många av konflikterna mellan muntligt och skriftligt under radions första 
tid är kopplade till mediets monologiska karaktär och dess statu s som 
officiellt medium. Det mesta kunde föra rga - dialekter, en fö r intim 
hallåman, en alltför "tremblerande" diktläsning, politiska undertoner, 
manuskriptbundenhet, pratighet. Denna känslighet hos mediet bidrog till 
den inledande försiktigheten hos radions ledning. Monopolet medförde att 
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radion blev hårt reglerad i avtal med staten. Här fanns utrymme för 
otillbörlig propaganda. Här fanns risk fö r ett "medialt" hemfridsbrott. 
Många diskussioner fördes i början både internt, i pressen och i brev från 
lyssnarna om den hänsyn som krävdes av radiomediet. 

Påtryckningsgrupper av ledande folkbildare befarade att radion skulle 
passivisera människor, att bildningens essens skulle gå förlorad i radion, 
att det offentliga samtalet skulle gå om intet i ett representativt tilltal. 
Kritikerna saknade talarens gester och utstrålning. Det talade ordet skulle 
utarmas och eftertanken drunkna i det aldrig sinande pratet. Det samtal 
med andra som skulle fördjupa det lästa blir aldrig av. Det blir ett 
förstummande tilltal istället för en invit till samtal. 

Också den bildningselit, som hade sin hemvist i pressen var kritisk. Det 
offentliga samtalet gick om intet i en offentlighet som mer tycktes likna 
den gamla representativa offentligheten, en predikstol eller ett forum för 
kungligheter, en maktens tjänare mer än förnuftet<;. Radion förutsatte en 
korkad och lydig lyssnare, inte en ifrågasättande, b ildad lyssnare. 
Besviket konstaterade de att det nya mediet varken hade det skriftligas 
eller det muntligas fördelar. De skriftliga inslagen gjorde budskapet dött 
och tråkigt. Kritiska brev ropade på livfullare föreläsare och enklare 
ordval. De muntliga inslagen ansågs pratiga och direkt opassande i en 
offentlighet som hade skriftligheten som norm. 

Det fanns således ett gemensamt intresse hos olika schatteringar inom 
kultureliten att justera de tekniska bristerna. Radions föredrag ansågs ha 
bildningsvärde först när de sporrade till läsning och inspirerade ti Il eget 
kunskapssökande, helst i samvaro med andra. Radion tog initiativ ti Il 
radiocirklar, distribuerade studiematerial, utarbetade en specifik lyssnar
kultur, en radiopedagog ik med egen rektor, som gjorde studiehand
ledningar. Ett samarbete inleddes mellan det skriftliga och det muntliga. 

Andra tidiga konflikter mellan muntligt och skriftligt handlade om 
takt, tal och ton, ofta förknippade med radions behov att legitimera sig 
som officiellt medium. I några fa1l ledde det till öppna konflikter. En 
händelse som fick avgörande efterspel, var "Dalaupproret" 1926.5 
Riksprogramchefen bröt en sändning från Falu Rundradiostation med 
motiveringen att en hallåman hade varit för uppsluppen. Händelsen i 
Falun resulterade i en "hallämannafråga", vars svar blev att ha11åmannen 
skulle tala mellansvenskt och korrekt och vara kultiverad. Hans - för 
hallåmannen var per definition en man - framtoning skulle kännetecknas 
av god stil och smak. 

Faluhändelsen fick också kännbara konsekvenser för de lokala 
stationerna. Skandalen i Falun fick inte upprepas. De lokala inslagen 
hördes alltmer sä1lan i radio. Ju officiösare radion uppträdde, ju mer 
radion uppfattade sig som rikets röst, desto mer kvävdes de dialektala 
inslagen. Radions ledning skulle i fortsättningen på förhand "godkänna 

5 Svenska Dagbladet 5/1 1926. 
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vad som framföres". 6 Mediet hade spelat ledningen ett spratt. Nu ville den 
ha samma kontroll över radiomediet som över en skriftlig framställning. 

l takt med radions växande status kom således rösterna och talet att 
disciplineras. Så sent som 1949 gav radion ut en handledning för radio
talare, som rekommenderar "ett i detalj utarbetat manuskript". Den 
centraliserade radion med sina strikta gränser för vad som var passande, 
med krav på belevenhet och med sin manuskriptbundenhet uteslöt därmed 
stora grupper ur eterns offentlighet. Arbetare och kvinnor passade inte in 
radions genrer. Det fanns helt enkelt ingen ingång i mediet för de 
feminina och proletära uttrycken. 

Tid och rum får nya innebörder 

1 lyssnarnas radiominnen är tids- och rumsaspekten central. Med 
hörlurarna på upplever de sig i kontakt med hela jorden och all världens 
äventyr tar plats inom hemmets fyra väggar. Både det offentliga och det 
privata erövrar ny mark. Tid och rum får nya innebörder. Med radion 
förändras offentlighetens struktur. Med radiorösten kommer offenthg
heten in i köket och vardagsrummet. Det offentliga och det privata träder 
i direktkontakt med varandra och det förändrar naturligtvis relationen 
dem emellan. 

Intressant med tidningsklippen under de första radioåren, är hur 
skillnaderna till de övriga offentligheterna noteras och sätts på pränt. Här 
är ett medium som kräver ett helt annat framställningssätt än både det 
skrivna och det muntliga, så som det hittills existerat. Frågorna ställs då 
och då om vad det innebär för andra kulturformer. Tvingas något att ge 
vika? "Radion en mycket farlig konkurrent till boken" är en svensk 
rubrik. 7 En hotbild av radion är att den kommer att medföra en övergång 
till ett mera primitivt kulturstadium "i det människan, från att ha varit en 
läsande, blir enbart en lyssnande varelse".8 I radion skildes ljudet frän 
källan. Röst och kropp följdes inte längre åt. 

Denna separation var hotfull. När man inte ser utan uteslutande måste 
höra flyger tankarna "som vilsna fåglar under hjässans välvda tak och 
ögonen irrar utan att kunna ta vara på sig själva. Potatisplättarna blandas 
med Heidenstams lyrik och fru Andersson nya hösthatt med Manne 
Berggrens färder i Sydamerikas färgrika trakter."9 Musiklärare Nils 
Larsson har bevittnat "att stekta ägg och skinka inmundigats på ett 
näringsställe med radio och nedsköljts med - syndabekännelsen." Larsson 

6 DN 8/1 1926. 
7 SRDA, Roth, Rad 11, DN 2/12 1926. "Författarna kräva skydd emot radion". 
8 SRDA, Tidningsurklipp 3, Helsingborgs Dagblad 31/1. Radiorevolution i litteraturen 
en omöjlighet. 
9 Mora Tidning 1/10 1947. 
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kallar det barbari och oku ltur. ' o Radion kan alltså så missbruka sin 
kulturella uppgift, att vi återvänder ti ll djurstadiet, ansåg Peterson
Berger.11 

Wilhelm Peterson Berger kopplar i den inledningsvis citerade 
kulturartikeln musikfrågan till tidsbegreppet. Bristen på yttre intryck gör 
att tidsupplevelsen blir en annan i radio . Genom radion hotar 
upprepningen att göra mu sikupplevelsen så vardaglig och därmed så 
likgiltig, att det blir musikupplevelsens dödsstöt. Radion upphäver 
musikens förtrollning, bl a för att den inte får hämta uttryckskraft i "den 
festivitas varmed de yttre omständigheterna omge det direkta konsert
uppförandet: publiken, den mer eller mindre pompösa konsertsalen, den 
samlade orkestern, dirigentens framträdande, den förväntningsfulla 
spänningen före första taks laget etc." 

Trots att Wilhelm Peterson-Bergers inlägg framför allt gäller musiken 
är hans besvikelse överförbar på upplevelsen av mediet som sådant. Vi 
känner igen den hos de folkbildare, som saknar gestiken och karisman hos 
föreläsarna och som saknar gemenskapen i lyssnandet. När radion 
renodlar framförandet och bara ger minsta möjliga, d v s rösten och 
ordet, är upplevelsen att man berövas något. Detta något, som Wilhelm
Peterson Berger så målande ger uttryck för i sitt inlägg, innehåller en rad 
aspekter på den kulturförändring, som radion anses bidra med. 

Centralt för denna förändring tror jag är det Peterson-Berger så 
välfunnet kallar "det vardagliga". Kanske tillhör detta "vardagliga" 
radions väsen. Kanske är det förväntningarna på mediet, användningen av 
det som måste "modifieras". Radion måste och kommer också att inse att 
den hör vardagen till. Den passar bäst på köksbordet. Det är där den 
kommer att göra stordåd. Inte som symfoniorkester utan som hushålls
assistent, som en gnolande kamrat e11er som en kunnig och upplyst piga. 

Ibland blir själva programmen en sorts signaler som ringar in 
vardagen och återbördar oss till den trygghet som den osäkra tids- och 
rumsbestämningen tagit ifrån oss. De återkommande ljudinslagen som till 
exempel stadshusklockornas klang, tidssignalen, veckans pausfågel, liksom 
alla programsignaturer blir en sorts handtag i flykten. Det rituella 
lyssnandet hå ller samman tid och rum. 

Röstens emotionella kraft 

Att fånga radions "själ" och "väsen" har alltid eggat radions medarbetare. 
Dit hör "tonen", talets hastighet, röstens framtoning. I till synes 
oförändrade genrer hörs plötsligt en ny ton. Förklaringen kan ibland vara 
en teknisk innovation, ett nytt redskap. Andra gånger har ett nytt 

10 Hallands Nyheter, januari 1932. 
11 SRDA, Roth, Rad 36, s. 31, DN 5/5 1931, Wilhelm Peterson-Berger, "Talers kulwr. 
Vilken kulturell betydelse har skillnaden mellan riksspråk och dialekter?" 
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konstnärligt grepp kopplats. Det är rösten, tonen och akustiken som utgör 
radions speciella scenografi. 

Inför seminariet spetsade jag öronen lite extra en radiolyssnande 
1ördagmorgon. I programmet "Vår grundade mening" inte rvjuades två 
professorer i journalistik, Karl Erik Gustafsson och Stig Hadenius. Karl 
Erik Gustafsson talade distinkt och tydligt. Han lät fångad mitt i sitt 
arbetsliv. Jag "såg" honom klädd i kostym framträda som sakkunnig. 
Omedelbart på den intervjun följde ett samtal med Stig Hadenius. Hans 
tonläge var dovt, som om han inte ville störa något annat som samtidigt 
pågick i rummet. Intervjun kunde ha varit gjord på sängkanten, klädsel 
morgonrock. Rösten var dämpad, nästan viskande. Jag fick en känsla av 
att jag som lyssnare fick ta del av några hemligheter, åsikter som han 
hittintills bara lämnat ut i den närmaste vänkretsen. 

I programmet dessförinnan hade jag lyssnat på den nya jämställd
hetsministern, Birgit Friggebo. Hennes röst ekade kyligt att skatte
reformen visst hade gynnat kvinnorna, även om det inte syntes i plån
boken. Så småningom skulle också kvinnorna få e rfara reformens positiva 
konsekvenser. Min skepsis mot det ministern sade förstärktes av att det lät 
som om hon satt i ett ekande rum. Antagligen hade hon en telefon utan 
lur och kanske satt hon i sitt nya tjänsterum på Rosenbad med väggar av 
sten . Som en maktfullkomlig sto rasyster transpo rterades hennes 
metalliska ord till mig där jag satt i morgonrock och drack kaffe. 

Radions emotionella kraft ligger ofta i denna retorik bortom orden. 
När språk och röst saknar kropp förstoras dessa icke-verbala drag. Jag 
har hört människor prata om "filmen" de tror sig ha sett, som sedan visat 
sig vara ett radioprogram. Någon har analogt med denna upplevelse kallat 
radion för "ett bildmedium". Den inte bara tillåter, den kräver av oss att 
skapa inre bilder när vi lyssnar. Denna visuella egenskap hos radion 
tilhör dess "själ". Den ekande stålrösten var en hierarkisk signal. Det 
verkar som om den i det här fallet förstärkte de ord som sades, men 
möj ligt är att signalen t o m var starkare än orden. 

Röstens och tonens betydelse i radion är hittills inte särskilt utfö rligt 
studerad. En del fantasieggande teser har framförts av bl a Marshall 
McLuhan om röstens hörsamhetskraft, om rösten som når oss i 
magtrakten. Att rösten innebar en ny känslomässig potential som inte 
tidningstexten har, poängterades dock redan under 30-talet. "Ett välbyggt 
och riktigt fungerande röstorgan framkallar i och för sig en känsla av 
välbehag - e ller skönhe t - om man nödvändigt vill - hos den lyssnande, 
som därigenom undermedvetet upplever en önskvärd verklighet: hä lsans 
och harmonins. Röster kan väcka en rent animal lustförnimmelse".12 

DN tar i en debatt 1931 upp talet och rösterna. Mest handlar det om 
dialekter, men där diskuteras också de uttryck som det nya mediet kräver. 
Bombasmen bör bannlysas till förn1ån fö r en större naturlighet. Den som 

12 Dagens Nyheter, 514 1931, "Talets kultur'', Wilhelm Peterson-Berger. 
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framträder i radion måste föreställa sig en ensam lyssnare och inte ett he lt 
auditorium. Sångarna måste krypa närmare mikrofonen och sänka 
rösten . Sven-Olof Sandberg är den förste "mikrofonartisten", som 
ti llämpar denna teknik och blir en av de första stora radioidole rna. 
Scenens operasång med stora gester ersätts i radion med "skjortärms
opera" . Rösterna sänks och närmar sig lyssnarna, ibland viskande. Med 
rösten skapas ju ett förhållande mellan sändare och lyssnare som är unik. 
Radions "Käre Hallåman", är en närmare bekantskap än tidningens "Herr 
redaktör". Förhållandet kan rentav bli intimt. 

Det märkliga är att ingen har tagit denna alldeles specifika egenskap 
hos rösten som utgångspunkt för någon undersökning. Endast margine llt 
har ljudet studerats som kulturell faktor. Musikvetare jag talat med har 
själva förvånats över att de inte studerat rösten på samma sätt som de 
självklart studerat andra instrument. 

Den reproducerande radion 

Språk och genrer växer i radion fram i intimt samspel med tekniken. 
Även en till synes liten teknisk landvinning kan få sto ra kulturella 
konsekvenser. Väldigt ofta skrivs om radion som om den inte vore en 
teknik. Radion är så inkorporerad i våra liv, har en så självklar plats i 
bilar och på nattduksbord, att vi inte tänker på den som en teknik. Ljudet 
är så integrerat med vårt ljudlandskap i övrigt att vi knappt kan tänka 
bort det. Jag ska därför inleda ett resonemang om några tekniska faktorer 
som banade väg för nya genrer och nya budskap. 

Den 1 januari installerades AB Radiotjänst på Malmskillnadsgatan i 
Stockholm. Där fanns från början en studio, en mikrofon och fy ra 
medarbetare. Till studion kom föredragshållare, skådespelare och sångare 
och bidrog med det de också framförde utanför radion, dvs föredrag, 
uppläsningar, vissång m m. Den i våra öron nedsättande beskrivningen av 
den första tidens radioutbud är att det är "parasitärt". Man brukar också 
tala om "utackordering" och "inackordering". Att radion på detta sätt 
återger och "speglar" det samhälleliga utbudet blir en självuppfattning , 
som följer radion i fl era decennier. Familjespegeln och Tidsspegeln är 
60-talsprogram. Också i programrubriken Dagens "Eko", som kommer 
till 1937 läggs denna identitet hos radion som en sorts andrahandskälla 
fast. 

Radiotjänsts första program var en högmässa från Jakobs kyrka. 
Rad ion hade redan från början några mikrofoner placerade utanför 
studion. Bland annat fanns en mikrofon monterad i Arbetareinstitutets 
lokal och en i Konserthuset. Tekniken satte ramar för utbudet. Protester 
hördes givetv is och Radiotjänst anklagas för bristande "uppfinnings
förmåga" och fantasilöshet. "Det synes oss att programmet hittiJls varit 
a lltför stereotypt och slentrianmässigt och saknat det nyhetens friska 
behag, som väl en tidningsman då och då sku11e kunna förläna den-
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samma", skriver tidskriften Radio efter den första månadens radio
sändningar.13 

Men det alternativ som föreslås är inte heller så uppfinningsrikt, vilket 
tyder på att visionerna om vad radion skulle användas till hade svårt att 
lämna de invanda tankebanorna. Skribenten hade väntat sig att Radiotjänst 
skulle flytta mikrofonen från Jakobs kyrka till Matteuskyrkan, när denna 
återinvigdes den 25 januari. "Hade det icke varit skäl i att denna söndag 
byta kyrkosändning? Det förefaller oss så självklart, att det ligger i 
öppen dag." Radion har inte tagit vara på det som är dess styrka, nyheten. 
En "tidningsman" hade haft känsla för det. "Aktualitet är vad rundradion 
behöver för s itt liv. Slentrianen vore dess död. Omväxling i programmet 
och anknytning till dagens händelser äro livsvillkor, som icke få 
eftergivas" .14 

Det saknades he lt enkelt fantasi för hur mediet skulle utnyttjas. I 
radions inledningskede var utbudet därför i huvudsak identiskt med det 
som fanns utanför mediet och som passade i det, dvs gudstjänster, 
litterära uppläsningar, musik i olika former, föredrag. TT hade en upp
läst nyhetsbulletin varje dag. Radions genrer var reproducerande. 

Nyskapande underhållning 

Radiotjänst fick i sitt första avtal med staten två huvuduppgifter, fo lk
bildning och förströelse. Det folkbi ldande hade sina givna förebilder, 
Föredraget fanns på universitet, arbetarinstitut och godtemplarloger. 
Föredrag var också det som var möjligt med den teknik som fanns, en 
mikrofon. Det passade också det monologiska mediet. Det folkbildande 
utbudet inackorderades i radion i den form det också hade utanför. 
Radion berömde sig visserligen för att anlita de bästa ta larna och 
radioföredragen var i regel kortare än i landets föreläsningslokaler, men 
föredraget som genre var ändå orörd. 

Att samtala inför publik om allvarl iga ting verkade inte ha varit 
tänkbart. Däremot ordnade radion ibland "sammanträden", om sp råk
frågan, om folkbildning osv. Debattdeltagarna hade lämnat in sina inlägg 
som redigerades till repliker av radions tjänstemän. I sändningen läste 
sedan debattörerna upp det de skrivit. De spelade sig själva. När grammo
fonverket kom 1931 flikas en och annan intervju in i de löpande ofta 
lillerära Lexterna. Men de nya programformerna uteslöt inte de gamla. I 
radio idag hör vi i stort sett alla genrer och programtyper som funnits 
från början. Det är mångfalden som ökat. 

Med underhållningsprogrammen förhöll det sig på annat sätt. De 
genrer som fanns utanför inackorderades inte lika lätt i mediet. 
Varieteerna och revyerna krävde rekvisita för att de skulle roa. De var 

13 Tidskriften Radio, N:o 2, 31/1 (1925) 6. 
14 Tidskriften Radio, N:o 2, 31/1 (1925) 6. 
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dessutom ofta olämpliga att sändas i radion med skämt och svordomar. 
De var gjorda för en påstruken publik som var inställd på att ha roligt. I 
radion kunde man inte veta om förväntningarna var till programmets 
fördel. Det var därför nödvändigt att hitta en underhållningsform som 
passade för radion. Kritiken mot ett alltför tråkigt och skolmästaraktigt 
utbud tvingade radions ledning att hitta en egen skräddarsydd 
underhållning, som stämde med mediets karaktär. En av public
serviceideologins uttalade axiom var att inte störa och såra lyssnaren. 
Uppgiften att hitta en lämplig underhållningsform krävde stor fantasi. 

Underhållningsprogrammen blev därför nyskapande och tvingade till 
reflektion om mediet på ett helt annat sätt än det reproducerande före
draget. Humor skrevs direkt för radio. Kännetecknande fö r radiounder
hållningen var lågmäldheten och det bara mycket lätt provocerande. 
"Gapskrattet får man avstå från, men det ljusa leendet ligger inom 
räckhåll även om det är ytterst svårfångat" .1s Buskisen undveks och 
istället inbjöds familjevänliga artister som Sickan Karlsson till program 
av typen "Dagens Revy". De fami ljeprogram som i förlängningen av 
denna utveckling samlade hela svenska folket kring radioapparate rna 
uppges vara både typiska och unika för Sverige.16 

Hallåman och telefon som småpratets aktörer 

Till radions ur-genrer hör också det fritt talade ordet. När resten av 
utbudet var väl strikt, var hallåmännen de småpratande oaserna. Det 
dröjde till 1931 innan radion med grammofonskivor kunde lagra ljud. 
Dessförinnan måste allt ljud sändas direkt. Men inte alltid var de 
medverkande på plats. Av nödvändighet höll därför hallåmännen låda, i 
väntan på att instrument skulle stämmas och föredragshållare anlända. 1 
Sverige är denna roll förknippad med Sven Jerring, som ju också blev en 
legendarisk sportreporter. Sportreferatets krav på snabbhet utvecklade 
språktalanger, som sedan togs i anspråk i underhållningsprogrammen. 
Lennart Hyland, Gunnar Björklund, Ingvar Oldsberg och Arne Hegerfors 
är bara några exempel. 

Hallåmännen har däremot behållit sin forna framtoning. Idag är många 
program så pratiga och pladdriga, att hallåmannen ofta fungerar som 
fasta punkte r däremellan. Hallåmannen blir en strikt och formell 
stöttepe lare, som meddelar tider och strukturerar radiodagen för 
lyssnaren. Pratet har bildat genre i sig. Tellemars Ring så spelar vi, Ulf 
Elfvings samtal med barn, Mona Krantz' Samtal på nattkvisten hör till 
denna programtyp, som blivit vanligare nu när radions offentliga roll har 

15 Carl Anders Dymling, Radiotjänsc 1925-1935, Röster om radio, Kring högtalare och 
mikrofon , Stockholm 1934. 
16 Jörgen Cederberg, "Underhc\llningen - en allvarlig historia", Sveriges radios 
verksamhetsberäuelse I 984185. 
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förskjutits mot det privata. Vardagliga ämnen avhandlas av "vanliga 
människor". Det tidigare skriftbundna offentliga språket bryts i dessa 
program ned till "vanligt språk". Offentligheten intimiseras.17 

En teknik som främjat pratgenren är telefonen, som ju av teknik
historiska skäl är besläktad med radion. Redan 1928 telefonrapporterar 
Sven Jerring från OS i Amsterdam. Det var f ö telefonsamtalandet som 
var Jerrings retoriska förebild. Som den förste hallåmannen var han själv 
stilbildande. Radiospråket skulle inte komma "som från en scen eller en 
tribun" utan med lyssnarna skulle man samtala "ungefär som i telefon" .1 s 
Telefonen var också den teknik som inbjöd lyssnaren att deltaga i 
programmen, vilket bidrog till en bredare offentlighet och ett ledigare 
radiospråk. 

En annan jämnårig teknik var grammofonen. Med grammofontimmen 
1928 gick radion en folklig opinion till mötes. Många radiominnen 
refererar till just grammofontimmen. Ett stort debattämne i radions 
tidiga historia var om musik skulle spelas in på skiva e ller sändas direkt. 
"Levande" och "äkta" var honnörsord och musikälskarnas argument för 
direktsänd musik.19 Musik på grammofon brast i musikalisk kval itet. En 
sann musikupplevelse är ett stundens barn. Det autentiska är förbundet 
med nuet. 

Radiomässighet 

1936 nämns för första gången ordet "radiomässighet". En medvetenhet 
om mediets egenart tycks ha fötts. Radion arbetar nu aktivt för att skapa 
nya genrer, avsedda för örat och lyssnandet. Radion har fått en ny chef 
och framför allt ny teknik. Reportagebilar med inspelningsteknik föder 
nya programformer. "Radiorapsodier" och "grammofonreportage" 
bryter ner skriftligheten. 

Sommaren 1936 invigdes reportagebilarna. Anders Österling, Gustaf 
Näsström och Knut Hagberg åkte till var sin landsända för att spegla 
svenska landskap och lynnen. När radion gör satsningar anlitas författare. 
Kvalitet är kopplat till det skriftliga. Mest uppmärksammat är Lu bbe 
Nordströms Lort-Sverige, som kallas "radioföredrag" men är en 
blandform av reportage och föredrag. Inget reportage har någonsin 
uppmärksammats så, vilket framför allt sammanhänger med mediets 
genomslagskraft. KarakterisLiskt för de första reportagen är att de så 
ihärdigt håller fast vid sk riftspråket. De talspråkliga inslagen ur 

17 Se Eva Mårtensson, "Mediernas intimisering" 1/1990. Inom ramen för HSFR-projekt 
"Det offentliga samtalets förändring" (som leds av Jan Svensson, Nordiska Språk, Lund) 
undersöker Eva Mårtenson 'offentliga privatsamtal'. 
I 8 Nils-Olof Franzen, Sven Jerring, Ett stycke radiohistoria, 1988, s. 116. 
19 SRDA, Programrådsprotokoll. 

137 



folkdjupen sprängs motvilligt in i fö1fattarnas poetiska beskrivningar. De 
blir program i programmen. 

En genre som lämpade sig för radion var dialogen. Pessimisten och 
optimisten, Ludde och Rulle, Kusin Efraim Alexanders dialoger med 
farbror Sven tillhörde avdelningen kluriga dialoger. När föredrags
formen började upplevas för stel, var alternativet en "dialog" i föredrags
form. Två föredragshållare, gärna med skilda åsikter, skickade in var 
sina manus, som redigerades till en dialog av radions medarbetare. 
Föredragshållarna fick sedan komma till studion och s a s spela sig själva. 
I dialogen som uttryck möttes folkbildning och underhållning. Dialogen 
tycktes förverkliga det radiomässiga. 

Så småningom släpps språket loss så att till och med diskussionerna 
sker utan manus. Reportagens intervjuer integreras också så småningom 
bättre i programmen. Stålbanden ersätter grammofonskivan och det blir 
möjligt att klippa i intervjuerna. Meningar kan byta plats, ord klippas 
bort. Lars Madsen och Maud Reuterswärd är reportrar som tar de nya 
möjligheterna till sig. Olof Forsen och Lars Madsen lanserar bygde
reportaget, som var en specifikt svensk programforn1. Men också här 
fördes äktheten på tal. Olof Forsen har försiktigt antytt att han ansåg att 
äktheten var i farozonen i kollegan Madsens genomklippta program. Den 
skriftspråkliga grammatik som varit en av de ordnande principerna i 
radiospråket tas nu alltmer över av tekniken. 

Sakta förvärvar radion en egen retorik, med ett genreregister som 
spänner mellan det nästan primärt muntliga över det strikt skriftliga till 
en extremt tekniskt manipulerad muntlighet. Men det märkliga är att den 
första tidens programtyper inte har övergivits för de nya. Uppläsningen, 
högmässan, nyhetstelegrammen har aldrig försvunnit ur programtablån. 
Pausfågeln har decennier på nacken, Dagens dikt likaså. Däremot har nya 
programformer tillkommit med ökad programtid och växande ambitioner 
att förverkliga mediets möjligheter. 

Glädjetåget är en nutida programtyp, som hänger mer intimt samman 
med radions tekniska utveckling. Det är en tekniskt manipu lerad 
muntlighet, som består av extremt redigerad text och musik. Det är en 
med saxens hjälp konstruerad muntlighet med starkt skriftspråkliga drag. 
Med s k pålägg och mixningar har ordflödet komplicerats. Men det reella 
klippandet har också åstadkommit ett fiktivt klippande. Det hårt klippta 
har blivit ett språkligt ideal. Det direkta talet låter klippt, men är det inte. 
Vi kan höra det i nyhetssändningama, där den ena nyheten går över i den 
andra utan ens en andningspaus, som om det vore hopklippt. 
Radioprofiler som utvecklat detta manuskriptstyrda pratande är t ex 
Pekka Langer, som underhöll på 50- och 60-talen, Kjell Alinge i 
Eldorado, liksom alltså Anders Lundin i Glädjetåget. 
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Mot en ny muntlighet? 

Det man fäster sig vid, när man lyssnar på många program i P3, är det 
forsande pratet, en överflödighet som ju också karaktäriserar den tidiga 
talspråkhgheten. Men här är det inte vardagsspråket vi möter i radion, 
utan ett på konstgjord väg reproducerat talspråk, för det mesta ned
skrivet ord för ord. Det är i högsta grad tuktat och liknar på så sätt 
skriftspråket. Språket är ofta mycket varierat och man anar synonym
ordboken på skrivbordet. 

Man får inte hjälp av upprepningar som i den tidiga ora liteten. 
Däremot hittar man efter några program en eller flera formler som gör 
att man lättare hänger med, en sorts programmets egen syntax, som man 
lär sig. Jag får ofta en känsla av att ha hört samma program tidigare. 
Såtillvida hjälper det mig inte framåt, det tillför mig inget nytt. Det är 
som om den primära muntligheten verkar "konservativt". Programmen 
fungerar rituellt. Man ska längta till just det programmet, till egen musik. 
Programmen verkar sammanhållande och gemenskapande. Ong talar om 
radions "participatoriska mystik" .20 

En annan påtaglighet är det tekniska arbetet med texten. Det är som om 
text och teknik vore synonyma. Tekniken planerar och stuvar om och 
strukturerar talet med stor distans. Talet bli r med teknikens hjälp en 
abstraktion. Tekniken bär i denna mening skriftens ide. T sin hårt tuktade 
form, sin obönhörliga framfart, sina abstrakta anspelningar påminner den 
trots sin extremt muntliga framtoning om skrift. Skillnaden är att 
lyssnaren inte kan läsa den som skrift. Programmen stä ller krav på en 
helt annan mottagare än både tidigare muntlighet och skrift. De kräver 
ständig uppmärksamhet i nuet och i situationen. Går man miste om något 
måste man släppa förståelsen, acceptera att det gått förlorat och hänga 
med vidare. Lämna det obegripliga bakom dig, är budskapet. Du måste 
vara med här och nu. 

Om man alltså lånar honnörsord från den tidiga oraliteten så stämmer 
ganska många: Det är överflödigt, konservativt, traditionsbundet, 
polemiskt, deltagande, si t.uationsbundet, nuorienterat. Men också många 
av den skriftliga kulturens egenskaper finns i dessa nya program. Tuktat, 
enkelt, varierande, abstrakt, generali serat, neutralt, distanserat , 
registrerande. De skriftliga egenskaperna är, såvitt jag ser, kopplade till 
den tekniska manipulationen av det muntliga. De muntliga egenskaperna 
är kopplade till överföringstekniken, där rösten och lyssnandet är 
centrala. 

I detta första etermedium används funktioner hos det skriftliga och det 
muntliga i nya hittills oprövade kombinationer. Radiomediets specifika 
karaktär förändrar relationerna mellan tid och mm, avstånd och närhet. 

20 Walter Ong, Muntlig och skriftlig kultur, 1990, s. 157. 
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Offentligt och privat får nya innebörder. Nya umgängesformer skapas, 
genrer blandas. Radioapparaten hyser alla typer av budskap. I den få r 
människor av olika klasser, raser, åldrar, kön samma gestalt. Allt hämtar 
drag av varandra. Gränser överskrids. Den radiospråkliga "hybrid" som 
Wenche Vagle så noggrant har kartlagt i sin studie är ett uttryck för 
denna förändring. 

En idehistorisk reflektion är om denna hybrid kan tänkas vara 
metaforisk. Kanske är hybriden en av de komponenter som radion består 
en "sekundär oralitet". I radion förkroppsligas kompromissen. Sam
förståndet är dess mentala tillstånd. Man brukar i mediesammanhang tala 
om sociocentrala budskap, meningar som överensstämmer med en allmän 
uppfattning, majoritetens ståndpunkt. Det låg i den ursprungliga defini
tionen av den s k public-servicetanken att inte såra eller förolämpa 
lyssnaren. Ett etermedium som radion måste väga sina ord och uttryck 
och hitta en minsta gemensam anständig nämnare. Denna ideologi för
dömde ytterligheter och premierade "det lågmälda". 

Joshua Meyrowitz har i ett intressant försök att ringa in de elektroniska 
mediernas förändringsmekanismer betonat deras unika förmåga att 
upphäva ski llnaden mellan här och där, levande och medierat, personligt 
och offentligr.21 Hierarkier bryts ned när information och insyn blir 
tillgängliga för alla skikt och på alla platser. Ungdomsuppror, kvinno
frigörelse och klassutjämning kan förklaras av denna gränsöver-skridande 
egenskap hos etermedierna, menar Meyrowitz. 

I ljuset av sådana hypoteser kommer den svenska 30-talsdebatten i ett 
annat läge. Den vardaglighet och avmystifiering, som Peterson-Berger på 
30-talet såg som en fara hos radion, är i Meyrowitz' tolkning tvärtom 
dess emancipatoriska bidrag. Det pompösa estetiska poserandet hindrades 
av mediet. Småleendet, viskningen, skjortärmen blir i denna mening 
demokratiska symboler. Det offentliga ordet har i etem1edierna knäppt 
upp översta knappen och lossat på slipsknuten. Offentligheten har 
privatiserats. 

Tydligast uttrycker sig denna uppknäppthet i musikprogrammen. Det 
är troligt att just musikens expansion i medierna är det mest 
karaktäristiska draget i en ny "muntlighet". Fler och fler radio- och TV
kanaler domineras av musik. Musiken tar allt större utrymme på det 
talade utbudets bekostnad. Också "talet" får en sorts musikalisk karaktär. 
Allt vanli gare är s k ta lk-shows. Med musiken i centrum tar det 
emotionella offentligt utrymme. Offentligheten intirniseras. 

Det offentliga småp ratet, musikens emotionella kapacitet, 
privatiseringen och intimiseringen är tendenser som både inger hopp och 
skrämmer. Jiirgen Habermas och Richard Sennet har på var sina sätt höjt 
ett varnande finger för att en sammanblandning av det offentliga och 

21 Joshua Meyrowitz, No sense oj place, The impact oj electronic media on social 
behavior, New York 1985, s. 308. 
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privata riskerar att öppna nya manipu lativa maktmöjligheter. Andra ser 
på etem1ediemas gränsöverskridande möjligheter med världsfred i blick. 

Att dra vittgående slutsatser om kulturförändring utifrån ett enda 
medium ligger naturligtvis spekulationen nära. Inte desto mindre ä r det 
nödvändigt att ständigt pröva nya tolkningar, att aldrig okritiskt slå sig 
till ro. Viktigt är bara att hålla boskillnad mellan frågor och svar. 
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