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Introduktion     
      

Var i ämnet retorik befinner sig Roland Barthes (1915–1980)? Hans bidrag till retoriken 

brukar, även om han skrev vissa texter om den aristoteliska retoriska traditionen, 

huvudsakligen beskrivas som ett semiologiskt bidrag, alltså att han studerade tecken. Det här 

betyder inte att Barthes inte var retoriker, faktum är att han långt ifrån var någon fiende till 

ämnet. I stället fascinerades han av den klassiska retoriken, en fascination som skulle anta sin 

tydligaste materiella form som ”The Old Rhetoric: an aide-mémoire”.1 Men när (eller om) 

Barthes inkluderas i grundkurser inom ämnet brukar hans namn användas i anknytning till en 

viss analysmetod med vilken en kritiker kan identifiera dolda meningsstrukturer i bild och 

text.2 Presentationen av en sådan analysmetod belyser helt klart en viktig del av vad Barthes 

forskade om (och med!), men vi glömmer då kanske nämna att denna praktik endast tar plats i 

ett större teoretiskt ramverk om vår sociala verklighet – ett ramverk som Barthes putsade på 

under hela sin akademiska karriär. Ideologi, doxa och mytologi var alla centrala begrepp som 

Barthes skruvade på och flyttade runt i olika teoretiska konstellationer i sina texter. Vad som 

aldrig upphörde att intressera honom är förhållandet mellan vår individuella epistemologiska 

horisont och den så kallade objektiva verkligheten. I och med effekterna som ideologi, doxa 

och mytologi skapar så kan detta förhållande, denna glipa, utgöra och förändra hur vi förstår 

vår verklighet; man kan kanske säga att ideologi, doxa och mytologi alla är sätt att kontrollera 

meningsutbytet mellan oss – ett sätt att styra själva retorikens förutsättningar.  

Begreppet ideologi är vanligt förekommande inte endast inom retoriken utan även i 

andra sammanhang och vetenskaper, som t.ex. idéhistoria och politisk teori. Det finns också 

ett flertal olika sätt att definiera och använda begreppet – och alla dessa verkar ha flertalet 

beröringspunkter med retorikens intressen. Den vanligaste versionen, den grundläggande 

definitionen av ideologi som ett ”sammanhängande system av (politiska) idéer och 

värderingar som på ett övergripande sätt styr verksamhet, t.ex. av politiskt parti” är ett viktigt 

begrepp för att analysera och förstå politisk retorik.3 ’Ideologi’ som marxistiskt begrepp, som 

ett hölje som döljer en sanning om verkligheten – som hittar sitt paradigmatiska exempel i 

Marx Camera Obscura-liknelse (där ideologin vänder världen upp-och-ner) – är så klart 

också ett intressant ämne för retoriken (Hur upptäcker vi något dolt? Varför döljer någon 

 
1 Roland Barthes, The Semiotic Challenge, Los Angeles: University of California Press 1994. 
2 Se Roland Barthes, Bildens Retorik, Stockholm: Faethon 2016. 
3 ”ideologi”, Svensk Ordbok, https://svenska.se/so/?id=21736&pz=7 (04/12 2020) 

https://svenska.se/so/?id=21736&pz=7
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något?)4 Slutligen används också begreppet ’ideologi’ i en bredare bemärkelse: som socialt 

spridda och historiskt ärvda tankestrukturer ”that determines the way individuals see and 

experience the world”.5 Den här användningen av ordet är retoriskt intressant av två 

anledningar: för det första är ideologi här en hinna genom vilken vi tar emot och skickar i väg 

alla typer av kommunikation i vår omvärld, och är alltså inbyggd i själva retorikens struktur. 

För det andra är dessa tankestrukturer något som sprids via vår egen kommunikation, de 

koncentreras, stelnar och spricker: vägar bommas igen och öppnas. Enligt den här sista 

versionen är alltså ideologi alltid redan meta-ideologi, som ständigt omformulerar och 

omförhandlar vilken skepnad ideologin faktiskt tar.  

 Jag har här presenterat två objekt, begreppet ideologi och teoretikern Roland Barthes, 

som kanske båda två är otillräckligt uppmärksammade inom retorikens område. Frågan om 

Barthes verkligen var retoriker eller den om ideologins likhet med doxa kommer jag låta 

någon annan svara på, men i denna uppsats kommer jag att argumentera för att både Roland 

Barthes författarskap samt ideologibegreppet förtjänar mer uppmärksamhet från retoriker. 

Borde vi inte kunna göra mer med dem?  

 Frågor om ideologi kan snabbt bli komplicerade. Det är ett svårnavigerat hav, där inga 

sjökort är perfekta och alla vatten strömma. Men det är också ett begrepp som, oavsett vilken 

av de nämnda versionerna man har i åtanke, är centralt för retoriken som ämne. Ändå är 

begreppet inte centraliserat i ämnet. Varför inte? En anledning kan vara att ordet har flera 

olika betydelser, vilket komplicerar användningen av det. En annan anledning kan vara att 

ordet har konnotationer som är för starkt politiskt förknippade: teorier om ideologi har främst 

skrivits från ett marxistiskt håll (då i begreppets tidigare nämnda negativa bemärkelse), något 

som kanske skrämmer bort vissa teoretiker som håller hårt fast vid ett ideal om neutralitet (ett 

ideal som vi, ironiskt nog, kan hålla som ideologiskt). En tredje anledning kan vara att man 

inom retoriken har tillgång till vad man tycker är effektivare begrepp: som doxa. Retoriker 

som Mats Rosengren använder, under inflytande av bl.a Chaïm Perelman, begreppet för att 

syfta på försanthållanden som påverkar hur vi förstår vår omvärld, och i och med detta 

begrepp försvinner behovet för i alla fall en av de versioner av order ’ideologi’ som har 

presenterats här.6 Doxa har tydligare traditionellt retoriska konnotationer, och inga tydliga 

politiska sådana som kan förvirra. Men för att förstå Barthes, och hans teorier om ideologi, så 

 
4 Karl Marx & Friedrich Engels, The German Ideology, 1845, marxists.org (Hämtad 2021–10–03 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/ch01a.htm) 
5 Ruth Amossy, ”Introduction to the Study of Doxa”, Poetics Today, 2002:3, s. 375. 
6 Se t.ex. Mats Rosengren, Doxologi: en essä om kunskap, Åstorp: Retorikförlaget 2008. 
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måste vi i sin tur förstå att det för honom inte handlar om ett val mellan de två begreppen: i 

hans begreppsapparat finner vi båda två.  

 Men det var länge sedan som Barthes vandrade Paris gator. Det av hans verk som på 

det tydligaste sättet behandlar ideologi, Mythologies, utkom redan 1957. Man exemplifierar 

vanligtvis ”sena Barthes” med verket S/Z, som utkom 1970. Sedan hans död 1980, efter 

komplikationer från att ha blivit påkörd av en bil, har mycket hänt i vår värld. Tillgången till 

internet för en stor del av människor har förändrat våra förhållanden till kunskap och 

information. Raserandet av Berlinmuren och Sovjetunionens splittring förändrade både våra 

geografiska och ideologiska verkligheter. Och i den kvardröjande askan efter varje kalifornisk 

skogsbrand kan vi inte längre undvika att se klimatförändringarnas påtagliga faktum. Barthes 

röker inte längre stora cigarrer i sin mammas soliga trädgård. Men har fyrtio år av förändring 

på jorden inneburit att Barthes tankar och teorier inte längre är applicerbara på dagens 

verklighet? Har ideologi och dess kritik förändrats tillsammans med resten av världen? 

 Barthes uttryckte aldrig en ensam monolitisk version av hur vi som subjekt ska leva i 

eller tolka vår ideologiska verklighet. I bjärt kontrast till Mythologies är många av Barthes 

andra arbeten experimentella och egensinniga, alla vill de pröva nya lösningar och nya vägar 

runt den valda problematiken. Barthes föränderlighet över tid har gjort honom svår att 

kategorisera, och det har publicerats få övergripande verk om honom, delvis också på grund 

av att mytologiseringen av författaren var något som Barthes själv ställde sig kritisk till (i bl.a. 

den berömda essän ”The Death of the Author”). Trots detta anser jag att det hade varit 

ignorant att inte överhuvudtaget diskutera hans författarskap som en helhet innehållandes 

vissa konstanter. Barthes förespråkade ofta tolkningens frihet, och att fjättra sig själv till en 

idé om ”vad Barthes hade velat” hade varit synnerligen o-Barthesianskt. Hur som helst: 

Barthes konstanta problematik, även om ämnet själv skiftar något mellan verken, involverar 

alltid en viss ideologisk problematik. Och detta ständiga skiftande, inte bara av skrivsätt, men 

också av själva målet med författandet av text, var närmast en nödvändighet för Barthes – en 

nödvändighet som fötts av själva risken av att arbeta i en ideologisk verklighet. Vilken risk? 

Jo, risken att själv förespråka eller överföra indirekt eller ideologiskt innnehåll på sina läsare.  

 Att frågor om ideologi är svåra, för att inte säga omöjliga, att undersöka utan att själv 

överföra eller förespråka en egen ideologi var Barthes väl medveten om. Denna risk är för 

många teoretiker oundviklig: vare sig forskaren utgår från ett marxistiskt perspektiv eller inte 

finns det alltid plats för ”något” som skjuts in mellan en objektiv verklighet och individens 
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meningshorisont.7 Att undersöka ideologi, både i praktik och i teori, tycks här alltså innebära 

en balansgång: mellan insikten att ideologin finns överallt (att vara ihärdig med dess 

ihärdighet), och kunskapen att veta var man kan leta i denna gråzon, vad man kan skriva utan 

att bidra till ytterligare illusion, och hur man som kritiker inte dras in av ideologins lockelser. 

Den här uppsatsens senare delar kommer att behandla just den här frågan.  

 Som ett exempel på en sådan problematik kan man titta på stycket just ovan. Även ett 

sådant ideologikritiskt perspektiv är outtryckbart utan ett läckage av en underliggande 

värdering av verkligheten (här: sanning över falskhet, en strävan mot enhetlighet, ett 

bildningsideal, osv.) En sådan värdering ligger nära den som driver Barthes tidigare arbeten. 

Dessa texter, främst manifesterat i Mythologies från 1957, var starkt präglade av en marxistisk 

version av ideologi: alltså som ett döljande hölje över verklighetens ekonomiska och sociala 

förhållanden, skapat och upprätthållet av den styrande eliten för att bevara maktbalansen. Den 

här något svartvita förståelsen av ideologi, som ett kapitalistiskt ont som måste avmystifieras 

för att verklighetens sociala förhållanden ska träda fram, är något som kom att både utmanas 

och vidareutvecklas i senare forskning, delvis av Barthes själv. Peter Sloterdijk, t.ex., 

argumenterade 1983 för att befolkningen är medveten om döljandet av samhällets 

grundläggande ekonomiska orättvisor, detta i ett verk vars innehåll Slavoj Žižek sammanfattar 

som: ”[the] cynical subject is quite aware of the distance between the ideological mask and 

the social reality, but he none the less insists upon the mask”.8 Men betyder det nödvändigtvis 

att avmystifikation och semiologisk kritik av ideologi inte kan genomföras, eller att 

problemet, om det nu är oundvikligt, är något som kräver en annan typ av lösning? 

 Att ställa sig frågan ’vad är ideologi?’ må vara en problematisk handling, en fråga vars 

forskningsområde har gått vidare sen Barthes skrev sina första verk, men även Barthes – och 

forskningen om honom – har vidareutvecklats sedan Mythologies. Den här uppsatsen kommer 

att närma sig båda dessa frågor: alltså både frågan om Barthes och frågan om ideologin. För 

att på allvar kunna förstå hur Barthes kan vara relevant för frågor om ideologi så krävs också 

en förståelse av Barthes som går bortom hans tidigare verk. 

 

Syfte och frågeställning 
 
Barthes föränderliga oeuvre, från Writing Degree Zero (1953) till hans sista texter som skrevs 

fram till hans död 1980, behandlade från början till slut tankar och teorier om ideologi. Syftet 

 
7 Haluk Sahin, ”The Concept of Ideology and Mass Communication Research”, Journal of Communication 

Inquiry, 1980:6, s. 4.  
8 Slavoj Žižek, The Sublime Object of Ideology, London: Verso 2008, s. 25. 
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med den här uppsatsen är att undersöka hans tankar om, och hans kritik av, just detta objekt. 

Barthes åsikter om ideologi låg tidigare i hans karriär väldigt nära en standardiserad 

marxistisk bild, men hans arbeten blir med åren mer och mer experimentella och svårare att 

skriva in i någon särskild –ism eller tankeskola, och detta lämnar utrymme åt en analys av 

Barthes föränderliga vision av vår sociala verklighet. Föränderligheten till trots kommer den 

här uppsatsen argumentera för att Barthes författarskap innehåller konstanta element: 

nämligen just förhållningsättet till ideologi och doxa. När detta förhållningssätt väl redogjorts 

för kommer Barthes teorier att riktas mot honom själv: hans egna verk kommer här att 

undersökas som en mytologi. Denna undersökning-i-undersökningen motiveras av Barthes 

egna teorier om att alla uttryck stelnar i doxa och kräver kritik – en teori som snart kommer 

undersökas närmare. Barthes egen mytologi, dess återkommande element och dess retoriska 

effekt, kommer att undersökas och samlas under namnet barthesiteten. Barthesiteten kommer 

i sin tur undersökas som både mytologi och dygd, och dess indirekta retoriska effekt beskrivas 

som överförandet av en handfull kritiska förhållningssätt för ett subjekt levandes i dagens 

ideologiskt genomsyrade verklighet. På så vis kommer den här uppsatsen att argumentera för 

att det viktigaste med Barthes texter om ideologi inte är den direkta kritiken i sig, utan 

texternas indirekta retoriska effekt. 

 Nu när vi ställt upp ett syfte för denna text så kan vi också fylla på med en 

frågeställning eller två, samt en grovt uthuggen disposition. Vi kommer att söka svaret på 

frågorna: 

 
1. Hur kan vi förstå Barthes idéer om ideologi? 

2. Hur kan vi förstå Barthes egen mytologi? 

  

Märk väl att ”Barthes idéer om ideologi” alltså inte handlar om en homogen massa av 

information som vi enkelt ska bestämma X eller Y om, utan ett över tid föränderligt och 

ibland paradoxalt tankegods. Härmed visar sig ett centralt problem för denna uppsats: att tala 

om ’Roland Barthes och dennes syn på ideologi’ kan aldrig vara uttömmande, eftersom 

Barthes teorier aldrig stod still utan befann sig i konstant utveckling. Det är såklart också 

delvis detta som gör ämnet så intressant att studera: han behövde genomgå förändring allt 

eftersom hans tidigare visioner stötte på problem eller bedömdes ej längre tillräckliga.  
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Metod 
 

Analysen i denna uppsats kommer först att redogöra för ideologin som den förstods fram tills 

Barthes första arbeten, alltså från det att begreppet myntas på 1700-talet till innan Writing 

Degree Zero. Sen kommer ideologin som den förstods, och kritiken av den, i början av 

Barthes karriär att undersökas (en era med många namn: strukturalist-Barthes, innan-1968-

Barthes, tidiga Barthes). Allt eftersom Barthes karriär fortskrider så utvecklas hans förståelse, 

och denna utveckling kommer vi också att följa, hela vägen fram till hans död 1980.  

 Undersökningen av Barthes gärning inom ideologikritiken kommer att genomföras så 

kronologiskt och tematiskt enhetligt som möjligt. Som vi kommer att se, har Barthes vissa 

teman som han aldrig slutar intressera sig för, även om hans perspektiv förändras. Men det är 

som sagt svårt att skönja en tydlig riktning i denna förändring, då texter och idéer från 

’tidigare Barthes’ ibland spökar i ’den senare’. Varje text kommer att diskuteras enligt en 

tudelad process: 1) Vi kommer att undersöka och beskriva hur texterna behandlar ideologi och 

dess kritik, och 2) vi kommer att diskutera dessa behandlingar runt två kategorier, två modi 

enligt vilka Barthes arbetar: 1. Den agonistiske Barthes, texter där Barthes vänder sig mot 

doxa/idelologi/mytologi för att avmystifiera eller bedriva någon annan typ av motstånd, och 2. 

Den anti-agonistiske Barthes, där Barthes vill undfly doxa/ideologi/mytologi och i stället ta 

sig till en neutral eller ideologi-fri zon. Den här arbetsprocessens andra del kanske verkar 

onödigt reducerande – varför skulle jag vilja fästa Barthes vid olika schablonbilder? Jo, 

detta kartläggande av stereotyperna inom Barthes texter kommer att visa sig vara behövligt 

för den diskussion om Barthes egen mytologi som denna text kommer att behandla senare. 

Således kommer vi inte att bedriva en läsning av ett stereotypt nära eller dekonstruktivt 

slag, där man börjar med en schablonbild och visar hur den är uppbyggd av instabila 

element, utan här kommer i stället motsatsen att ske: Barthes texter kommer att undersökas 

noga, men resultaten kommer att kristalliseras i noder som sitter vid de punkter där det 

mytologiska systemet vi kallar ’Barthes’ upprepar sig – kort sagt, hans stereotyper.  

 Därefter kommer jag alltså undersöka en hypotes som jag kan presentera här: att via 

en noggrann läsning och förståelse av Barthes teorier om ideologi och dess kritik, kommer en 

ny kritik av just Barthes teorier om ideologi och dess kritik att göras tillgänglig. Det vill säga 

att jag kommer använda Barthes ’mot’ honom själv, att jag kommer belysa hans verk i ljuset 

av hans egna teorier. I den här delen kommer också att Barthes relevans för dagens 

ideologiska värld att diskuteras.  
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Vad är ideologi?    
 

Begynnelsen och de Tracy 

 

Att påbörja den här delen av uppsatsen med ett stycke begreppshistoria är passande av flera 

anledningar. Det sammanfaller inte bara med forskningsläget, utan också med det 

teoretiska bidraget av flera tänkare som inte endast bidragit till teoretiseringen av 

ideologin, utan som också varit viktiga för Barthes tänkande i stort (Marx, Freud, 

Nietzsche m.fl.). Vi kommer här alltså inte endast att följa vägen till Ideologin Idag, utan 

också vägen till Barthes. Slutligen så kan det kanske vara bekvämt för läsaren att äntligen 

få get down to business och börja få svar på frågan ”Vad är ideologi för något?”.  

Jo, på samma sätt som det existerade vältalighet innan man började skriva ner teorin 

om retoriken, fanns det ideologi långt innan ideologikritiken. Praktiken föregår här teorin. 

Men vad menar vi egentligen, när vi talar om ideologi? Det är inte kontroversiellt att påstå 

att när Augustus, efter slaget vid Actium 31.f. Kr., smälte ner alla guldstatyer av sig själv 

som fanns i Rom, så agerade den nytillträdde kejsaren ut en ideologi. Det är inte heller 

kontroversiellt att påstå att när Nils Dackes kroppsdelar skickades till byar som hade bistått 

bondeupproret så agerade kung Gustav Vasa ut en tydlig ideologi. Men termen (till skillnad 

från praktiken) existerade inte innan upplysningsfilosofen Antoine Destutt de Tracy (1754–

1836) myntade den 1796. 

 För de Tracy var ideologin en begynnande vetenskap som var menad att via empiri 

och förnuft ersätta metafysiska spekulationer.9 Han drömde om en analysmetod som tog 

subjektets erfarenheter på största möjliga allvar, och som via en analys av hur upplevelser 

blir tankar skulle kunna skapa förståelse och till slut förändra sociala regler och 

förhållningssätt, som människan skapat genom sekel av förstelnade metafysiska 

fördomar.10 Tänkandets vanor, menade de Tracy, hade blivit människans fängelse, och den 

nya vetenskapen, ideologin, skulle befria oss.  

 Den här visionen av ideologin som en vetenskap känner man idag inte igen alls, och 

faktum är att termen redan när den myntades var omtvistad och kritiserad. Napoleon 

Bonaparte, i egen hög person, såg i de Tracys positiva vetenskap endast ett löjeväckande 

 
9 James M.Decker, Ideology, New York: Palgrave Macmillan, 2004, s. 16. 
10 Decker 2004, s. 23.  
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drömmande och en blind dogmatik, fastkedjad till en chimär.11 Men vad som måste ha varit 

en fruktansvärd ironi för de Tracy, eftersom just en blind dogmatik var precis vad han ville 

undvika, var en inte mer än en bra story för dåtidens franska media, som spred Napoleons 

kritik till massorna. de Tracy fick se sin vision om ideologin förvandlas till den negativa 

bild av termen som vi känner igen idag, som ofta används för att svartmåla extrema 

politiska hållningar, vars arbete som ”ideologer” (eng. ideologue) beskrivs som ett försök 

till att vända intet ont anande medborgares blickar bort från verkligheten.12 Vad som ryms i 

ideologi som negativt begrepp har använts som kritik av politiska rörelser genom hela 

västerlandets  historia – redan Platons grottliknelse kan sägas kritisera en sanningsfrånvänd 

dogmatik – och det är också denna användning av begreppet som har populariserats.   

För en forskare som James M. Decker så har teorier om ideologi från början tänkts 

ut vid begrundandet av samma problematik som återfinns i motsatsparet 

idealism/materialism.13 Och mycket riktigt så återfinns liknande skillnader som dem mellan 

sken och verklighet i många teorier om ideologi, från Platon till Žižek. Men vägen från de 

Tracy och Napoleon till Barthes går först via Hegel.  

 
 

Hegel och ideologin 

 

Medan de Tracy tog avstånd från Immanuel Kant och hans a priori (kunskap erhållen 

innan sinneserfarenhet) som metafysik, så sökte G.W.F. Hegel (1770–1831) kombinera 

Kants tänkande med de Tracys historiskt medvetna filosofi.14 Enligt Hegel, hos vilken 

motsatsparet idealism/materialism får stå i centrum, får människan sina idéer från en 

universell ande (ty. Geist) som förenar subjekt och objekt. Individen får alltså alltid sina 

idéer från historien, som vi lever i ett dialektiskt förhållande med, och via denna rörelse 

genom tiden så är alla subjekt delvis bestämda av anden.15 Tiden vi lever i definierar vilka 

vi är och vilka tankar vi tänker. Eftersom förutsättningarna för hur vi tänker hela tiden 

förändras, så blir tal om någon absolut eller direkt gripbar sanning problematiserat. Varje 

tänkande subjekt rör sig förvisso mot den absoluta sanningen, men vi kommer alltid endast 

att besitta en liten del av den – vårt förhållande till det absoluta är analogt med förhållandet 

mellan en del och en helhet. Hegel teoretiserade också om något han kallade för ”cunning 

 
11 Decker 2004, s. 24. 
12 Decker 2004, s. 24.  
13 Decker 2004, s. 10.  
14 Decker 2004, s. 25.  
15 Decker 2004, s. 25. 
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of reason” som fick människor att förvränga det historiska materialet för att tjäna nuets 

intressen.16 Dessa grupper, ovetandes om sin relation till anden, tror sig alltså agera av en 

helt annan anledning än den som Hegel menar är den rätta: nämligen den av historien 

betingade. Som Decker skriver, så utgör Hegels ”cunning of reason” en tidigare version av 

vad som av Friedrich Engels kom att kallas för falskt medvetande (eng. false 

consciousness); alltså att människor misslyckas med att förstå förhållandena som styr deras 

liv, samtidigt som de inte öppnar ögonen för en alternativ sanning om dessa förhållanden. 17 

 

Feuerbach och Marx 

 

Hegels omformulering av dikotomin idealism/materialism, där anden dominerar över 

subjektens autonomi, förändrade stora delar av den filosofiska världen. Ludvig Feuerbach 

(1804–1872) var en av de många som vandrade i Hegels fotspår. Enligt Feuerbach hade 

Hegel helt rätt i att betona vikten av vårt tänkades historiska arv, men också helt fel i att 

lägga tyngden på abstraktioner och idealism.18 Även om Feuerbach ansåg att Hegel hade 

tagit ett steg framåt då han hittade en ny väg vidare från debatten mellan empirister och 

idealister (igen: idealism/materialism), ansåg han också att Hegel hade inverterat 

förhållandet mellan mänskligheten och dess idéer: Hegel, enligt Feuerbach, hade tillskrivit 

abstraktioner, Gud, och ett absolut förnuft med egenskaper som egentligen tillkommer 

människan själv.19 Det metafysiska transcendentala förnuft som Hegel menar har styrt vårt 

tänkandes historia är egentligen människans egna oändliga potential. Feuerbach menar 

alltså att det inte är något absolut förnuft som styr filosofins riktning, utan människan själv: 

porträttet av Gud är egentligen en avbild av människan.20 Religion och spekulativ filosofi 

lurar människan att våra tankar har en annan grund än oss själva, men Feuerbach inverterar 

dikotomin i ett försök att ge autonomin åter till det mänskliga subjektet – det absoluta finns 

inom oss. 

 Feuerbach, då han kritiserade det religiösa medvetandet som falskt och förklarade 

hur tanketraditioner kan upprätthålla sig själva genom att dölja sina materiella ursprung, 

utgjorde ett viktigt mellanled mellan Hegel och Marx.21 Men även om Feuerbach ville luta 

 
16 G.W.F. Hegel, World History, citerad i Decker 2004, s.25. 
17 Decker 2004, s. 25.  
18 Decker 2004, s. 27. 
19 Decker 2004, s. 28. 
20 Decker 2004, s. 28. 
21 Decker 2004, s. 29.  
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dikotomin tillbaka till materialismen, och tillbaka till subjektet, så kritiserade Karl Marx  

(1818–1883) honom för att hans materialism saknade en materiell, historisk grund, och att 

han följaktligen ersatte en idealism med en annan.22 På ett liknande sätt som Feuerbach 

kritiserade Hegel (att han hade fört tänkandet framåt, men inte kommit på rätt svar), 

kritiserade Marx Feuerbach. Marx var den som på allvar skulle förstå idéernas materiella 

ursprung, och på vägen dit så skulle han också förnya ideologibegreppet.  

 Enligt Marx hade Feuerbach (och hans post-Hegelianska vapendragare, som man 

brukar samla under rubriken Unghegelianer) inte förstått vikten av materialismen och 

historien i tänkandet av våra idéer, och i stället överprioriterat idéerna själva. Medan 

Feuerbach trodde att en förändring av idéer skulle främja en social revolution, så menade 

Marx att situationen var den motsatta: idéerna kommer ur de materiella och historiska 

förhållandena.23 Unghegelianerna såg det mänskliga subjektet som autonomt och kapabelt 

till att fritt styra över sitt historiska öde, medan Marx ansåg att en sådan teori förblindar 

människan inför sanningen om historiens påverkan. Istället skapade Marx en teori som 

skulle koppla ihop subjektet och dess idéer med historiens verklighet. Ironiskt nog höll 

Marx med Napoleon om att ideologi var en socialt hämmande illusion och inte en positiv 

vetenskap. Denna illusion, som Decker skriver, har sitt ursprung i glappet mellan ”the 

fullfilment of basic human needs and the theories about how those needs would best be 

met”.24 När populationen och produktiviteten i ett samhälle ökar, och man börjar få 

problem med att ge alla medborgare mat, kläder, och husrum, så separeras det mentala 

arbetet från det fysiska arbetet, och idealismer skapas för att lugna dem i befolkningen vars 

liv blir lidande som en följd av det rådande ekonomiska systemet.25 Dessa abstraktioner 

befästs som viktiga i befolkningens medvetande, och tjänar som syfte att bibehålla ett 

ekonomiskt system. Ideologi, alltså, är enligt Marx ett sätt för en elit i ett samhälle att både 

dölja med abstraktioner ett samhälles materiella grunder och samtidigt förklara dessa 

abstraktioner som centrala för systemets struktur. 

 Den här teoretiseringen av ideologibegreppet, som vi enkelt nog hädanefter kommer 

att kalla för den marxistiska (bilden av ideologi), kan förtydligas vidare med ytterligare 

marxistisk terminologi. De ekonomiska förhållandena (som mellan chef och anställd) 

kallas, när de samlas alla under ett begrepp, för basen (den ekonomiska basen, alltså). 

Ovanpå basen reser sig överbyggnaden, med institutioner som rättsväsendet, politiken, 

 
22 Decker 2004, s. 29.  
23 Decker 2004, s. 31.  
24 Decker 2004, s. 32.  
25 Decker 2004, s. 32.  
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religionen och utbildningssystemet, där idéer befästs och sprids. Dessa idéer, alltså 

ideologin, sprids genom institutionerna för att dölja eller naturalisera den ekonomiska 

grunden, som alltså är källan till ideologin. Här är det viktigt att komma ihåg att Marx 

aldrig ämnade förespråka någon form av determinism: även om, som Decker skriver, ”[…] 

the idea of personal sovereignty takes root while productive autonomy dissipates […]”, 

alltså att subjekten tror mer och mer på en frihet som de inte har, samtidigt som den riktiga 

friheten glider dem ur händerna, så handlar det aldrig för Marx om att relationen mellan 

historien och ideologin är absolut, oföränderlig eller icke-reciprok – han var mer 

intresserad av att undersöka vilka idéer som sprids och befästs, samt varför detta sker.26 

 

Nietzsche och Freud 

 

En annorlunda, men på vissa sätt snarlik, version av hur och varför idéer uppstår får vi från 

Friedrich Nietzsche (1844–1900), som presenterar en mer egensinnig och psykologisk bild, 

från en tänkare som är mer kritiskt inställt till rationalismen. I Nietzsches värld så 

genomsyras allt liv av viljan till makt, en kraft som driver varelser till (och bortom) 

självbevarelse. Denna överväldigande vilja, och inte rationaliteten, styr människan, och är 

alltså också ursprunget till alla våra abstraktioner.27 För Nietzsche är på andra håll så 

hyllade begrepp som subjektets autonomi, den fria viljan, och olika moraliska koder endast 

illusioner skapade av viljan till makt för att dölja verklighetens fruktansvärda avgrund. 

Enligt Nietzsches genealogiska förklaring så finns det starka (och mäktiga) samt svaga 

(och maktlösa) människor. Moralens illusion har sitt ursprung i att de starka handlar 

omedvetet och naturligt, och dessa handlingar blir av de svaga (slavarna) hyllade som 

”goda” handlingar.28 För att dölja sin egen svaghets faktum, börjar slavarna följa denna 

”godhet” i etiska system, vilket till slut leder till att de svaga börjar hata (Nietzsche 

använde den franska termen ressentiment) de starka, när de inser att de starka inte alls lever 

upp till etiken som de egentligen aldrig förespråkade. På ett sätt som påminner om Marx 

bas och överbyggnad så anser Nietzsche alltså att bl.a. moralen har existerat endast för att 

dölja en sanning om världen: en sanning som för Marx var de historiskt betingade 

ekonomiska relationerna, och för Nietzsche viljan till makt.  

 
26 Decker 2004, s. 34–35.  
27 Decker 2004, s. 35.  
28 Decker 2004, s. 36. 
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 Ytterligare en annan (men även här ganska lik Marx) bild av ideologi hittar vi hos 

Sigmund Freud (1856–1939). Enligt Freuds teori, som vid denna punkt påminner om 

Nietzsches, drivs människan av ett delvis omedvetet begär, och detta begär hindras från att 

nå sitt eftersträvade objekt av ideologin. Institutioner för utbildning, politik och religion 

hämmar alla sina subjekts innersta begär för att skydda samhället i stort.29 Eftersom 

människan enligt Freud hellre är ledig än arbetar, så krävs ett hot om våld inskrivet i 

reglerna för varje samhälle, och detta hot sipprar långsamt in i subjektet och formar till slut 

en sorts oskriven idé – en ideologi.30 Samhället slipper att tillämpa påtagligt våld så länge 

som det belönar subjektet och ger det något att fylla igen hålet som dess individuella begär 

lämnat. Detta sker i en process som Freud kallar narcissistic satisfaction, och här formas 

alltså subjekten till att trots sina individuella skillnader kunna fungera tillsammans. 31 Den 

här ideologiska moralen, som ger subjektet anledning att skjuta upp sina begärs 

tillfredställelse, består till hälften av ett löfte om en framtida belöning, som ska vara värd 

all möda. Subjektet formas alltså till att låta bli stundens begär för att ta del av en större 

senare belöning (en form som vi känner igen ifrån religionen). Freud menar dessutom att 

dessa incitament internaliseras av subjektet och ses av subjektet som en självklar moralisk 

skyldighet.32 Detta till trots, så kan subjektet fortfarande uppleva en reva mellan sina 

individuella begär och reglerna som förespråkas av ideologin, och ur den revan uppstår 

både neuroser och sublimering. Livet i ideologin, som Freud ser det, kan alltså vara svårt 

hälsovådligt.  

 Marx, Nietzsche, och Freud hade alla olika, men i vissa avseenden snarlika, teorier 

om vad ideologi är och hur det uppstår. Denna ”grupp” (som Paul Ricœur senare kom att 

döpa till Masters of Suspicion) undersökte på sina egna sätt idéernas uppkomst i 

verkligheten (materialism/idealism) och hur dessa idéer relaterar till subjektet och dess 

meningshorisont. Marx, Nietzsche, och Freud utövade ett enormt inflytande på 1900-talets 

filosofi, och frågorna som vi nyss nämnde ovan är också frågor som intresserade Barthes 

och som följde honom genom hela hans akademiska karriär. 

 
 

 
29 Decker 2004, s. 39. 
30 Decker 2004, s. 39. 
31 Decker 2004, s. 39.  
32 Decker 2004, s. 40. 
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Tidigare forskning  
 
Orden ’Barthes’ och ’ideologi’ brukar förvisso förknippas med varandra, men inte så ofta 

som man skulle kunna tro. I Terry Eagletons Ideology, ett övergripande verk om ideologi, 

nämns Barthes namn två gånger i förbifarten och får ungefär ett stycke tilldelat till sig (och 

kommer inte ens nära den uppmärksamhet som tilldelas giganterna Marx och Althusser).33 

I Deckers Ideology nämns Barthes återigen två gånger i förbifarten, och har här hela en 

halv mening tilldelad sitt namn.34 I Jorge Lorrains The Concept of Ideology hittar vi mer av 

Barthes (han får t.o.m. dela ett kort kapitel tillsammans med Greimas), men Lorrain 

förklarar inte mer än en övergripande version av den tidiga Barthes strukturella 

analysmetod.35 The Concept of Ideology publicerades i och för sig 1979, och alltså innan 

Barthes död, vilket kanske förklarar avsaknaden av hans senare teorier – även om 79’ var 

en tid då Barthes var mer i det akademiska ropet. Det här mönstret upprepar sig även i Jan 

Rehmanns Theories of Ideology: The Powers of Alienation and Subjection, som mycket 

kort nämner Barthes ideologikritiska arbete i Mythologies.36 Att Barthes inte inkluderas till 

en större del i övergripande verk behöver såklart inte betyda att man anser att hans arbete 

inte är relevant för ideologiforskningen – det handlar främst om att andra tänkare är mer 

centrala och/eller har en mer pedagogisk stil, men också om att han inte studerade 

ideologin i sig, utan istället dess uttryck.  

 När det kommer till frågan om varför Barthes, när han väl inkluderas, inskränks till 

att endast få sina tidigare arbeten representerade, finns det flera möjliga svar. För det 

första, även om han aldrig var mycket till systembyggare, har Barthes tidigare arbeten en 

mer vetenskaplig riktning. I början av Barthes karriär hyste han ett intresse för 

systematisering och kartläggning av de semiologiska system han kom att analysera, vilket, 

även om det nödvändigtvis inte är enklare att förstå än hans senare och mer aporetiska 

arbeten, gör sig bättre som en grundläggande förklaringsmodell för hur ideologi fungerar. 

För det andra så finns det inom ideologiforskning en påstådd krock mellan ideologikritik 

och poststrukturalism, som kan förklara varför endast den tidigare Barthes ämnen 

inkluderas.37 Denna krock, som kort kan sammanfattas med att poststrukturalismen (som vi 

 
33 Terry Eagleton, Ideology, London/New York: Verso, 2007. 
34 Decker 2004, s. 69. 
35 Jorge Lorrain, The Concept of Ideology, London: Hutchinson & Co, 1979.  
36 Jan Rehmann, Theories of Ideology: The Powers of Alienation and Subjection, Leiden: Brill, 2013. 
37 Ben Turner, “Ideology and Post-structuralism after Bernard Stiegler”, Journal of Political Ideologies, 

2017:22, s. 93–94. 
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egentligen inte borde tänka på som en enhetlig rörelse) inte endast byter ut begrepp som 

’ideologi’ mot ’kunskap’, ’makt’, och ’diskurs’38, utan också (och framförallt) postulerar 

att någon stabil och evig grund som en kritik av ideologin skulle kunna blottlägga, inte 

finns (Derrida) – en tanke som för vissa verkar nullifiera ideologikritiken. Även om man 

skulle vara av åsikten att denna krock är en riktig krock, och att den påverkar 

ideologikritiken, måste man ändå först skriva in Barthes i detta grovt uthuggna begrepp – 

poststrukturalismen – för att kunna utesluta hans senare verk från ideologiforskningen. 

Som vi kommer att se senare är detta inte en helt oproblematisk handling. Slutligen, och 

detta är kanske det mest självklara svaret, så kan man också tänka sig att Barthes senare 

verk utesluts för att man anser att de helt enkelt inte handlar om ideologi. Men även om jag 

är av åsikten att de senare verken absolut handlar om ideologi och dess kritik, handlar det 

ändå om texter som styrs av andra, ofta mer komplexa, metoder och mål – deras 

ideologiska intresse är inte lika explicit som i tidigare verk – och kanske utesluts av den 

anledningen. Att inkludera även de senare verken i en bild av Barthes som tänkare av 

ideologi är alltså något som denna uppsats kommer att vara noggrann med.  

 På grund av det nära samröret mellan begreppen ideologi, doxa, och mytologi i 

Barthes verk, är det svårt att redogöra för hur forskningen runt ett av begreppen ser ut utan 

att man trasslar ihop det med forskningen runt ett annat begrepp.  Dock verkar majoriteten 

av forskare, begreppens svårighet till trots, vara överens om en ungefärlig modell av hur 

Barthes användande av dessa begrepp utvecklades med tiden. Mirellie Ribière skriver i 

Barthes just en sådan standardiserad version. Enligt Ribière var Barthes tidigt i karriären 

marxistiskt inspirerad (om än inte militant), och använde då begreppet ideologi i den 

marxistiska bemärkelsen.39 För Ribière, och många andra, ville Barthes när han skrev 

Mythologies avmystifiera verkligheten och ta bort slöjan som lagts över den av den 

styrande eliten för att få massorna att tro att allt är som det borde vara. Ribière skriver att 

mot slutet av 60-talet slutar Barthes vara intresserad av att visa hur ideologi naturaliserar 

historisk mening, och att han börjar intressera sig för motsatsen: han slutar med att 

analysera mening, och börjar istället analysera exempel där det verkar finnas ett motstånd 

till meningen.40 Från och med S/Z, utgiven 1970, menar Ribière (och en majoritet av 

Barthesforskare)41 att Barthes s.k. poststrukturalistiska fas börjar, där han är mindre 

intresserad av textens betydelse som färdig produkt och istället mer intresserad av texten 

 
38 Rehmann 2013, s. 217. 
39 Mireille Ribière, Barthes, Humanitites-Ebooks: Tirril Hall, 2008, s. 15.  
40 Ribière, Barthes, s. 29.  
41 Se t.ex. Monticelli 2016 och Wermer-Colan 2016, båda citerade i detta kapitel. 
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som något som läsaren skapar.42 Idén om den här utvecklingen hos Barthes går att härleda 

till en större idéhistorisk rörelse (Ribière skriver att man kan skriva in Barthes i denna 

rörelse) som gick över Europa under 1900-talets andra halva, den från marxism till 

individualism.43 Jag kommer inte att bestrida den här rörelsens verklighet, eller Barthes 

relation till marxismen. Inte heller behöver någon av de här eventuella sanningarna 

nödvändigtvis betyda att Barthes slutade skriva om ideologi i någon av de tidigare nämnda 

bemärkelserna. Även om det är tydligt att Barthes arbeten skiftade i skrivsätt, metod, och 

intressen, är det inte alls lika tydligt att han någonsin övergav vissa för honom själv 

centrala frågor. Historien om Barthes är alltid skriven som historien om en utveckling över 

tid, och ofta missar man då de homogena egenskaperna som faktiskt återfinns i hans texter. 

De här homogena egenskaperna kommer att utgöra en av denna uppsats grundpelare. 

 Forskningen om Barthes och hans ideologikritik uppehåller sig till  övervägande del, 

som vi såg i de övergripande verk jag just redogjorde för, vid den tidigare Barthes teorier.  

En forskare som i alla fall delvis bryter mot den här trenden är Daniele Monticelli, som i 

”Critique of Ideology or/and Analysis of Culture? Barthes and Lotman on Secondary 

Semiotic Systems” inte bara förtydligar hur Barthes motstånd mot dominerande ideologi 

inte endast låg i en avmystifierande ideologikritik och ett sökande efter ”Writing Degree 

Zero” (som saknar ideologisk påverkan), utan dessutom förklarar hur detta motstånd 

utvecklas till att, i S/Z, istället fokusera på att visa tecknens oändliga polysemi.44 Att 

Barthes utvecklade, och förändrade, sin ståndpunkt, håller jag med om – det är synd att 

Monticelli inte skrev en längre text med ett större tidsspann.  

 Michael Moriarty skriver i ”Barthes: ideology, culture, subjectivity” om 

utvecklingen av det politiska i Barthes tänkande. Liksom Ribière beskriver Moriarty den 

större rörelsen i den franska intelligentian under 60- och 70-talet som en som drevs först av 

en nära relation till Marx, och sedan av en distansering från densamme.45 I en sådan 

historieskrivning, skriver Moriarty, är det enkelt att sortera in Barthes i en av två 

stereotyper: från ett liberalt håll kan Barthes symbolisera ”a growth away from the 

sterilities of marxist theory into a warm humanism”, och från vänster ”another bourgeois 

selling out: ’the early stuff was all right, but…’”46 Men för Moriarty fungerar inte en 

inpassning av Barthes i ett sådant historiskt händelseförlopp, då Barthes författarskap alltid 

 
42 Ribière, Barthes, s. 49.  
43 Ribière, Barthes, s. 74.  
44 Daniele Monticelli, ”Critique of Ideology or/and Analysis of Culture? Barthes and Lotman on Secondary 

Semiotic Systems”, Sign System Studies, 2016:44, s. 447. 
45 Michael Moriarty, ”Barthes: ideology, culture, subjectivity”, Paragraph, 1988:11, s. 186. 
46 Moriarty 1988, s. 186. 
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involverar vissa ”constant yet shifting elements”: subdiskurserna om kultur, subjektivitet, 

och ideologi.47 Moriarty skriver också om hur den felaktiga inpassningen kan vara möjlig: 

inte endast innehåller tidigare verk som Mythologies en mer vänster-influerad politisk 

retorik, samt positionerar sig mot imperialism och rasism, utan de innehåller också 

politiska ställningstaganden i form av ironi – strategier som enligt Moriarty saknas i 

Barthes senare verk.48 Utöver denna spaning så tillägger också Moriarty, med rätta, att i 

Mythologies verkar själva teorin som diskuteras vara till för vänstern, eftersom analysens 

objekt är en mytologi närd av den styrande bourgeoisien.49 Intressant nog skriver också 

Moriarty att Barthes förändring (för det sker en förändring, menar han) har att göra med att 

Barthes själv ansåg att hans tidigare arbeten, avmystifieringen av mytologi, hade själv 

blivit kvasi-mytologisk, och dess begrepp invanda, vilket ledde Barthes till att fortsätta sitt 

arbete på nya sätt.50 Men Moriarty väljer inte att förklara vidare vad som händer när den 

avmystifierande teorin förstelnar till mytologi. Detta till trots att han så gott som erkänner 

dess makt när han tidigare i artikeln skriver om hur vi, trots att konstruktionen ’Roland 

Barthes’ presenteras i olika versioner i de olika texterna om honom, inte får bli bländade 

och avstå från att analysera denna konstruktions ideologiska effekter.51 Här verkar det som 

att Moriarty erkänner en social konstruktions existens, en konstruktion vi kan kalla ’Roland 

Barthes’, som vi kan särskilja från personen Roland Barthes, och som har en egen 

ideologisk påverkan på sin omvärld. Men Moriarty analyserar inte den här konstruktionen 

närmare i sig, utan vänder sig i stället mer direkt mot Barthes texter. Den här uppsatsen 

ämnar gå i den andra riktningen, och undersöka närmare vad konstruktionen ’Roland 

Barthes’ egentligen utsöndrar – en fråga som bara blir viktigare om nu, som Moriarty 

menar, Barthes teorier stelnar till mytologi.  

 Utifrån en historieskrivning om Roland Barthes som beskriver en förändring i hans 

tänkande efter 1968 skriver också Alex Wermer-Colan i artikeln ”Roland Barthes after 

1968: Critical Theory in the Reactionary Era of New Media”. Precis som Moriarty anser 

Wermer-Colan att förändringen inte innebar att Barthes gav upp varken ideologikritiken 

eller sin koppling till Marx, och precis som Moriarty så ser Wermer-Colan bestående 

tankegångar under Barthes karriär, ”alternative modes of resistance against intractable 

 
47 Moriarty 1988, s. 187. 
48 Moriarty 1988, s. 187. 
49 Moriarty 1988, s. 187. 
50 Moriarty 1988, s. 197. 
51 Moriarty 1988, s. 186. 
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dogmatism and arrogant cynicism”.52 Barthes förändring i metodik kan enligt Wermer-

Colan förklaras med att Barthes ansåg att den avmystifierande ideologikritiken, som 

presenterad i Mythologies, själv hade förstelnats till doxa: avmystifieringen kommer att 

fortsätta gå av sig själv, som en samling normativa stereotypa handlingar.53 Men frågan om 

vad det egentligen innebär att Barthes avmystifierande ideologikritik skulle stelna till doxa 

undersöker inte heller Wermer-Colan. Eller, för att ställa frågan mer precist (om än mer 

omständligt): om Barthes ideologikritik, vars mål är att visa hur konstruerade mytologier 

kontrollerar det sociala meningsutbytet, själv blir en mytologi, vad händer då? Wermer-

Colans artikel antar helt enkelt att det här är ett problem, och går vidare med att diskutera 

Barthes senare (drygt tjugo år senare) lösningar, men vad som förblir osagt är vad det 

egentligen skulle innebära att Barthes teorier blir en egen mytologi, eller varför det skulle 

vara ett problem. Anledningen till att den här luckan inom fältet finns kanske är helt 

självklar för många, men inte för mig. Och att inte undersöka saker som verkar självklara 

hade, i en text om Roland Barthes, i det närmaste varit komiskt.  

 Denna Barthes självmytologisering har undersökts väldigt kort, men produktivt, av 

Lydie Moudileno i artikeln ”Barthes’s Black Soldier: The Making of a Mythological 

Celebrity”, där Barthes anti-koloniala positioner i Mythologies problematiseras. Moudileno 

kommenterar Barthes berömda exempel, då han hos frisören får syn på en tidning, Paris-

Match, vars förstasida pryds av ett fotografi föreställande en ung svart soldat (Barthes går i 

Mythologies vidare och avmystifierar fotografiets bakomliggande mytologier):  

 
Establishing the image of the African as both exemplary of our culture’s power of connotation 

and as paradigmatic of a new demythologizing gesture, Mythologies has succeeded in granting 

the black soldier a visibility that has now greatly surpassed the initial one provided by the 

Paris Match issue.54 

 
Moudileno visar hur Barthes användning av fotografiet skapade en ny mytologi, en 

mytologi om Barthes avmystifierande ideologikritik, som fotografiet i vissa kretsar 

förknippades starkare med, något som visas tydligt när Moudileno påpekar hur bilden 

omtalats inom forskningsområdet som ”’black man saluting the flag’”, när bilden 

egentligen visar ett barn, och ingen flagga syns, utan antas existera – något som för 

 
52Alex Wermer-Colan, ”Roland Barthes after 1968: Critical Theory in the Reactionary Era of New Media”, The 

Yearbook of Comparative Literature, 2016:62, s. 148. 
53 Wermer-Colan 2016, s. 139–140. 
54 Lydie Moudileno, ”Barthes’s Black Soldier: The Making of a Mythological Celebrity”, The Yearbook of 

Comparative Literature, 2016:62, s. 61. 
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Moudileno tyder på hur Barthes användning av fotografiet skapade en mytologi som blev 

mer meningsbärande än originalfotografiet.55 Den här processen är, som Moudileno också 

påminner oss om, inget som egentligen går emot Barthes egna teorier: mytologier 

försvinner, föds åter, och förändras hela tiden.56 Vad som är viktigt för den här uppsatsen 

är att Moudilenos artikel pekar mot ett faktum som tycks ha förefallit  obehagligt för 

Barthes själv: att även en text som bedriver en anti-mytologisk kritik inte på något sätt har 

en immunitet mot mytologi. Moudilenos artikel har däremot på det stora hela andra 

intressen än den här uppsatsen. I hennes text uttrycks ett intresse för Barthes vara eller 

icke-vara som postkolonial föregångare, och hennes diskussion om ”’black man saluting 

the flag’” är skriven för att passa in en större diskussion om ett kvardröjande kolonialt arv i 

det akademiska Paris 1957. Den här uppsatsens författare är mer intresserad av en bredare 

vy över Barthes ideologikritik och denna kritiks egna mytologi, en själv-mytologiserande 

process vars existens Moudileno tydliggör. 

 

 

 

Analys 
 

Ideologi och dess kritik i Writing Degree Zero  
 

Om verket 

 

Roland Barthes först utgivna verk, Writing Degree Zero (1953), är en litteraturvetenskaplig 

och historisk analys. Som Susan Sontag skriver i sitt förord till boken, förstås verket bäst mot 

två drag i dess historiska bakgrund.57 För det första är Writing Degree Zero skriven för en 

fransk publik som inom litteraturens område under en lång tid hade hållit vissa modernistiska 

tendenser som centrala: surrealism och symbolism, ”and in particular the line of post-novel 

prose narrative from the Surrealist fictions to those of Borges, Beckett, and Robbe-Grillet” 

sågs som intressantare former av litteratur än den realism som seglivat kämpade på i t.ex. 

USA.58 För det andra är Writing Degree Zero skriven som ett bidrag till en debatt som pågått i 

 
55 Moudileno 2016, s. 61–62.  
56 Moudileno 2016, s. 69.  
57 Susan Sontag, ”Preface”, Writing Degree Zero, Roland Barthes, övers. Anette Lavers & Colin Smith, Boston: 

Beacon Press 1970, s. xiii.  
58 Sontag 1970, s. xiii. 
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Frankrike sen innan andra världskriget: den om relationen mellan författaren och politiken, 

om författarens politiska ansvar. Writing Degree Zero ligger i skärningspunkten mellan dessa 

två linjer: den behandlar frågan om en modern litteraturs politiska möjligheter, skriven för en 

publik som ”most of which has accepted some variety of left-wing or neo-marxist political 

stance”.59  

 Barthes första verk brukar nämnas som en respons (måhända en indirekt sådan) till 

Jean-Paul Sartres What Is Literature? även om detta verk inte nämns i Writing Degree Zero. 

I What Is Literature? skriver Sartre att författaren, i kraft av sitt valda medium 

(litteraturen, som naturligt meningsbärande), har en etisk skyldighet att skriva för att öka 

friheten i världen – för alla –, och från denna ståndpunkt ansåg han att den litteratur som 

skrevs i Frankrike från 1900-talets början skrevs endast för en publik av specialister och 

inte för den breda massans frihet.60 Sontag anser att problemet som Barthes ser i Sartres 

beskrivning ligger i Sartres grundsyn på hur litteraturen egentligen skrivs: Sartre delar upp 

sin teori om hur författarens engagemang ser ut i två delar: language är det kollektivt ärvda 

språket, vars syfte är att kommunicera, och style betecknar hur författaren använder detta 

språk, sättet på vilket man uttrycker sina tankar.61 Om Sontag nu har rätt i att Barthes 

försöker svara Sartre är en fråga som vi inte kommer att diskutera vidare här, men vi hittar 

här vår första språngbräda in i Barthes verk: vad bestod Barthes svar egentligen av? Hur 

ansåg han själv att litteraturens process var uppbyggd? 

 

Litteraturens process 

 

Barthes anser också, som Sartre, att litteraturen skrivs från vägskälet mellan ett jag och 

historien, och inte endast mellan form och uttryck. I denna konstellation existerar ett tredje 

element, som Barthes döper till writing (fr. écriture): ”whose function is no longer only 

communication or expression, but the imposition of something beyond language, which is 

both History and the stand we take in it.”62 Allt som vi kallar litteratur har märkt sig själv 

på detta vis: ”It is impossible to write without labelling oneself”.63 Detta writing är en 

samling tecken, som alltså skiljer sig från både det av historien ärvda språket och den 

individuella stilen som författarsubjektet givit texten, som bestämmer textens gränser och 

märker texten som litteratur. Det är en historieskrivning av detta writing som Barthes vill 

 
59 Sontag 1970, s. xiv. 
60 Sontag 1970, s. xv. 
61 Sontag 1970, s. xvi. 
62 Roland Barthes, Writing Degree Zero, övers. Anette Lavers & Colin Smith, Boston: Beacon Press 1970, s. 1. 
63 Barthes 1970, s. 1. 
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påbörja, ”a history of literary expression which is neither that of a particular language, nor 

that of the various styles, but simply that of the Signs of Literature”.64  

 För den i historien situerade författaren innebär writing alltid ett visst urval. Barthes 

menar att den historiska situationen kontrollerar, främst via begränsning, författarens val 

av olika typer av writing, och det här valet är för Barthes ett etiskt sådant: ”History, then, 

confronts the writer with a necessary option between several moral attitudes connected 

with language; it forces him to signify Literature in terms of possibilites outside his 

control.”65 Även om det är just en författares situation som Barthes beskriver, och att 

frågan gäller litteratur, kan vi redan se hur den grundläggande problematiken gäller 

subjektens möjligheter och frihet i historiens arv. Det här etiska valet, valet av writing, 

skiljer sig från det ärvda språket och den individuella stilen just för att det är här som 

författarens intentioner kanaliseras. Medan språket och stilen är ”data prior to all 

problematics of language, […] the natural product of Time and the person as biological 

entity” är writing ”a general choice of tone, of ethos, if you like, and this is precisely where 

the writer shows himself clearly as an individual because this is where he commits 

himself”.66 Writing, ”an act of historial solidarity”, är alltså hur författarsubjektet förändrar 

sin text i relation till den historiska situationen, och Barthes menar att hos relativt samtida 

författare (Mallarmé, Céline, Camus, m.fl.) är just olika writing vad som utgör den 

dominerande skillnaden mellan deras respektive individuella språkbruk – de ärvde 

nämligen ursprungligen samma språk.67 Slutligen är också valet av en specifik typ av 

writing alltid situerat i historien: det finns en frihet vari valet tas, men denna frihet är 

begränsad eftersom att man som författare alltid inspireras av någon äldre eller av sig själv: 

”Writing as Freedom is therefore a mere moment.”68 

 Writing är, i kraft av sin position mellan historien och intentionen, genomsyrad av 

politik. Enligt Barthes var, t.ex., den franska revolutionens writing storslagen och svulstig 

för att matcha vardagens dramatik – giljotinens dramatik –, och marxismens writing är 

teknisk och vetenskaplig för att tydliggöra dess eviga koherens med verkligheten. 69 Varje 

politiskt system har sin egen writing, och i denna writing kan man spåra vad den är och vad 

den utger sig för att vara, ”the reality and the appearence of power, what it is, and what it 

 
64 Barthes 1970, s .2. 
65 Barthes 1970, s. 2. 
66 Barthes 1970, s. 13. 
67 Barthes 1970, s. 14. 
68 Barthes 1970, s. 17. 
69 Barthes 1970, s. 21–23. 
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would like to be thought to be”.70 I writing signalerar vi en tillhörighet, vi erkänner vår 

historia, utan att egentligen säga någonting. Vi signalerar detta just genom hur vi 

signalerar. Detta signalerande är inte endast inskrivet i litteraturens stängda 

skapandeprocess, utan också i ett bredare fält av politisk påverkan. Om Sartre såg på 

författaren som någon som hade makt att påverka och befria så är Barthes syn i alla fall 

inte lika positiv: ”society stamps upon him [författaren] the unmistakable signs of art so as 

to draw him along the more inescapably in its own process of alienation”.71 Alltså: 

Historien avgränsar vilka former av writing vi kan välja, men utövar också alltid i och med 

denna process ett visst tvång över textförfattandet. När texten väl är skriven påverkar den 

valda formen av writing, alltså den valda formen av författarens vilja som situerad i 

historien, retroaktivt författaren – och, så klart, läsarna. Vad säger oss egentligen Writing 

Degree Zero om ideologi, bortsett från några egenskaper i litteraturen hos vissa specifika 

ideologier (i ’ismer’-bemärkelsen)? 

 

Revolutionen och nollpunkten 

 

Enligt Barthes diskussion i Writing Degree Zero utgör och begränsar vår historiska 

situation vårt språks möjligheter. Det här betyder att något absolut avbrott från det 

historiska arvet, ett ’clean break’, inte är möjligt, vilket  inte endast försvårar möjligheten 

till att skapa ett nytt litterärt språk, utan också möjligheten till en politisk revolution (i och 

med språket som alltid redan tillhörande en äldre politisk tradition). Men det här betyder 

inte att förändring är omöjlig. Barthes berättar t.ex. om Victor Hugo som i kraft av endast 

sin egen stil (som manifesterades i hans text, men ändå stil i Barthes mening, som en 

subjektivitet som föregår valet av writing) förändrade den franska litteraturens språk, och 

på så vis bidrog till att bryta ner det tidigare dominerande språkparadigmet.72  

 Revolution eller nyskapande är dock inte alltid textens mål. Vissa författare, menar 

Barthes, vill fly undan det tvång som historien utövar på vårt språkbruk. Om Mallarmés 

författarteknik skriver Barthes: ”Mallarmés typographical agraphia seeks to create around 

rarefied words an empty zone in which speech, liberated from its guilty social overtones, 

may, by some happy contrivance, no longer reverberate.”73 Mallarmé försöker alltså befria 

språket från sina ärvda konnotationer och på så vis förgöra all kontext och oskyldigförklara 

 
70 Barthes 1970, s. 25. 
71 Barthes 1970, s. 40. 
72 Barthes 1970, s. 59. 
73 Barthes 1970, s. 75. 



22 
 

ordet; Mallarmé sänder iväg ordet ”less as a fragment of a cryptogram than as a light, a 

void, a murder, a freedom”.74 Detta skrivsätt, och Barthes dramatiska beskrivning av det, 

utgör dock sin egen paradox: eftersom Mallarmés text är just text instiftar den alltid en ny 

tradition. Dess writing, alltså, även om det försöker avsäga sig just writing, kommer i alla 

fall att erkänna vad den vill bli sedd som. Detta får Barthes att likna Mallarmé vid Orfeus, 

”who can save what he loves only by renouncing it, and who, just the same, cannot resist 

glancing around a little”.75  

 Ytterligare ett försök till att försöka neutralisera det ärvda språkets sociala eller 

politiska konnotationer utgörs av det writing som också utgör bokens titel. Denna degree 

zero (bokens titel på svenska är Litteraturens Nollpunkt) ämnar försöka göra texten 

opolitisk, genomskinlig och historielös genom att skriva en färglös writing ”freed from all 

bondage to a pre-ordained state of language”.76 Denna writing är, som bokens titel 

indikerar, neutral, men det här betyder inte att den är utan effekt, utan egentligen endast 

oskyldig och fri från en av historien pådyvlad normativitet. Detta skrivsätt påbörjades 

enligt Barthes av Camus, hos vilken writing är  

 

[…] reduced to a sort of negative mood in which the social or mythical characters of a 

language are abolished in favour of a neutral and inert state of form; thus thought remains 

wholly responsible, without being overlaid by a secondary commitment of form to a Histor y 

not its own.77 

  

Camus text är alltså, för Barthes, utan historiskt bagage. Den är fri till att vara 

instrumentell, men till skillnad från den tidigare klassiska litteraturen (vars instrumentalitet 

styrdes av den dominerande ideologin) tjänar den ingen av historien påtvingad mästare: ”it 

deliberately forgoes any elegance or ornament, for these two dimensions would reintroduce 

Time into writing, and this is a derivative power which sustains History.”78 I denna writing 

oskyldiggörs alltså författaren. Det förargliga med detta skrivsätt, menar Barthes, är att 

även ett neutralt skrivsätt börjar samla på sig vanor. I och med vanorna etablerar sig till 

slut ett system av färdiga former och loci communes, och en ny writing etablerar sig. Att 

det fria nya uttrycket alltid stelnar i etablerade former är djupt problematiskt för Barthes, 

och citatet som kommer att avsluta det här stycket sätter fingret på något som kommer att 

 
74 Barthes 1970, s. 76. 
75 Barthes 1970, s. 76. 
76 Barthes 1970, s. 76. 
77 Barthes 1970, s. 77. 
78 Barthes 1970, s. 78. 
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oroa Barthes under resten av hans karriär: ”The writer, taking his place as a ’classic’, 

becomes the slavish imitator of his original creation, society demotes his writing to a mere 

manner, and returns him a prisoner to his own formal myths.”79 

 Sammanfattningsvis är författandet av en text en process som styrs av tre olika 

komponenter: historien (det ärvda språket), subjektets stil (som föregår litteraturens 

skapandeprocess) och writing (intentionen, författarens försök att hantera denna situation). 

Det alltid politiskt laddade tryck som historien utövar på subjekten är djupt problematiskt 

för Barthes: den försvårar ett rent konstnärligt uttryck, ett uttryck utan historiskt-

ideologiskt bagage. Här görs också författarsituationen politisk: den utgör för Barthes ett 

typiskt exempel på den paradoxala revolutionära situationen: ”Revolution must of 

necessity borrow, from what it wants to destroy, the very image of what it wants to 

possess”.80 I sin beskrivning av den här problematiken kommer vissa av Barthes 

marxistiska drag fram, den placeras i ett klasskampens ramverk: 

 

[…] literary writing carries at the same time the alienation of History and the dream of History; 

as a Necessity, it testifies to the division of languages which is inseparable from the division of 

classes; as Freedom, it is the consciousness of this division and the very effort which seeks to 

surmount it.81 

 

Barthes anser att vi som historiskt situerade subjekt finner oss i denna tudelade 

problematik: för att förändra den politiska ordningen krävs ett nytt sätt att skriva på, som i 

sitt uttryck inte bär på den gamla ordningen, men detta nya apolitiska skrivsätt har hittills i 

historien visat sig omöjligt att göra effektivt. Detta till trots menar Barthes att writing 

kommer att fortsätta att utvecklas mot ett sådant språk. På verkets sista sida, då han 

diskuterat författarens situation som alienerad – författaren vill beskriva verkligheten, men 

språket föregår denna verklighet – drömmer sig Barthes bort mot en språkets utopi, där text 

ska kunna uttryckas utan att meningen förändras av historiens (för)tryck:  

 

Feeling permanently guilty of its own solitude, it is none the less an imagination eagerly 

desiring a felicity of words, it hastens towards a dreamed-of language whose freshness, by a 

kind of ideal anticipation, might portray the perfection of some new Adamic world where 

language would no longer be alienated.82 

 
79 Barthes 1970, s. 78. 
80 Barthes 1970, s. 87. 
81 Barthes 1970, s. 87–88. 
82 Barthes 1970, s. 88. 



24 
 

 

Nollpunkten och anti-agonismen 

 

I denna läsning av Barthes Writing Degree Zero har jag försökt visa hur bokens 

grundläggande problematik ser ut, en problematik som kommer ur en författares situation 

som historiskt subjekt. I historiens kölvatten är friheten begränsad, och alla uttryck faller 

offer för det förgångnas parasit. Ett uttryck helt befriat från historiskt-politiskt bagage visar 

sig vara näst intill omöjligt att skriva, men man (bl.a. Camus och Mallarmé) har gjort 

fruktsamma försök till att skriva neutralt. Dessa försök kommer dessutom fortsätta, tror 

1953 års Barthes, eftersom litteraturen strävar efter ett rent (utopiskt) uttryck. Så vad säger 

oss 1953 års Barthes om ideologi och dess kritik? 

 I Writing Degree Zero hittar vi, å ena sidan, endast begreppet ideologi som 

beskrivande av olika politiska ismer. Å andra sidan genomsyras verket av begreppets 

andra, bredare betydelser: ideologi figurerar i texten inte bara i den bredaste bemärkelsen, 

som socialt spridda och historiskt ärvda tankestrukturer, utan också i den marxistiska: som ett 

hölje som ska dölja sanningen om produktionsförhållandena, och på så vis bevara 

klassklyftorna. I både dessa senare bemärkelser existerar ideologi (utan att ordet används) i 

Writing Degree Zero, och i både dessa bemärkelser beskrivs det av bokens författare som 

något negativt som vi borde agera emot. Denna motaktion, för författares och folkets frihet 

och mot den dominerande historiens, tar i Writing Degree Zero inte form i en strid utan i ett 

avstånd eller en flykt. Svaret för Barthes ligger inte i kritik eller analys av ideologiska 

artefakter, utan i det neutrala textförfattandet som ska vara genomskinligt och avpolitiserat. 

Det här svaret, som kommer att placeras i (den tomma) högen som jag kallar för Den anti-

agonistiske Barthes, är det första av flera liknande svar, det första av flera användningar av 

detta flyktstrategins modus. Innan analysen går vidare till nästa verk, ska det också nämnas att 

problematiken som Barthes diskuterar i Writing Degree Zero är utvecklad inom ramen för 

textförfattandet, och en stor del av boken handlar egentligen om variationer på det som vi på 

svenska skulle kalla för stil. Om det finns ett andra normativt budskap i boken (det första: var 

på din vakt inför det förflutnas makt!) hade det varit: tänk på hur du skriver, och på hur saker 

skrivs. Stil verkar kanske vara ett futtigt problem jämfört med våra ärvda ideologiska bojor, 

men hos Barthes är de viktiga båda två, och ofta, som i Writing Degree Zero, är de 

sammanflätade.  
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Ideologi och dess kritik i Mythologies 
 

Om verket 

 

Barthes kanske mest kända verk idag, Mythologies, utkom i Frankrike 1957. Den första 

delen är en samling korta essäer som alla kritiserar någon typ av vardagligt 

populärkulturellt fenomen (t.ex. film, reklam, rödvin), där målet för Barthes är att visa hur 

dessa fenomen har fått en extern mening tilldelad sig av samhället, en extern mening som 

naturaliserats (gjorts så att den verkar naturlig, trots att den är historisk). Den andra delen 

av verket utgörs av en längre och mer teoretiskt intensiv essä, i vilken Barthes söker 

förklara vad det är han egentligen gjorde i bokens första halva; han försöker där förklara 

vad en mytologi egentligen är och hur den fungerar. Mythologies är det verk av Barthes 

som kanske allra tydligast behandlar ideologi och dess kritik, och för den här uppsatsen är i 

stort sett varje sida relevant. I den här texten är jag dock främst intresserad av den sista, 

teoretiska delen av verket, och den första delens kritiska essäer får lämnas därhän.  

  

Det mytologiska tecknet 

 

Barthes förklaringsmodell av hur mytologier är konstruerade har sin grund i Ferdinand de 

Saussures semiologi. Saussure separerade signifikanten (den akustiska signalen som 

upplevd i medvetandet) från signifikatet (konceptet som uttrycks). Det lingvistiska tecknet, 

en tredje term, är själva relationen mellan dessa två. Till skillnad från Saussure, vars teorier 

alltså handlade om ljud, ansåg Barthes inte endast att semiologin kunde analysera akustiska 

tecken, utan också (och framför allt) det mytologiska tecknet, som är ett sekundärt (eng. 

second order) semiologiskt system:  
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Som vi kan se i bilden är tecknet i det primära, lingvistiska systemet signifikanten i det 

sekundära, mytologiska systemet. Mytologin använder det föregående systemet som ett 

råmaterial genom vilket mytologin kan uttrycka sin egen signifikation: ”We must recall 

here that the materials of mythical speech (the language itself, photography, painting, 

posters, rituals, objects, etc.), however different at the start, are reduced to a pure 

signifying function as soon as they are caught by myth.”83 Det här innebär för Barthes att 

vad som är viktigt för semiologin i det första systemet är endast att dess resultat är ett 

tecken, att det kan fungera som bärandes av mytologi. Man kan se tydligt vilka 

konsekvenser detta likställande av tecknens materialitet får för Barthes metodik i just 

Mythologies i det breda urvalet av objekt som kritiseras – alla typer av semiologiska tecken 

kan alltid också vara mytologiska. Så vad betyder det egentligen, att tecknet blir 

mytologiserat? 

 När det här händer, skiftar det lingvistiska tecknet skepnad till den mytologiska 

signifikanten:  

 

 
83 Roland Barthes, Mythologies, övers. Anette Lavers, New York: The Noonday Press, 1991, s. 113. 
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The meaning [lingvistiska tecknet] will be for the form [mytologiska signifikanten] like an 

instantaneous reserve of history, a tamed richness, which it is possible to call in and dismiss in 

a sort of rapid alternation: the form must constantly be able to be rooted again in the meaning 

and to get there what it needs for its nutriment; above all, it must be able to hide there. 84 

  

Mytologin utarmar det lingvistiska tecknet, men förgör det aldrig, eftersom ett sekundärt 

system är beroende av ett primärt (mytologi kan alltså bara existera genom en materiell 

substans). Detta växelspel är enligt Barthes vad som definierar myten.85 Men när mytologin 

förminskar denna ”reserve of history”, och låter det lingvistiska tecknets signifikans sjunka 

undan, vad händer då? 

 Nästa steg i mytologins process styrs av det mytologiska signifikatet , som Barthes 

döper till concept. Det är här som det utarmade tecknet fylls med en ny signifikans: ”[…] 

in passing from the meaning to the form, the image [i frågan om ett foto] loses some 

knowledge: the better to receive the knowledge in the concept […]”.86 Denna nya kunskap 

som tecknet fyllts med skiljer sig från den förra på två sätt: För det första är den mer 

beroende av subjektets tolkningshorisont än någon objektiv verklighet, ”Truth to tell, what 

is invested in the concept is less reality than a certain knowledge of reality”. 87 Vad som blir 

avgörande för signifikationen i det mytologiska tecknet är externa faktorer som vi hittar 

hos läsaren/åskådaren: Tiden subjektet lever i, hens klasstillhörighet, traditioner, kunskap 

och vanor (igen: knowledge of reality). Dessa externa faktorer ger mytologins signifikation 

punkter vid vilka den kan associera till subjektet, och det här är viktigt för mytologin 

eftersom den är till sin natur så pass föränderlig:  

 

In actual fact, the knowledge contained in a mythical concept is confused, made of yielding, 

shapeless associations. One must firmly stress this open character of the concept; it is not at all  

an abstract, purified essence; it is a formless, unstable, nebulous condensation, whose unity and 

coherence are above all due to its function.88 

 

Vad som faktiskt uttrycks via mytologin avgörs alltså både av subjektets tolkningshorisont 

och av mytologins funktion, och här hittar vi det andra sättet på vilket den mytologiska och 

sekundära signifikationen skiljer sig från den lingvistiska och primära: dess intentionalitet. 

Mytologin är för Barthes alltid styrd av en intention, någon vill alltid åstadkomma något med 
 

84 Barthes 1991, s. 117. 
85 Barthes 1991, s. 117. 
86 Barthes 1991, s. 118. 
87 Barthes 1991, s. 118. 
88 Barthes 1991, s. 117. 
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den, ”[…] it [mytologiska signifikatet] is at once historical and intentional; it is the motivation 

which causes the myth to be uttered […]”.89 Det mytologiska signifikatet aktiverar på så vis 

den nya signifikation som ersatt den lingvistiska i det mytologiska växelspelet. Eftersom 

mytologin talar med en intention, och subjektet mottar mytologin enligt sin egen 

tolkningshorisont, är den mytologiska signifikationen anpassningsbar till sin avsedda publik: 

den kommer att beröra vissa människor, och andra inte. Intentionen i sin upprepning är vad 

som låter kritikern uttyda mytologins existens, ”[…] it is the insistence of a kind of behavior 

which reveals its intention […]”.90 Ett och samma mytologiska signifikat kan nämligen 

fungera i en stor mängd lingvistiska tecken, den kan ersätta den primära signifikationen i ett 

närmast oändligt antal material. Sagt, för att förtydliga, hur Barthes anser att mytologin ser ut, 

med en något mer avskalad terminologi: Mytologin fungerar genom att utarma den 

lingvistiska signifikationen hos ett givet materiellt tecken, och i stället fylla den med en 

kondensering av en viss kunskap-om-världen som ska skapa association hos subjektet. Allt 

detta genomförs med, och i kraft av, en intention.  

 

Naturaliseringen och ex-nomineringen 

 

Barthes målar vid ett tillfälle upp en mytologins problematik: om mytologin antingen 1) blott 

gömmer sig i det lingvistiska tecknet kommer ingen att ana att den är där, men ingen kommer 

heller att bli påverkad av dess budskap. Men om 2) växelspelet i stället går åt andra hållet, och 

mytologin aktiverar sin egen signifikation, så skulle den också erkänna sin egen existens, 

”[…] nothing more than a political proposition, honestly expressed […]”, och på detta vis 

skulle subjektet veta om och värja sig mot mytologins retoriska effekt.91 Men som Barthes 

också erkänner, är problematiken som han målat upp inte riktig. Dikotomin är falsk: 

mytologin hamnar inte i någon av dessa två extrema scenarion, ”Myth hides nothing and 

flaunts nothing: it distorts; myth is neither a lie nor a confession: it is an inflexion.”92 

Mytologin har, tack vare sin natur som sekundärt system, en lösning på det här s.k. 

’problemet’: (och det här är ett återkommande begrepp hos Barthes) naturalisering.  

 Naturaliseringen är för Barthes mytologins själva princip: ”it transforms history into 

nature”.93 Vad ska det här betyda? Jo, mytologin får något (en åsikt, en tanke, en bild) som är 

 
89 Barthes 1991, s. 117. 
90 Barthes 1991, s. 119. 
91 Barthes 1991, s. 128. 
92 Barthes 1991, s. 128. 
93 Barthes 1991, s. 128. 
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endast historiskt, d.v.s. skapat, utbytbart och ändligt, att verka naturligt, alltså självklart, 

underförstått och sant på grund av något evigt skäl. Det är via naturaliseringen som en 

intention kan aktivera den mytologiska signifikationen med en sådan effektivitet. Relationen 

mellan den mytologiska signifikanten och det mytologiska signifikatet framstår hos subjektet 

som om den vore självklar, som om signifikanten ”naturally conjured up the concept, as if the 

signifier gave a foundation to the signified”.94 Den mytologiska signifikationen, som vi såg 

tidigare, består egentligen av otydliga sociala försanthållanden som kondenserats eller ställts i 

formation, men mytologin gör att denna knowledge of reality framstår som självklar, oskyldig 

och oantastlig. Naturaliseringen får vad som är historiskt att framstå som naturligt, den får 

doxa att framstå som episteme. Naturaliseringen betyder däremot inte att intentionen döljs, 

utan endast att den görs självklar: ”This is why myth is experienced as innocent speech: not 

because its intentions are hidden – if they were hidden, they could not be efficacious – but 

because they are naturalized.”95 Mytologins signifikation är beroende av intentionen, och 

kan inte göra sig av med den. I stället så görs den instabila och historiska intentionen till 

fakta:” any semiological system is a system of values […] myth is read as a factual system, 

whereas it is but a semiological system”.96 För att lokalisera en mytologi, och den 

mytologiska intentionen, ska man alltså leta efter det självklara – men detta är kanske 

lättare sagt än gjort. Dock menar Barthes att vårt samhälles mytologiska system domineras 

av en styrande klass: bourgeoisien. 

 Även om Barthes anser att det politiska styret i Frankrike sedan 1789 gått genom 

viss förändring, har alltid samma ideologi figurerat ”at a deeper level”.97 En av dessa 

förändringar som bourgeoisien har genomgått är att den förskjuter sitt eget namn utanför 

diskursen: 

 

As a political fact, the bourgeoisie has some difficulty in acknowledging itself: there are no 

’bourgeois’ parties in the Chamber. As an ideological fact, it completely disappears: the 

bourgeoisie has obliterated its name in passing from reality to representation, from economic 

man to mental man.98 

    

Hur menar Barthes att den har försvunnit? Vad menar han med ”from reality to 

representation”? Som vilket styrande politiskt-ekonomiskt system som helst är bourgeoisien 

 
94 Barthes 1991, s. 129. 
95 Barthes 1991, s. 130 
96 Barthes 1991, s. 130. 
97 Barthes 1991, s. 137. 
98 Barthes 1991, s. 137. 
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intresserad av att hålla kvar sin maktposition. Samtidigt som bourgeoisien döljer sitt eget 

namn och sin egen intention, fungerar den via ett döljande, genom att visa en ”representation” 

av verkligheten. För att behålla produktionsförhållandena, och på så vis försäkra sin egen 

reproduktion, presenterar man en alternativ bild av den ekonomiska verkligheten (”from 

economic man to mental man”), och här har vi begreppet ’ideologi’ i sin mest typiska 

marxistiska bemärkelse. Men det skulle hur som helst vara ett misstag, menar Barthes, att tro 

att detta ideologiska arbete endast gjordes av någon skapande, tänkande, politisk kärna i ett 

parti – en stor del av detta döljande är inskrivet i anonyma, vardagliga ritualer:  

 

The whole of France is steeped in this anonymous ideology: our press, our films, our theatre, our 

pulp literature, our rituals, our justice, our diplomacy, our conversations, our remarks about the 

weather, a murder trial, a touching wedding, the cooking we dream of, the garments we wear, 

everything, in everyday life, is dependent on the representation which the bourgeoisie has and 

makes us have of the relations between man and the world.99 

 

Dessa normer är det viktigaste sättet på vilket bourgeoisien försäkrar sig om sin reproduktion, 

och dessa normers kraft ligger, så klart, i att de är vardagliga och naturaliserade – de är 

oskyldiga, och misstänks inte. Dessa vardagliga (men alltså också förtryckande) ritualer, 

och den mytologiska signifikationen som aktiveras via dem, är just de som Barthes tittar 

närmare på i den första delen av Mythologies.100  

  

Mytologin och revolutionen 

 

Om man skulle knyta ihop säcken här – vad har säger oss då denna läsning av Mythologies 

om ideologi och dess kritik? Jo, till att börja med, kan det mytologiska tecknet leva av vilket 

material, alltså vilket lingvistiskt tecken, som helst. Mytologierna kan alltså potentiellt sett 

finnas överallt, men är till sin natur svåra att upptäcka eftersom de fungerar genom att 

naturalisera sin egen signifikation. Mytologins princip, att förvandla historia till natur, speglar 

till sin form den styrande bourgeoisiens ideologiska ex-nominering: ”If our society is the 

privileged field of mythological significations, it is because formally myth is the most 

 
99 Barthes 1991, s. 137. 
100 Jag håller här helt med Moriarty om att Barthes mytologibegrepp vid denna punkt ”seems to be approaching 

the Althusserian concept of ideology as conterminous with lived experience, considered as structured by 

institutions (Ideological State Apparatuses) in such a way as to reproduce the dominant social relations.” 

Moriarty 1998, s. 192. 
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appropriate instrument for the ideological inversion which defines this society.”101 Mytologin 

används alltså främst i de styrandes tjänst, för att försäkra det ekonomiska-politiska systemets 

reproduktion, allt genom att konstruera en hinna över verkligheten. I den här beskrivningen 

finns tre former av begreppet ideologi: 1) Som ’ett sammanhängande system av politiska 

värderingar’ (bourgeoisien), 2) Som ’hinna som döljer produktionsförhållandena’, och 3) Som 

’sociala tankestrukturer som påverkar hur vi upplever verkligheten’. Kommer mytologier bara 

från ett politiskt höger? Nej, bourgeoisien har ingen ensamrätt till mytologierna, men 

mytologierna från vänster skiljer sig från bourgeoisiens i att de inte har tillgång till det 

vardagliga: ”Left-wing myth never reaches the immense field of human relationships, the very 

vast surface of ’insignificant’ ideology. Everyday life is inacessible to it […]”102 Att vänster-

mytologierna inte existerar i de vardagliga ritualerna betyder att de inte sprider sig lika fort, 

och eftersom bourgeoisiemytologierna är de dominerande har de rikare och fler associationer, 

både i sociala och mytologiska formationer men också hos människor, i deras sätt att tolka sin 

omvärld. Så vad kan man göra i form av motstånd? 

 Barthes huvudsakliga svar, som manifesteras i bokens första halva, är att man kan 

applicera en kritik av mytologierna. Dess uppdrag:  

 

Holding as a principle that man in a bourgeois society is at every turn plunged into a false Nature, 

it [kritikern] attempts to find again under the assumed innocence of the most unsophisticated 

relationships, the profound alienation which this innocence is meant to make one accept.103 

 

Mytologikritikern ska alltså leta efter det som är naturaliserat av det mytologiska tecknet, och 

visa hur saker egentligen ligger till, hen ska visa avståndet mellan det lingvistiska tecknet och 

det mytologiska signifikatet: hens uppgift är att av-slöja. Om vi åter tänker på växelspelet 

mellan det lingvistiska och det mytologiska tecknet ska mytologikritikern leva på den 

mytologiska sidan, hen måste distansera sig från det primära systemet. Om mytologikritikerns 

analys av rödvin skriver Barthes: 

 

[…] wine is objectively good, and at the same time, the goodness of wine is a myth [:] here is the 

aporia. The mythologist [kritikern] gets out of this as best he can: he deals with the goodness of 

wine, not with the wine itself, just as the historian deals with Pascal’s ideology, not with the 

Pensees in themselves.104 

 
101 Barthes 1991, s. 142. 
102 Barthes 1991, s. 148. 
103 Barthes 1991, s. 157. 
104 Barthes 1991, s. 159. 
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Detta betyder att utöver svårigheten att hitta det som är naturaliserat, måste mytologikritikern 

också distansera sig själv från mytologikonsumenterna. För att av-slöja korrekt måste 

kritikern alienera sig själv från mytologins publik, hen kan inte avnjuta dess effekt ”The 

mythologist is condemned to live in a theoretical sociality; for him, to be in society is, at best, 

to be truthful”.105 Det här med sanningsenligheten och dess pris (gemenskapen) är en viktig 

och för Barthes återkommande punkt. För att utföra mytologikritikerns uppdrag måste man 

distansera sig från den sociala gemenskapen. Att via av-slöjandet förstå avståndet mellan det 

lingvistiska tecknet och det mytologiska signifikatet skiljer kritikern från massan. Följaktligen 

offrar mytologikritikern i alla fall en del av sin inkludering i den sociala gemenskapen, allt för 

denna sanningsenlighet: att kunna se saker för vad de egentligen är innan mytologin förändrar 

deras signifikation. Likväl är priset värt att betala, anser Barthes, för vad vi borde göra är att 

försöka minska avståndet mellan vad människan upplever som verkligt och vad som faktiskt 

är verkligt: ”And yet, this is what we must seek: a reconciliation between reality and men, 

between description and explanation, between object and knowledge.”106 Det är 

mytologikritikerns uppdrag att försöka krympa detta avstånd. 

 Slutligen: Mythologies berättar för oss om hur vi lever i en värld där sociala 

mytologier dominerar meningsutbytet mellan människor. Dessa mytologier fungerar genom 

att få sin egen mening att upplevas som självklart berättigad, och de tjänar oftast den styrande 

bourgeoisiens intressen: alltså att bibehålla det styrande politisk-ekonomiska systemet. Det 

här innebär också att Mythologies är ett tydligt marxistiskt verk, det är bourgeoisiens ideologi 

som ska avmystifieras. Den kritik som Barthes föreslår som ska avnaturalisera mytologierna 

är anmärkningsvärd i att dess objekt utgörs av vardagliga och/eller popkulturella fenomen. 

Detta urval är inte gjort för att visa att någon mer central eller medveten ideologi också kan 

spåras utanför politiska tal och pamfletter, utan för att dessa vardagliga ritualer är ett viktigt 

sätt på vilket ideologin reproduceras. Utöver vikten av det vardagligas analys, förespråkar 

Mythologies, till skillnad från Writing Degree Zero, också just kritik. Det finns i och för sig 

ett avståndstagande i Mythologies, men då endast som ett nödvändigt moment av kritiken 

själv. Som manifesterat i praktiken av bokens första del är lösningen på ideologins 

problematik i Mythologies inte en flykt utan en kamp – det här är ett verk gjort inom det 

modus jag har kallat Den agonistiske Barthes. 

 

 
105 Barthes 1991, s. 158. 
106 Barthes 1991, s. 160. 
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1970 och Barthes eventuella förändring 
 

 Mytologikritiken och semioklasmen 

 

Barthes karriär, som nämnt tidigare, blir oftast grovt uppdelad i två delar. Kärt barn har 

många namn: tidigare/sena Barthes, strukturalistiska/poststrukturalistiska, den tydligt 

marxistiska och den mindre tydligt (eller inte alls) marxistiska. Oavsett vilken av dessa 

versioner man väljer, om någon av dem faktiskt stämmer överens med verkligheten, 

placeras alltid detta skifte i ungefär samma tid: cirka 1968–1970, eller helt enkelt någon 

gång efter The Fashion System (1967) men innan Empire of Signs (1970). Dessa olika 

beskrivningar av Barthes karriärs bana kommer inte i denna text hinna undersökas i sig, 

utan kommer endast att bli indirekt belysta av undersökningens huvudspår: ideologin och 

dess kritik. Däremot skrev Barthes en kort text om detta skifte, ”Change the object itself”, 

som är till stor hjälp i förståelsen av de texter som komma skall. Barthes egen förklaring av 

denna förändring skiljer sig från dessa andra förklaringsmodeller, ja, om det nu ens 

egentligen är frågan om en förklaring av samma förändring. 

 ”Change the object itself” (1970) är skriven som en kommentar till Mythologies. 

Barthes börjar texten med att kort påminna om vad han tidigare ansåg stämma om 

mytologi, för att sedan (13 år efter Mythologies) ställa sig frågan ”Has anything 

changed?”.107 För Barthes har det franska samhället inte förändrats, och inte heller 

mytologierna. Vad som däremot har förändrats är ”the science of reading under whose gaze 

myth, like an animal long since captured and held in observation, does nevertheless become a 

different object.”108 Hur kommer sig det här? 

 Att utföra mytologikritikerns uppdrag, och separera mytologi från lingvistik, menar 

Barthes, har blivit en sorts självgående process: ”any student can and does denounce the 

bourgeois or petit-bourgeois character of such and such a form (of life, of thought, of 

consumption). In other words, a mythological doxa has been created”.109 År 1970 anser alltså 

Barthes att mytologikritiken utgör sin egen genre, med sina egna loci communes. Kritiken 

återskapar sig själv, och görs, som doxa, utan att man tänker på det. Det här kanske låter som 

en självklar succé – vad var poängen med Mythologies om inte att få folk att kritisera mera? 

– men för Barthes är det här inte lika självklart. Även om han inte utvecklar vad som 

 
107 Roland Barthes, “Change the object itself”, Image–Music–Text, övers, Stephen Heath, London: Fontana 

Press 1977, s. 166. 
108 Barthes, “Change the object itself”, s. 166.  
109 Barthes, “Change the object itself”, s. 166. 
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egentligen är problemet med att mytologikritiken populariserats, så finns det inskrivet i hur 

han egentligen värderar ordet doxa. Det här ordet kommer att diskuteras närmare senare, 

men låt det för ögonblicket räcka med att Barthes inte gillar tankemönster som sprids utan 

vare sig kritik eller reflektion.  

 Men ’the science of reading’, som alltså måste skiljas ifrån den nu doxiska 

mytologikritiken, har fått, eller ska få, ett nytt objekt. Denna nya våg av kritiker ska 

sysselsätta sig med något som Barthes ger det dramatiska namnet semioklasm: 

 

[…] it is no longer the myths that need to be unmasked (the doxa now takes care of that), it is 

the sign itself which must be shaken; the problem is not to reveal the (latent) meaning of an 

utterance, of a trait, of a narrative, but to fissure the very representation of meaning, is not to 

change or purify the symbols but to challenge the symbolic itself .110 

 

Att utmana det symboliska, undfly konnotationerna, eller att förstöra själva tecknet är så klart 

aktiviteter som är svåra att föreställa sig, men det här är alla manifestationer av Den anti-

agonistiske Barthes, detta är alla förlängningar av samma kamp som, i Writing Degree Zero, 

drev Barthes i sin jakt på det neutrala skrivsättet (bilden av Barthes som genomgående en 

förändring döljer sådana här punkter). ’Semioklasm’ kanske låter illa, men Barthes är 

egentligen inte intresserad av att förstöra kommunikationen mellan människor. Bortom de 

stora slagorden presenterar han en ganska enkel plan, en plan som i och för sig förstås bäst 

mot en bakgrund av Barthes något stereotypa poststrukturalistiska jargong: ”Taken aslant by 

language, the world is written through and through; signs, endlessly deferring their 

foundations, transforming their signifieds into new signifiers, infinitely citing each other, 

nowhere come to a halt”.111 Världen är för Barthes genomsyrad av meningssystem i rörelse, 

som aldrig står stilla och alltid sprider sig in i varandra. Denna värld, berövad stasis, är 

uppdelad i olika sociolekter (som Barthes erkänner är samma sak som han tidigare kallade 

writing). Dessa sociolekter, alltså sätt på vilka vi uttrycker oss (sterotyper, vanor, mer och 

mindre centrala ord), har alla olika nivåer av vad Barthes kallar kompakthet (eng. 

compactness).112 Denna kompakthet beskriver hur starkt en sociolekt håller ihop, hur hårt den 

binder samman vanorna och hur djupt dess påstådda center är rotat (ett bättre ord hade kanske 

varit tröghet). Barthes vill alltså att man går från mytologi till sociolekt, till större former, för 

att kartlägga deras respektive egenskaper: ”the direction this combat must take is not, is no 

 
110 Barthes, “Change the object itself”, s. 167. 
111 Barthes, “Change the object itself”, s. 167–168. 
112 Barthes, “Change the object itself”, s. 168. 
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longer, that of critical decipherment but that of evaluation.”113 Detta spektrum rör sig från de 

mest kompakta och låsta av sociolekter (”the most social, the most mythical, present an 

unshakeable homogeneity”114 till de friaste. På den från mytologin (som alltså är den mest 

kompakta) motsatta sidan av spektrumet hittar man Barthes vision om hur texten borde vara: 

”the text […] the antidote of myth, would be the extreme pole or rather the region – airy, 

light, spaced, open, uncentred, noble and free – where writing spreads itself against the 

idiolect, at its limit and fighting it.” Det här sättet att se på texten, som en öppen, fri och 

decentraliserad plats – som en motsats till tankestrukturernas stelnande i doxa och 

mytologi – återkommer ofta i Barthes arbeten från denna tid. Det är viktigt att försöka se 

vad som kan gå förlorat i detta byte av objekt: Barthes skriver explicit om en rörelse från 

av-slöjandet av bourgeoisiens ideologi till semioklasmen. Visst låter det här som en radikal 

politisk förändring – från Marx till något annat – men radikaliteten i denna förändring är 

skenbar: varken samhället eller mytologierna har förändrats, och följaktligen behövs 

fortfarande den marxistiska kritiken som Barthes skrev om i Mythologies (men han själv 

ville göra nya saker). Det ska också sägas att semioklasmen, betraktad som alla 

mytologiers död, främst skulle drabba bourgeoisens ideologi eftersom den dominerar det 

mytologiska fältet – i en pre-revolutionär marxistisk värld skulle tecknets upplösning 

förmodligen alltid gynna revolutionen.  

 I ”Change the object itself” presenterar Barthes egentligen två nya vägar att gå: 

utvärderingen av sociolekter och den ocentrerade texten. Båda dessa är inte endast sätt att 

motsätta sig kompaktheten och förstelningen av vårt tänkande, utan också försök att lösa 

vad som Barthes ansåg vara mytologikritikens nya problem: att den själv stelnat i doxa. 

Barthes, som jag kommer att visa, intresserar sig för båda dessa lösningar i de kommande 

verken. I det nästa verk som kommer att diskuteras, Empire of Signs, kan han sägas ägna 

sig åt båda två.  

 

 
113 Barthes, “Change the object itself”, s. 168. 
114 Barthes, “Change the object itself”, s. 168. 



36 
 

 

 

 

 

 

 

Ideologi och dess kritik i Empire of Signs 
 

Om verket 

 

Åren 1966 och 1967 åkte Barthes tre gånger till Japan. Men Empire of Signs, som jag skulle 

kalla ’Barthes bok om Japan’, handlade enligt sin författare inte om Japan, utan endast om en 

fiktionell bild av detta land. Vad som intresserade Barthes var aldrig någon jämförelse mellan 

väst och öst, eller Frankrike och Japan, utan snarare hur hans upplevelse av Japan kunde 

hjälpa honom att bli kvitt sitt ärvda västerländska tänkande.  Barthes hyste en dröm om en 

sorts mellanspråklig förvirring:  

 

The dream: to know a foreign (alien) language and yet not to understand it: to perceive the 

difference in it without that difference ever being recuperated by the superficial sociality of 

discourse, communication or vulgarity; to know, positively refracted in a new language, the 

impossibilities of our own; to learn the systematics of the inconceivable; to undo our own “reality” 

under the effect of other formulations, other syntaxes; to discover certain unsuspected positions of 

the subject in utterance, to displace the subject’s topology; in a word, to descend into the 

untranslatable, to experience its shock without muffling it, until everything Occidental in us totters 

and the rights of the “father tongue” vacillate – that tongue which comes to us from our fathers 

and which makes us, in our turn, fathers and proprietors of a culture which, precisely, history 

transforms into “nature”. 115 

 

Även om Barthes faktiskt hade kunnat japanska hade han inte kunnat lära sig språket utan att 

också hamna i den vulgära, sociala och mytologiska zonen, och det är därför denna dröm är 

just en dröm. Likväl visar denna dröm vad Barthes vill: han vill via chock försvaga sin egen 

ärvda västerländska doxa. Dessa chocker tycker också Barthes att han faktiskt har upplevt 

under sina resor i Japan: ”Japan has starred him [Barthes] with any number of ’flashes’; or, 

better still, Japan has afforded him a situation of writing. This situation is the very one in 

which a certain disturbance of the person occurs, a subversion of earlier readings, a shock of 

 
115 Roland Barthes, Empire of Signs, övers. Richard Howard, New York: Hill and Wang, 1992, s. 6. 
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meaning lacerated”.116 Empire of Signs kan sägas bestå av jakten på dessa ’flashes’, alltså 

upplevelserna som påverkade Barthes på ett sätt som tycktes ta honom utanför sina egna 

ärvda försanthållanden. Att förstöra sin egen mytologi för kanske tankarna till semioklasmen, 

och som nämnt ovan ger sig Barthes i Empire of Signs ut för att utföra båda de två uppdragen 

som skisserats ut i ”Change the object itself”: både utvärderingen av en sociolekt (’det 

mytologiska japan’) samt sökandet efter den decentrerade, anti-mytologiska texten. Här följer 

några korta, illustrerande exempel. 

 

Landet där solen går upp och tecknet förstörs 

 

Först ut: stadsplanering och infrastruktur. I Barthes version av sitt hem i väst bygger man 

alltid städer runt ett centrum. Det här så sker så klart av bl.a. militära och religiösa 

anledningar, men det ligger också i linje med den västerländska metafysiska traditionen: 

 

[…] for which every center is the site of truth, the center of our cities is always full: a marked site, 

it is here that the values of civilization are gathered and condensed: spirituality (churches), power 

(offices), money (banks), merchandise (department stores), language (agoras: cafés and 

promenades): to go downtown or to the center-city is to encounter the social “truth”, to participate 

in the proud plenitude of “reality”.117 

 

Städerna i västvärlden matchar alltså till formen vår metafysik, en metafysik där sanningen 

endast existerar i ett centrum av en form. På grund av denna metafysik möter man som 

västerlänning ett motstånd i Tokyos stadsplanering, som tvärtom är strukturerad runt ett tomt 

centrum, ”a place both forbidden and indifferent […] inhabited by an emperor who is never 

seen”.118 Barthes Tokyo är alltså också byggt runt ett centrum, men ett tomt sådant. I motsats 

till västvärldens bräddfyllda centra påverkar ändå Tokyos förbjudna sådant sin omgivning, 

men med sin tomhet: ”not in order to irradiate power, but to give the entire urban movement 

the support of its central emptiness”.119 Tokyos centrum innehåller, så att säga, ingenting, 

men det påverkar likväl sin omgivning, det är ändå ett strukturerande centrum – men ett 

 
116 Barthes 1992, s. 4. Ordet “starred” är översatt från franskans ‘étiolé’. ‘Étoiler’ betyder “spräcka i ett 

stjärnmönster”, som vid ett stenskott i en bilruta, då en från början liten punkt sprider sig i ett stjärnmönster och 

till slut spräcker hela rutan. Denna betydelse försvinner dessvärre helt i sin engelska översättning. 

Nationalencyklopedins Franska Ordbok, “étoiler”, https://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/ordb%C3%B6cker/search?d=ne_en_med%2Cne_fr&s=etoiler (Hämtad 12-12-2021) 
117 Barthes 1992, s. 30. 
118 Barthes 1992, s. 30. 
119 Barthes 1992, s. 32. 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/ordb%C3%B6cker/search?d=ne_en_med%2Cne_fr&s=etoiler
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/ordb%C3%B6cker/search?d=ne_en_med%2Cne_fr&s=etoiler
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centrum som representerar en annan metafysisk tradition än den vi är vana vid (och häri 

ligger ’chocken’).  

 Från en japansk tomhet till en annan. I Barthes Japan är det vanligt att man ger bort 

triviala gåvor i väl inslagna paket (ofta inslagna i många lager), och här hittar Barthes en 

sorts obalans mellan paketet och själva presenten, ”it is precisely a specialty of the 

Japanese package that the triviality of the thing be disproportionate to the luxury of the 

envelope”.120 Detta skiftar fokus från innehållet till inslagningen, från den faktiska gåvan 

till ritualen: det vill säga att ritualen och inslagningen är gåvan. För Barthes utgör dessa 

gåvor (för det västerländska sinnet) en bokstavlig semioklasm: 

 

[…] from envelope to envelope, the signified flees, and when you finally have it (there is 

always a little something in the package), it appears insignificant, laughable, vile […] to find 

the object which is in the package or the signified which is in the sign is to discard it: what the 

Japanese carry, with a formicant energy, are actually empty signs. 121 

 

Dessa gåvor är till sin form tomma tecken, de är endast inslagning och inget innehåll; endast 

tecken och inget signifikat. Och här hittar Barthes alltså ytterligare en chock för sitt ärvda och 

naturaliserade sätt att se på världen. 

 En sista jämförelse mellan väst och öst (jag vet, Barthes skriver att han inte genomför 

någon sådan jämförelse): bugningen som hälsning. För Barthes är den västerländska 

artighetsetiken uppbyggd runt en mytologi om personen: ”Topologically, Western man is 

reputed to be double, composed of a social, factitious, false ’outside’ and of a personal, 

authentic ‘inside’”.122 Den här mytologin känner vi igen väl: vi är autentiska innerst inne, men 

kan ha ett yttre (gester, artighetsfraser) som inte alltid speglar detta inre. Detta yttre register 

använder vi för att mellan våra kroppar och överskridande världen som gräns kommunicera 

med en annan person. Men så snart som vi litar på den andre, eller gillar hen, så är det i väst 

brukligt att minska användandet av det yttre registret för att signalera en innerlighet eller 

autenticitet: ”it is the supposedly frank, brutal, naked relation, stripped (it is thought) of all 

signaletics, indifferent to any intermediary code, which will best respect the other’s individual 

value: to be impolite is to be true”.123 Den här mytologin skulle jag säga fortfarande lever 

 
120 Barthes 1992, s. 45–46. 
121 Barthes 1992, s. 46. 
122 Barthes 1992, s. 63. 
123 Barthes 1992, s. 63. 
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stark, en stel artighet brukar signifiera främmandeskap medan svordomar och fysisk närhet 

brukar signifiera en närmare vänskap. 

I Barthes Japan, då? De japanska djupa bugningarna verkar i våra västerländska ögon 

onödigt respektfulla, ”to our eyes, ’humiliating’ […] because we read it, in our manner, 

according to a metaphysics of the person”.124 Men den japanska hälsningen är inte inskriven i 

en mytologi om personen: ”The salutation here can be withdrawn from any humiliation or any 

vanity, because it literally salutes no one”.125 För Barthes är den japanska hälsningen inte ett 

tecken på kommunikation mellan två inren: i det japanska meningssystemet finns det inga 

priviligierade punkter (som det gör i väst: man, center, vit, e.t.c.). I den japanska 

hälsningsritualen hälsar alltså inte någon en annan, formen är, så att säga, åter igen, tom. Det 

är först när vi förbluffade västerlänningar frågar oss ’vem hälsar på vem egentligen?’ som vi 

tillskriver bugningen en extern signifikation:  

 

Who is saluting whom? Only such a question justifies the salutation, inclines it to the bow, the 

obeisance, and glorifies thereby not the meaning but the inscription of meaning, and gives to a 

posture which we read as excessive the very reserve of a gesture from which any signified is 

inconceivably absent.126 

 

Den japanska hälsningens skenbara överdrivenhet är alltså något som vi som utomstående 

läser in i ritualen. I Barthes Japan är det inte två inren som hälsar på varandra genom det 

yttres gestik, och det är i mötet med representationen av denna främmande metafysik som vi, 

utifrån vår egen tolkningshorisont, fyller i hålet som vi tycker att vi hittar med ett svar som vi 

släpat med oss från väst: Japanerna är överdrivet artiga.  Vad som egentligen uttrycks i den 

japanska hälsningen, precis som med paketets inslagning, är för Barthes ett sorts metafysiskt 

postulat ”The Form is Empty”.127 Tecknets struktur förstörs: semioklasm.  

 Exemplen som jag har visat är alla yttranden av samma fenomen, och Empire of Signs 

är en samling av dessa fenomen (eller ’chocker’). Allting Barthes upplever i Japan verkar 

krossa hans bild av tecknet:  

 

 
124 Barthes 1992, s. 65. 
125 Barthes 1992, s. 65. 
126 Barthes 1992, s. 68. 
127 Barthes 1992, s. 68. 
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One might say that an age-old technique permits the landscape or the spectacle to produce itself, to 

occur in a pure significance, abrupt, empty, like a fracture. Empire of Signs? Yes, if it is 

understood that these signs are empty and that the ritual is without a god.128 

  

I Barthes Japan finns det inget strukturerande center genom vilket de andra tecknen i systemet 

får sin identitet, och kanske är Empire of Signs Barthes mest tydligt poststrukturalistiska 

verk.129 Men vad har denna avsaknad av en transcendental signifié med ideologikritik att 

göra? Jo, de exempel som här visats upp är alla försök till att ta sig utanför en ärvd och 

naturaliserad mytologi. Man skulle kunna tycka att, eftersom Empire of Signs är ett verk i 

vilket Barthes kritiserar vissa kulturella fenomen för att visa hur de egentligen fungerar, att 

detta är ett verk som agerar enligt moduset Den agonistiske Barthes, men då glömmer man 

två saker: För det första kritiserar Barthes inte någon dominant bourgeoisie, som är ute efter 

att naturalisera sin egen ideologi, utan en ’Japansk’ kultur vars ideologi har helt andra mål 

(sanningen att säga är den mållös). För det andra genomförs inte Barthes kritik för att kunna 

av-slöja en viss naturaliserande ideologi, och på så vis föra de ideologiska subjekten närmare 

verkligheten, utan för att spåra en viss typ av upplevelse, för att kunna visa att det finns en 

väg som går bortom tecknet och konnotationerna. Den naturaliserande ideologin är förvisso 

närvarande i Empire of Signs, men den finns endast i Barthes egen tolkningshorisont: det är på 

grund av denna som chockerna sker, men det är inte denna ideologi som han kritiserar. 

Empire of Signs är mer spirituell resa än revolution, mer som studenten, som i svar på 

kapitalismens förtryck, inte protesterar på gatorna utan mediterar bland bergen – för att 

luckra upp den ondska som systemet präntat in i honom. Barthes vill i detta verk undfly det 

ideologiska som möjlighet. Empire of Signs är alltså inte skriven enligt ett agonistiskt modus 

utan ett anti-agonistiskt.  

  

 
128 Barthes 1992, s. 108. 
129 Men jag tycker inte, även om man skulle vara helt bestämd i vad ’poststrukturalistisk’ faktiskt betydde, att 

denna beskrivning är särskilt givande. Goebel, t.ex. påbörjar sin beskrivning av verket som ”The book’s 

philosophical context is the deconstructive critique of transcendental truth, determinate meaning, and 

epistemologically transparent language. In particular, Empire of Signs, is indebted to Barthes’s poststructuralist 

notion of the ’text’.” Själv anser jag att läsningen av verket blir mer trivsam och givande om man inte ser den 

som något filosofiskt traktat utan mer som en resedagbok, skriven av en filosofiskt inspirerad resande. Rolf J, 

Goebel, ”Japan as Western Text: Roland Barthes, Richard Gordon Smith, and Lafcadio Hearn”, Comparative 

Literature Studies, 1993:2, s. 189. 
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Ideologi och dess kritik i S/Z 
 

Om verket 

 

S/Z, som också utkom år 1970, är en bok som främst handlar om vad vi egentligen gör när vi 

läser en text. Detta diskuterar Barthes samtidigt som han gör en egen läsning, som ett 

exempel, av Balzacs novell Sarrasine. Sarrasine handlar om en fransk skulptör med samma 

namn som åker till Rom, där han blir förälskad i sångerskan Zambinella. Vad Sarrasine inte 

förstår innan slutet av detta drama, är att Zambinella är en kastratsångare, en man. Som läsare 

av Sarrasine delar man på sätt och vis upplevelse med personen Sarrasine: man är ledd framåt 

mot novellens dramatiska klimax genom ett system av konnotationer, utan att, som Jonathan 

Elmer skriver, det någonsin sägs rakt ut att Zambinella är en kastratsångare: ”The remarkable 

thing about Balzac’s story, however, is that it shows that it is not necessary to denote La 

Zambinella’s identity, in order for the truth to appear[…] ”.130 Vad som fascinerar Barthes i 

S/Z är just hur läsaren, likt Sarrasine själv, vägleds genom berättelsen via kodade tecken och 

sub-narrativ.  

 

Läsaren och koderna 

 

Om S/Z betecknar en förändring i Barthes tänkande så är det som tydligast inte en förändring 

från strukturalism till poststrukturalism (som ofta tillskrivs S/Z)131 utan en förändring i 

perspektiv: från texten till läsaren, eller egentligen till läsningen. Texten är inte längre 

intressant som en isolerad lingvistisk enhet, i stället är den riktiga berättelsen eller narrativet 

något som skapas i läsarens möte med texten. Hur då?  

 Barthes börjar S/Z med att göra skillnad på två typer av text: läsbar (eng. readerly) 

och skrivbar (eng. writerly). Den läsbara texten är det dystra resultatet av ett samhälle som 

skilt författare från läsare och gjort läsaren till endast konsument:  

 

The reader is thereby plunged into a kind of idleness – he is intransitive; he is, in short, serious: 

instead of functioning himself, instead of gaining access to the magic of the signifier, to the 

 
130 Jonathan Elmer, ”Something for nothing: Barthes in the text of ideology”, Qui Parle, 1987:2, s. 54. 
131 Se t.e.x. Ribière 2008, s. 45. 



42 
 

pleasure of writing, he is left with no more than the poor freedom to accept or reject the text  

[…] 132 

 

Den läsbara texten erbjuder en läsupplevelse vars möjliga läsningar är så pass kontrollerade 

att det egentligen kanske bara finns en möjlig läsning. En läsbar text är skriven på ett sådant 

vis att den inte krockar med läsarens förförståelse samtidigt som den inte stör läsningens 

homogenitet: läsaren behöver inte skriva något av berättelsen själv. Denna typ av texter är vad 

som dominerar dagens bokhyllor. Den läsbara texten förstås nog enklast i ljuset av sin 

motsats, Barthes ideala text, den skrivbara:  

 

The writerly text is a perpetual present, upon which no consequent language (which would 

inevitably make it past) can be superimposed; the writerly text is ourselves writing, before the 

infinite play of the world (the world as function) is traversed, intersected, stopped, plasticized by 

some singular system (Ideology, Genus, Criticism) which reduces the plurality of entrances, the 

opening of networks, the infinity of languages.133 

 

Till skillnad från den läsbara texten, som gör läsaren till konsument, gör den skrivbara texten 

författare av läsaren. Här är läsningen aldrig styrd eller störd av kontrollerande system, varken 

innanför eller utanför texten. Läsningens pluralitet, dess möjliga läsningar, reduceras inte som 

i den läsbara texten – här måste läsaren själv arbeta, här är hen aktiv snarare än passiv. 

Slutligen, och också i motsats till den läsbara texten (som finns överallt), hittar vi inte den 

skrivbara texten i annat än små glimtar i vissa verk. Textens fält domineras fullständigt av den 

läsbara texten: den skrivbara är inte mycket mer än ett ideal.  

 Sarrasine är en läsbar text, men den är inte helt eller endast läsbar. Den leker med 

läsarens förväntningar och förförståelser och erbjuder en läsning som kan förstås på flera 

olika sätt via ett komplext nätverk av koder. Barthes delar upp Sarrasine i småbitar, små 

samlingar av ord eller ibland hela meningar. Dessa småbitar, eller lexia, vägleder läsaren 

genom narrativet genom att få läsaren att tolka dessa lexia genom ramverket för fem olika 

koder. De här koderna har alla olika funktioner i texten Sarrasine: t.ex. används den 

proairetiska koden vid beskrivningar av handlingar (öppnandet av en dörr, en promenad, ett 

mord), medan den den kulturella koden refererar till en viss kunskap (litteratur, historia, fysik, 

e.t.c.). Koderna spiller över i varandra, och existerar på andra sätt i andra verk, men kanske 

den viktigaste poängen som görs i S/Z är just hur extensivt och mångfacetterat detta system är. 

 
132 Roland Barthes, S/Z, övers. Richard Miller, Oxford: Blackwell 2002, s. 4. 
133 Barthes 2002, s. 5. 
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Även om lexiernas kodade styrning inte alltid lyckas styra läsningen, är detta systems rena 

kvantitet och dess potential till kontroll imponerande – trots att S/Z mer är en bok om ’vad 

Barthes kan säga om en läsning’ snarare än ’vad som händer när vi (som gemene man 

betraktad) läser’. 

 Utöver drömmen om skrivbarheten och emfasen på läsarens skapande aktivitet i 

läsprocessen, skiftas fokus från författare till läsare i S/Z på ytterligare ett annat sätt, 

nämligen hur och varför läsaren börjar och fortsätter att läsa en text. För Barthes i S/Z är 

detta en process som förklaras via konnotationen, alltså ”a secondary meaning, whose 

signifier is itself constituted by a sign or system of primary signification, which is 

denotation”.134 Konnotationen, där det primära teckensystemet refererar till något bortom 

sig själv, vare sig det gäller något i samma text eller utanför den, är för Barthes verktyget 

som behövs för att förstå texter som Sarrasine, alltså texter med en viss pluralitet. Men 

konnotationen är också vad som gör att läsaren faktiskt fortsätter läsa. Den har en sorts 

suggestiv natur i och med att den refererar bortom sig själv: ”it brings into being an 

insufficient half truth, powerless to name itself”.135 Denna gestikulerande halvsanning som 

konnotationen för oss läsare till, skapar en process i kraft av vilken läsningen, i och med att 

den aldrig får vila vid en direkt sanning, skapar en vilja till att fortsätta. Processen kan 

beskrivas som enthymematisk i och med att den drivs av uteslutningar eller hålrum i 

narrativet som läsaren själv måste fylla i.136 Konnotationen skapar och när en sorts läsarens 

hunger: “The connotative signified is literally an index: it points but does not tell; what it 

points to is the name, the truth as name; it is both the temptation to name and the 

impotence to name […] “.137 På det här viset kommer läsaren liksom aldrig fram: frestelsen 

får läsaren att fortsätta läsa, och impotensen startar om processen på nytt. Den konnotativa 

processen är vad som kontrolleras i den läsbara texten. Både processen och kontrollerandet 

framträder tydligt i Sarrasine, men i ”the modern text”, säger Barthes, kanske det inte ens 

existerar konnotation (och således ingen kontroll av någon konnotativ process).138 

  

 
134 Barthes 2002, s. 7. 
135 Barthes 2002, s. 62. 
136 Jag tänker på begreppet enthymem i dess vanligaste bemärkelse, som ”en syllogism som utgår från färre, och 

mindre säkra, premisser än en syllogism.” Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur 

2016, s. 126. Se just detta verk för mer ingående diskussion om detta centrala, men omstridda, retoriska begrepp. 
137 Barthes 2002, s. 62. 
138 Barthes 2002, s. 8. 
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Läsaren och ideologins monster 

 

Poängen med S/Z är att titta närmare på läsningen som process. Barthes har tidigare i sin 

karriär misstänkliggjort författandet, tecknet, och stora delar av den västerländska kulturen 

– allting har visat sig vara potentiella bärare av sekundära meningssystem, hittills har allt 

haft potentialen att arbeta för uppehållandet av den dominerande ideologin. I S/Z är det 

läsningen som hamnar under Barthes lupp. Som Richard Howard skriver i sitt förord: ”We 

have ‘forgiven’ masturbation in our erotic jurisdiction, but have we ever learned to ‘indict’ 

reading?”139 Är inte läsningen också en process vars meningsskapande kan domineras av 

ett sekundärt system? Det rungande svaret: Jo.  

 Att Barthes har ett nytt favoritobjekt, läsupplevelsen, förhindrar inte de gamla 

antagonisterna från att spöka i diskussionen: ”[…] paradoxically, language, the integral 

system of meaning, is employed to de-systematize the secondary meanings, to naturalize 

their production and to authenticate the story […]”.140 Den läsbara texten kan styras, som 

vi har sett, av ideologiska system, och dessa ideologiska system använder sig, precis som i 

Barthes tidigare verk, av naturalisering. Att bourgeoisien använder sig av naturalisering 

som ett sätt ett bibehålla sin ideologiska makt känns igen från Mythologies. Men vad är det 

för en ideologi som stänger ner texternas pluralitet? I följande citat finns ett tydliggörande:  

   

[…] the locus of an epoch’s codes forms a kind of scientific vulgate which it will eventually be 

valuable to describe: what do we know “naturally” about art?–“it is a constraint”; about 

youth?–“it is turbulent,” etc. If we collect all such knowledge, all such vulgarisms, we create a 

monster, and this monster is ideology. As a fragment of ideology, the cultural code inverts its 

class origin (scholastic and social) into a natural reference, into a proverbial statement. 141 

 

Här finns ideologi först och främst i en form vi känner igen: som ett budskap som 

naturaliserar sin relation till sitt klassursprung, som om de rådande förhållandena var av 

naturen givna. Men Barthes skriver också om ett slags paradigm i vilket vi kan hitta vad som  

genom ideologin redan är naturaliserat: nämligen i vad som är (upplevs som att det är) 

självklart. I den här versionen påminner denna ideologins upplevelse mycket om vad som i 

retoriken kallas för doxa, alltså publikens försanthållanden: det som tillåter retoriskt effektiva 

 
139 Richard Howard, ”A Note on S/Z”, Roland Barthes, S/Z, övers. Richard Miller, Oxford: Blackwell 2002, s. 

vii.  
140 Barthes 2002, s. 23. 
141 Barthes 2002, s. 97–98. 
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enthymem. Som naturaliserande av sitt klassrelaterade ursprung är detta ideologibegrepp 

fortfarande marxistiskt, det är fortfarande bourgeoisiens ideologi som är den dominerande 

motståndaren. Men i och med formen vad-som-upplevs-vara-självklart har här öppnats ett 

nytt fält, som inte nödvändigt har bourgeoisien som enda upphovsman – denna självklarhet 

eller naturalisering kan komma från en annan källa. Barthes har här alltså fortfarande en 

marxistisk syn på ideologi, men den har också utökats, och den här förändringen (även om 

den inte är radikal) speglar en gradvis förändring i Barthes tänkande, en förändring som hör 

ihop med en av S/Z:s huvudteman: glädjen inför polysemin och skrivbarheten, och tristessen 

inför den oreflekterade doxan och läsbarheten. 

 S/Z innebär en förändring i Barthes tänkande, men samtidigt känns många teman igen 

från tidigare verk. Arenan har bytts ut (nu gäller frågan läsningen), men grundkonflikten är 

sig lik: ideologier och tolkningssystem kontrollerar läsningens pluralitet, och styr subjektens 

meningsskapande processer genom att begränsa dessa processers frihet. S/Z är skriven inom 

ramen för samma manikeism som hans tidigare verk: å ena sidan den stängda, kontrollerade 

och historiska texten, och å andra sidan den fria, pluralistiska och ögonblickliga texten. 

Friheten bekämpar slaveriet, ljuset bekämpar mörkret. S/Z är ett verk där Barthes visar hur 

makten kan styra via små, små detaljer i en text, inordnade i system av överlappande koder. 

Men S/Z är inte särskilt enkel att klistra fast en av de två Barthesianska modus-stereotyperna 

på. Visserligen gestikulerar Barthes mot en helt skrivbar text, som, även om den egentligen 

inte ännu existerar, ska ”annul the power (the intimidation) of one language over another, to 

dissolve any metalanguage as soon as it is constituted”, men S/Z:s praktik är långt mer direkt 

än något sådant gestikulerande.142 Framför allt är S/Z en kritik, en noggrann läsning av en 

text, och, så att säga, en noggrann läsning av en läsning. I och med att det är just en kritik, 

genomförd för att visa hur en text kan styra subjektet, kommer jag ändå att placera S/Z som 

skriven enligt det modus jag kallar Den agonistiske Barthes, men man bör ha i minnet att 

dessa modi aldrig var menade att passa perfekt, och S/Z är ett sådant verk som inte riktigt 

passar någon av stereotypernas form.  

 

 
142 Barthes 2002, s. 98. 
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Ideologi och dess kritik i The Pleasure of the Text 
 

Om verket 

 

The Pleasure of the Text (1973) är precis som S/Z en bok om läsning. Faktum är att man 

skulle kunna beskriva The Pleasure… som en fortsättning av tankegångarna som Barthes 

påbörjade i S/Z. De två typerna av text som diskuteras i det förra verket, den läsbara och den 

skrivbara, utvecklas på sätt och vis båda två i The Pleasure… Från en annan synvinkel, 

formens, är The Pleasure… radikalt annorlunda gentemot sin föregångare: S/Z, som vi har 

sett, följer novellen Sarrasine nästan mening för mening, medan The Pleasure… följer en helt 

annan struktur. Eller ja, struktur och struktur: Apropå den skrivbara texten följer fragmenten 

som utgör The Pleasure… en alfabetisk ordning. Det tas i och med denna indelning ingen som 

helst hänsyn till fragmentens innehåll, och läsningen, om man nu läser från första till sista 

sidan, saknar den riktning och teleologi som man känner igen från nästan all annan akademisk 

litteratur. Den här typen av struktur är något som The Pleasure… delar med flera av Barthes 

senare verk (Empire of Signs, Roland Barthes by Roland Barthes, A Lover’s Discourse), och 

det rör sig så klart om en strategi som Barthes tillämpar för att förändra läsupplevelsen – han 

vill att läsaren ska uppleva vällust. 

 

Njutningen och vällusten  

 

Bokens huvudspår är baserat runt två typer av text143 som Barthes diskuterar: Njutningens text 

(text of pleasure) och vällustens text (text of bliss). Njutningens text är bekväm och lättsmält, 

den är ”[…] the text that comes from culture and does not break with it, is linked to a 

comfortable practice of reading.”144 Njutningens text bryter varken upp läsarens förväntningar 

eller läsupplevelsens kontinuum, den skapar en följsam läsupplevelse helt enligt de 

 
143 Översättningen av dessa begrepp kan vara förvirrande. På originalspråk heter de plaisir och jouissance. Just 

jouissance används ofta i sin franska originalform på grund av översättningssvårigheter. Här har jag valt att inte 

göra så, för att inte blanda in ytterliggare ett språk i en redan teoretiskt intesiv del av uppsatsen. Ordens svenska 

översättning har jag lånat från följande utgåva: Roland Barthes, Textasen, om textens njutningar, övers. Daniel 

Pedersen, Stockholm: Faethon 2015. 
144 Roland Barthes, The Pleasure of the Text, övers. Richard Miller, New York: Hill and Wang 1998, s. 14. 
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föreskrivna kulturella linjer som läsarsubjektet bär med sig (den är alltså väldigt lik den 

läsbara texten). Vällustens text är istället väldigt lik den skrivbara texten:  

 

Text of bliss: the text that imposes a state of loss, the text that discomforts (perhaps to the point of 

a certain boredom), unsettles the reader´s historical, cultural, psychological assumptions, the 

consistency of his tastes, values, memories, brings to a crisis his relation with language.145 

 

Denna text skapar en läsupplevelse som inte är följsam eller föreskriven. Man får som läsare 

inte det stöd eller den hjälp som man är van vid, och det här tvingar fram en större 

ansträngning och en skapandeprocess som påminner mer om författarens roll än den 

traditionella läsarens. Vällustens text utmanar de försanthållanden och vanor som läsaren tar 

med sig in i läsningen, och den är på så vis subversiv.  

 Dessa två typer av text är inte enkla att avskilja på ett tydligt sätt. Barthes ställer sig 

frågan om det antingen rör sig om en gradskillnad inom samma skala: ”Is pleasure only a 

minor bliss? Is bliss nothing but extreme pleasure?”146 eller om de tvärtom är motsatta krafter: 

”[…] that they cannot meet, and that between them there is more than a struggle: an 

incommunication […]”.147 På den här frågan ger Barthes inget tydligt svar, kanske, återigen, 

av strategiska skäl. Men han ger en fördjupad bild av distinktionen: ”[…] pleasure can be 

expressed in words, bliss cannot.”148 När en recensent kritiserar en text, till exempel, går det 

egentligen bara att skriva om en njutningens text, eftersom den utesluter vällusten i avsikt att 

göra sig själv koherent och begriplig. En vällust går endast att skriva om indirekt: ”[…] thus 

criticism speaks the future bliss of the tutor text, its past or future bliss: you are about to read, 

I have read […]”.149 Själva vällustens ögonblick, dess närvaro (vi kan minnas den skrivbara 

texten som ”perpetual present”), är inte kompatibelt med njutningens text, vällusten måste 

alieneras för njutningens koherens: ”[…] the presentation of bliss, is forbidden it […]”.150 

Vällusten existerar alltså alltid utanför både njutningen och kritiken: den kan inte nämnas vid 

namn.  

 Varför skriver Barthes plötsligt om njutning och vällust? Varför byttes kritik ut mot 

erotik? Jo, kroppen, betraktad som vällustens kropp, finns för Barthes alltid inskriven i själva 

läsupplevelsen. Faktum är att denna kropp ”[…] a body of bliss consisting solely of erotic 

relations, utterly distinct from the first body [som t.ex. naturvetenskapen behandlar]” är 
 

145 Barthes 1998, s. 14. 
146 Barthes 1998, s. 20. 
147 Barthes 1998, s. 20. 
148 Barthes 1998, s. 21. 
149 Barthes 1998, s. 21–22. 
150 Barthes 1998, s. 22. 
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anagrammatisk till textens form som ”[…] those living fires, intermittent lights, wandering 

features strewn in the text like seeds […]”.151 Den här delen av Barthes teoretiska utveckling 

– kroppens relation till texten – är komplex. Å ena sidan uttrycks här vad som verkar vara 

Barthes önskan om att vända en traditionell substansdualistisk hierarki upp och ner: bort från 

en syn på intellektet som står över och kontrollerar kroppen: ”The pleasure of the text is that 

moment when my body pursues its own ideas – for my body does not have the same ideas I 

do.”152 Kroppen har en egen vilja, separat från intellektets eller själens. Barthes verkar här 

alltså inte vara ute efter att förstöra hierarkin i sig, bara ställa den på sitt huvud (eller på 

sina egentliga ben). Betoningen på njutningen och kroppen verkar utgöra ytterligare ett steg i 

Barthes önskan att röra sig bort från författaren och närmare läsaren; han vill bort från 

förutsägbar kritik och närma sig en naken, fysisk upplevelse. Men å andra sidan, till synes i 

motsats till detta, skriver Barthes att ”The pleasure of the text is irreducible to a physiological 

need.”153. För att förstå vad Barthes menar här måste vi erinra oss att han redan har delat upp 

kroppen i två: den fysiska kroppen och vällustens kropp. Den kropp som styr läsningen efter 

sina egna idéer (och inte efter intellektets) är inte den fysiska kroppen utan vällustens. 

Vällusten är kanske trots allt reducerbar till en kropp och denna kropps behov, men denna 

kropp är inte den fysiska. Således vill Barthes verkligen vända den substansdualistiska 

hierarkin upp och ner, men endast så länge som vi förstår den kroppsliga sidan av hierarkin 

som präglad av vällusten och inte av någon egentlig fysiologi. Den substansdualistiska 

hierarki som han vill rucka på är alltså inte den klassiska (intellektet/kroppen): han presenterar 

sin egen, utökade version: vällust-avbrott-ryckighet-oförutsägbarhet-kroppen/njutning-

ordning-förutsägbarhet-följsamhet-intellektet.  

 Dock kan man fråga sig hur mycket det egentligen rör sig om en rörelse mot 

kroppen så mycket som en bort från intellektet. Man kan här känna igen, från tidigare verk, 

i jakten på det neutrala och i det som stör eller omöjliggör ideologi och försanthållanden, 

en önskan som Barthes hyst under hela sin karriär: att ta sig bortom det historiskt 

kontingenta, att undfly den politiska historiens makt över vår vardagliga upplevelse. Även 

här, i The Pleasure… finns rörelsen bort från det naturaliserade och förutsägbara till det 

oförutsägbara som omöjliggör varje beskrivning av sig själv.  

 

 
151 Barthes 1998, s. 16–17. 
152 Barthes 1998, s. 17. 
153 Barthes 1998, s. 17. 
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Vällusten och ideologin 

 

När det kommer till frågan om ideologi och dess kritik uttrycker The Pleasure… både 

gammalt och nytt. I en ytlig läsning verkar kanske ideologin vara något endast negativt och 

illusoriskt, och Barthes valda objekt (här: vällusten) botemedlet:  

 

The brio [livlighet, glöd] of the text (without which, after all, there is no text) is its will to bliss: 

just where it exceeds demand, transcends prattle, and whereby it attempts to overflow, to break 

through the constraint of adjectives – which are those doors of language through which the 

ideological and the imaginary come flowing in.154 

 

En vanlig text (njutningens, den läsbara) får sitt innehåll kontrollerat av ideologin. Utrymmet 

som ideologin står i behov av för att kunna kontrollera meningsskapandet öppnas upp av 

möjligheten till beskrivning (”the constraint of adjectives”), och det är därför som Barthes 

beskrivning av denna möjlighet är så pass negativ. Hoppfullt nog för honom själv anser 

Barthes att denna möjlighet kan begränsas, genom att skriva en text som inte kan beskrivas 

(vällustens), och således kan även ideologin blockeras. Vidare är vällusten ställd mot det 

oreflekterade samtalet (doxa) samtidigt som den är, om inte intrinsikal till, så i alla fall det 

mest typiska läget för texten. Texten har en inre kraft som driver den mot det obeskrivbara, 

den vill skapa vällust, och alltså är njutningens text (och den läsbara) alltid en stympad text. 

Enligt den här ytliga läsningen menar Barthes att texten egentligen ska vara en motsats till 

ideologi och naturalisering, den är i Barthes värld menad att vara okontrollerad. Hans intresse 

av text går alltså djupare än vad man först kanske kan tro: texten är inte endast något skönt 

och njutbart som måste försvaras, och inte heller endast ett verktyg som vi kan använda oss av 

för att bekämpa ideologin och doxans förstelning – textens livskraft, viljan till vällust, är till 

sin själva natur anti-ideologisk. I Barthes världsåskådning är texten något som egentligen 

borde motverka ideologin, men som likväl har använts i syften som är konträra till dess 

egentliga funktion. 

 Men precis som i den tidigare instansen vid den substansdualistiska hierarkin, 

rymmer även denna punkt – den skenbart tydliga distinktionen mellan vällusten och 

historiskt kontingenta försanthållanden – en viss komplexitet. Även om vällustens text 

presenteras som en motpunkt till och en lösning på det förutsägbara och dominerande 

menar Barthes aldrig att vällusten skulle – eller borde – helt radera sin motsats: 

 
154 Barthes 1998, s. 13–14. 
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There are those who want a text (an art, a painting) without a shadow, without the ’dominant 

ideology’; but this is to want a text without fecundity, without productivity, a sterile text […] 

The text needs its shadow: this shadow is a bit of ideology, a bit of representation, a bit of 

subject: ghosts, pockets, traces, necessary clouds: subversion must produce its own 

chiaroscuro.155 

 

Där Barthes i tidigare verk (t.ex. Writing Degree Zero) har sökt ett sätt att undfly eller 

neutralisera ideologin, men samtidigt visat att det slutligen inte är möjligt, tar han här, i The 

Pleasure… ett viktigt steg i sin teori: han säger inte längre att vi inte kan undfly ideologin, 

utan att vi inte borde undfly ideologin – i alla fall inte i sin helhet. Varför denna förändring i 

synsätt? Svaret finns att finna om vi åter tänker på vällustens själva natur.  

 Vällustens text ämnar att, som vi har sett, öppna upp utrymmet för möjliga 

tolkningar, avbryta den förutsägbara och koherenta läsupplevelsen, och tvinga läsaren till 

att genom läsningens process skapa sina egna versioner av texten. Denna fruktbara 

uppstyckning, detta produktiva och återkommande avbrott, är inte en process som kan 

livnäras i en miljö (text) där bara en möjlig tolkning figurerar, och det är av denna 

anledning som vällusten står som motpol till njutningen och den dominerande ideologin. 

Men detta motsatsförhållande innebär inte att vällusten skulle klara sig bättre utan 

njutningen: för vad är den ideologiska aspekten av en text, om den är blott en möjlig 

tolkning, och inte något som dominerar meningsskapandet fullt ut? Så länge som den 

kontrollerade, kontrollerande, förutsägbara och ideologiska aspekten av en text förblir just 

endast en möjlighet av många, så länge som den förblir, med Barthes ord: ”ghosts, pockets, 

traces”, så öppnar den upp fältet av tolkningsmöjligheter istället för att kontrollera eller 

stänga ner det: då bidrar den endast till vällusten och inte till njutningen. På så vis kan 

njutningen stå i vällustens tjänst, och ideologin i revolutionens. Det krävs alltså ett 

minimum av ideologi och njutning som den subversiva rörelsen och vällusten kan definiera 

sig mot.156 Det är det här Barthes syftar på när han skriver att det subversiva måste skapa 

sin egen chiaroscuro (klärobskyr): precis som ljuset kontrasterar skuggan och tvärtom, 

framträder det subversiva tydligare i skenet av ideologin. Vid sidan av njutningen som 

blott ett alternativ, som ett minimum, ökar vällustens omfång. Barthes poäng här ekar av en 

viss strukturalistisk logik: att saker och ting får sin identitet inte av något särskilt innehåll 

 
155 Barthes 1998, s. 32. 
156 Idén om ”ett minimum av ideologi” utgör ytterligare en komplexitet. Barthes: ”For what is ideology? It is 

precisely the idea insofar as it dominates: ideology can only be dominant.” (s.32) Men även om vällusten hägrar 

framför mig bestämmer textens omfång att någon gång måste jag sluta diskutera.  
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utan av skillnader gentemot andra ting i ett system av relationer. En konsekvens av denna 

logik är att om det t.ex. skulle existera en artefakt (en text, kanske) med ett endast 

subversivt innehåll, och inte ett spår av dominerande ideologi, så skulle detta subversiva 

innehåll, i och med att det inte lämnar något utrymme för något annat alternativ (och alltså 

är dominant), vara ideologi. Vi kommer att återse denna logik i denna uppsats senare delar.  

 Men den här ’ideologin’ som jag talar om här, är det fortfarande den samma, är det 

fortfarande bourgeoisiens ideologi? Till att börja med tar Barthes i The Pleasure… ställning 

mot både höger och vänster. Båda två, menar han, har missförstått njutningen (i den mer 

generella bemärkelsen, inte som den njutbara texten). Högern har förskjutit metod och 

kunskap till förmån för njutningen: ”[…] everything abstract, boring, political, is shoved over 

to the left and pleasure is kept for oneself […]” medan vänstern har gjort en spegelvänd 

rörelse: ”On the left, knowledge, method, commitment, combat, are drawn up against ‘mere 

delectation’ […]”.157 Denna något svepande uppdelning – vänstern väljer teori och högern 

känsla – görs av Barthes inte för att uttala sig närmare om det politiska läget, utan för att 

sedan kunna säga att båda dessa sidor har förstått njutningen fel:  

 

On both sides, this peculiar idea that pleasure [generella bemärkelsen] is simple, which is why 

it is championed or disdained. Pleasure, however, is not an element of the text, it is not a naïve 

residue; it does not depend on a logic of understanding and on sensation; it is a drift, something 

both revolutionary and asocial, and it cannot be taken over by any collectivity, any mentality, 

any idiolect. Something neuter? It is obvious that the pleasure of the text is scandalous: not 

because it is immoral but because it is atopic.158 

 

Njutningen är alltså revolutionär, men revolutionär mot all kollektiv ordning och alla politiska 

system. Den är inte nog med att den inte befinner sig på vänstern eller högerns sida, den 

skulle inte kunna befinna sig på någon sida. Det är detta som Barthes menar när han skriver 

att njutningen är atopisk, den är platslös: den kan inte existera på någon plats (och inte då 

heller på någons sida av någonting).159 Och häri ligger misstaget som de politiska rörelserna 

gör när de antingen kämpar för eller mot njutningen: njutningen kommer aldrig att kunna 

själv gå med i deras rörelse, den kan inte konverteras – innerst inne är den oförenlig med 

någon av dem. Njutningen är för Barthes både är revolutionär och asocial, och dessa 

egenskaper gör den både subversiv och ensam.  

 
157 Barthes 1998, s. 22–23. 
158 Barthes 1998, s. 23. 
159 Varför ‘atopisk’ i stället för ‘utopisk’? Förmodligen för att en utopi är något som, även om det ännu inte 

existerar, man kommer att drömma om och sträva mot. Atopin, däremot, kan vi inte ens tänka oss, än mindre 

sträva mot. 
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 Allt prat om ’revolutionär’ och ’radikal’ kan här skapa vissa missvisande 

konnotationer. Njutningen må vara subversiv, men den är inte någon aggressiv kraft som 

strävar efter att förgöra det politiska. I det ovanstående citatet frågar Barthes sig om det 

inte rör sig om ”Something neuter?”. Med denna vink till sina tidigare arbeten, framför allt 

Writing Degree Zero, kopplar Barthes åter till ett begrepp som han använde oftare då: det 

neutrala. Det neutrala handlar då som nu om en text som bryter sig fri från det historisk-

politiska trycket, den låter inte ett externt meningssystem ersätta sitt eget; den är fri från 

ideologiska uttryck, och är alltså bara ett avpolitiserat uttryck av författaren själv. Men 

handlingen är så klart, i och med texten ändå läses, cirkulerar, och påverkar, politisk – men 

dess mening är inte påverkad av ett historiskt tankesystem.  

 Njutningens paradoxala politik förstås bäst mot en bakgrund av Barthes förståelse 

av ideologi och doxa i The Pleasure… Barthes ser framför sig en värld där ideologier, 

åsikter och försanthållanden slåss för att dominera det sociala fältet:  

 

[…] we are all caught up in the truth of languages, that is, in their regionality, drawn into the 

formidable rivalry which forms their proximity. For each jargon (each fiction) fights for 

hegemony; if power is on its side, it spreads everywhere in the general and daily occurrences of 

social life, it becomes doxa, nature […] A ruthless topic rules the life of language; language 

always comes from some place, it is a warrior topos.160 

 

Ideologier, religioner och andra meningssystem tar alla del i en sorts diskursiv konflikt. Makt 

i det här fältet innebär spridning och naturalisering, så att den historiskt kontingenta meningen 

ska verka evig och självklar. Alla kombattanterna i denna språkliga konflikt kommer från ett 

topos, en plats, de har alla ’regionala’ egenskaper (som system med eget eller vinklat 

innehåll). Njutningen är däremot atopisk: den tar inte del av konflikten och kommer vare sig 

från eller till någon plats. Njutningen vid läsning och textens egen livsglöd (viljan till vällust) 

är för Barthes sätt att ta sig utanför denna diskursiva konflikt. Även om Barthes beskriver 

njutningen som revolutionär så är den alltså inte till för, exempelvis, en marxistisk revolution. 

Njutningens revolution är mot alla system och alla revolutioner, dess konflikt är med alla 

konflikter, ”[…] The social struggle cannot be reduced to a struggle between two rival 

ideologies: it is the subversion of all ideology which is in question.”161 Även om dessa 

egenskaper verkar göra njutningen till politisk är det för Barthes just detta som frigör den från 

politik. Det är viktigt här att skilja på form och innehåll. I ett stycke som är talande för bokens 

 
160 Barthes 1998, s. 28. 
161 Barthes 1998, s. 32–33. 
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attityd skriver Barthes: ”The text is (should be) that uninhibited person who shows his behind 

to the Political Father.”162 Även om innehållet (texten som atopisk) skulle vara apolitisk är 

fortfarande formen (gesten, att skriva texten, med apolitiska intentioner) politisk: den är 

obscen. Ett exempel på den här processen hittar vi i Systembolagets reklam. Denna reklam är 

så klart inte reklam för någon alkoholhaltig dryck, eller ens för alkoholkonsumption, utan för 

Systembolaget som koncept. Ni har sett affischerna på väggarna inne i butiken: ”Vi är en 

annorlunda butik”, ”Vi har inga säljkampanjer eller extrapriser”, ”Därför säljer vi med ansvar 

och försöker inte locka dig att köpa mer än du tänkt dig”, e.t.c. Innehållet i denna reklam, 

”Det här är inte reklam – Vi vill inte lura dig att köpa mer än vad du behöver – Vi bryr oss 

inte om vinst”, tjänar i minsta fall ett syfte som ett ethosargument (Systembolaget framstår 

som att de menar väl), vilket har som effekt att formen av denna reklam fortfarande är reklam. 

Textens apolitiska politik fungerar på samma sätt. Man skulle kunna säga att de båda fungerar 

enligt formen av en paralips: ”Jag ska inte försöka öka försäljning via reklam, men [försöker 

öka försäljning via reklam]”/”Jag ska inte ha någonting att göra med omvärldens politik, men 

[är politisk]”. Lägg också märke till att den ohämmade personen inte endast ska vända ryggen 

åt Pappa Politiken, som för att symbolisera deras oförenlighet, utan också visa honom baken: 

gesten gäller inte endast ett avståndstagande utan också ett visst givande av långfinger.163  

Till slut: även om vägen som Barthes stakar ur i The Pleasure… inte går att skriva fri 

från agonism (den aggressivt anti-politiska gestiken), är målet för verket ändå ett konstnärligt 

uttryck som inte låter sig påverkas av politik och historia: en text som, bortsett från ett visst 

minimum, ska vara obefläckad av ideologi. Att passa in ett verk som The Pleasure…, som 

förespråkar författandet av text som inte ska kunna beskrivas (eller passas in någonstans), 

under någon av de två modi som använts i den här uppsatsen, är svårt att göra på ett sätt som 

inte brukar våld på textens innehåll. Låt oss titta närmare på ett citat som sammanfattar (om 

man nu vågar använda ett sådant begrepp ens i närheten av The Pleasure…) väl vad jag 

hittills har diskuterat:  

 

The pleasure of the text does not prefer one ideology to another. However: this impertinence does 

not proceed from liberalism but from perversion: the text, its reading, are split. What is overcome, 

split, is the moral unity that society demands of every human product. We read a text (of pleasure) 

the way a fly buzzes around a room: with sudden, deceptively decisive turns, fervent and futile: 

ideology passes over a text and its reading like the blush over a face […] in the text of pleasure, 

 
162 Barthes 1998, s. 53.  
163 Översättningen “Pappa Politiken” har jag lånat, återigen, från Barthes, Textasen, 2015. 
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the opposing forces are no longer repressed but in a state of becoming: nothing is really 

antagonistic, everything is plural.164 

 

Å ena sidan vill Barthes bekämpa ideologin i alla dess varianter, han vill närma sig ett 

konstnärligt uttryck där ingen aspekt styr över någon annan i meningsskapandet, och splittra 

läsarsubjektets av historien pådyvlade försanthållanden. Denna sida av Barthes tänkande är 

tydligt skriven under det anti-agonistiskas förtecken: Barthes vill komma till en plats där 

ideologi inte längre fungerar som dominerande. Å andra sidan vill Barthes inte helt ta bort 

ideologin ur ekvationen, utan behålla den som ett alternativ, som ett valbart minimum i 

tolkningsprocessen. Ideologin, tillsammans med textens andra aspekter, behålls för att öka 

tolkningens pluralitet, så att vi kan röra oss i meningsskapandet ”with sudden, deceptively 

decisive turns, fervent and futile”. Notera här användningen av ordet futile: läsningen ska inte 

hota någon aspekt av texten, pluraliteten måste behållas. Texter får alltså i enlighet med det 

modus som här kallats för det agonistiska fortfarande kritiseras och avmystifieras, men 

textens komponenter får aldrig tas bort. Den agonistiska läsningen, liksom ideologin själv, är 

blott en del av njutningen (bred bemärkelse). Vi kan se kulmineringen av detta i Barthes bild 

av subjektet som håller både njutningen och vällusten i sin hand: ”[…] he simultaneously and 

contradictorily participates in the profound hedonism of all culture […] and in the destruction 

of that culture: he seeks the consistency of his selfhood (that is his pleasure), and seeks its loss 

(that is his bliss).”165 Njutningens optimala subjekt uppskattar alla textens komponenter, 

möjligheter och spöken, så länge som dem förblir just möjligheter och spöken och inte något 

som dominerar läsningen. Alltså rör sig Barthes i The Pleasure runt båda modi: det 

agonistiska tolereras, men endast så länge som det inte blir för dominant och stör vällusten. 

Det anti-agonistiska eftersträvas, men inte till den grad att det agonistiska (eller någon annan 

aspekt av texten) helt skulle alieneras. Men dessa två står inte helt i balans: i slutändan är det 

som Barthes söker en läsuppevelse som inte låter sig domineras: en läsupplevelse som 

framförallt är anti-agonistisk. 

 

 

 
164 Barthes 1998, s. 31. 
165 Barthes 1998, s. 14. 
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Ideologi och dess kritik i Camera Lucida  
 

Om verket 

 

Camera Lucida (1980) är en bok som kanske främst handlar om fotografi. Den handlar också 

om döden, och texten är märkbart personligt präglad, både stilistiskt och innehållsmässigt. 

Barthes skrev boken efter hans mor gått bort (Barthes bodde med sin mor under så gott som 

hela sitt liv), och både modern och döden är tydligt närvarande i detta verk där Barthes säger 

sig leta efter fotografiets essens. Även om författaren menar allvar med detta lite plötsligt 

icke-poststrukturalistiska syfte, kommer man inte som läsare behöva ta sig igenom varken 

matematiska bevis eller klassisk filosofisk dialog: undersökningen Camera Lucida är snarare 

starkt essäistiskt präglad, och texten innehåller både personliga fragment samt erkännanden av 

tidigare misstag. Boken är uppdelad i två delar: den första är en första undersökning av 

fotografiets essens, alltså vad som särskiljer just fotografiet från andra konster, där Barthes 

bland annat skapar två senare vitt spridda begrepp: studium och punktum. I verkets andra del 

letar Barthes inte endast efter fotografiets essens, utan också efter sin bortgångna moders 

(men fortfarande via fotografiets medium). Vi börjar med att diskutera studium och punktum, 

som besitter, vilket snart kommer att visas, vissa bekanta egenskaper. 

 

Studium och punktum nr.1 

 

Barthes undersökning i Camera Lucida börjar med att han frågar sig varför och hur vissa 

fotografier påverkar honom och andra inte. Denna undersökning utgår alltid ifrån Barthes 

egen upplevelse som betraktare av ett visst fotografi.166 Om andra verk om fotografi skriver 

han: ”I realized with irritation that none discussed precisely the photographs which interest 

me, which give me pleasure or emotion. What did I care about the rules of composition of the 

 
166 Denna aspekt av Barthes arbeten, där han analyserar sin egen upplevelse av saker och ting istället för tingen 

själva, får forskare som Nicholas O. Pagan att anse att man borde sluta prata om ’sena Barthes’ eller 

’poststrukturalistiska Barthes’, och istället börja diskutera ’fenomenologiska Barthes’.  Jag håller inte helt med 

Pagan i hans läsning av Camera Lucida, men det är sant att ’senare Barthes’ hyser ett intresse av fenomenen som 

de visar sig för honom själv. Nicolas O. Pagan, ”Barthes the Phenomenologist and the Being of Literature”, 

Mosaic, 2019:52, s. 17-32. 



56 
 

photographic landscape, or, at the other end, about the Photograph as family rite?”167 Ingen 

har tidigare skrivit boken om fotografi som Barthes vill läsa – boken om fotografiets essens – 

och alltså börjar han skriva den själv. I sin undersökning av fotografiet hittar Barthes två 

element. Det första av dessa, i sin jakt på ”the universal without which there would be no 

Photography”168, är något han döper till studium. 

 Barthes döper detta element till studium eftersom att ordet på latin enligt honom själv 

betyder ”[…] application to a thing, taste for someone, a kind of general, enthusiastic 

commitment, of course, but without special acuity […]”169 Without special acuity – Barthes 

menar att studium är något som ett visst fotografi besitter som väcker vårt intresse, men utan 

att detta intresse i sin tur väcker några starka känslor: upplevelsen som studium skapar i oss är 

generell, vardaglig. Fotografiets studium talar till oss som inlärda kulturella subjekt; studium 

förutsätter det kulturella subjektet:  

 

Thousands of photographs consist of this field, and in these photographs I can, of course, take a 

kind of general interest, one that is even stirred sometimes, but in regard to them my emotion 

requires the rational intermediary of an ethical and political culture. What I feel about these 

photographs derives from an average affect, almost from a certain training.170 

 

Vi kan alltså förstå studium på grund av att vi har en viss kulturell kunskap. Dess mening når 

oss för att vi har lärt oss något av och i samhället som låter oss gripa den. Denna upplevelse är 

”average” och generell just för att kulturen för Barthes är just sådan – den kan åter igen 

beskrivas som doxa, som massans generella kunskap och försanthållanden. Som en 

upplevelse hos åskådaren helt beroende av en kulturell inlärnings medium ekar studium av 

begrepp som Barthes undersökt tidigare i sin karriär: det läsbara/njutningen/mytologier. 

Studium kännetecknas alltså av två egenskaper: dess upplevelse är sällan stark, den vidrör oss 

sällan på djupet, och den talar till oss som kulturella och därför också generella subjekt.171 

Studium kommer också att framstå tydligare i skenet av sin motpart, punktum. 

 Om studium är en lugn, mild och kontrollerad upplevelse är punktum det som bryter 

denna mildhet. Barthes skriver om punktum: ”The second element will break (or punctuate) 

the studium. This time it is not I who seek it out (as I invest the field of the studium with my 

sovereign consciousness), it is this element which rises from the scene, shoots out of it like an 
 

167 Roland Barthes, Camera Lucida, övers. Richard Howard, London: Vintage Books 2000, s. 7. 
168 Barthes 2000, s. 9. 
169 Barthes 2000, s. 26. 
170 Barthes 2000, s. 26. 
171 Ribière skriver att vad som skiljer studium från punktum är deras olika känslomässiga effekt, deras intensitet. 

Men som vi kommer att se är skillnaderna fler än så. Ribière 2008, s. 64. 
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arrow, and pierces me.”172 Först och främst: Punktum bryter den kulturella kopplingen mellan 

åskådarsubjektet och fotografiet, den är ett avbrott av den kulturellt medierade 

fotoupplevelsen. Till skillnad från studium, som åskådaren själv finner i fotografiet ’as I 

invest the field of the studium with my sovereign consciousness’, alltså när hen tolkar 

fotografiet utifrån sitt egna (kulturellt betingade) ramverk, är punktum något som istället 

finner åskådaren. Punktum, ”that accident which pricks me”, kommer från fotografiet och 

avbryter, sårar, eller rör åskådaren på djupet – och till skillnad från studium står dess 

upplevelse inte i behov av något kulturell kunskaps medium. Även punktum, som det avbrott 

som stör den generella kulturella upplevelsen, ekar av tidigare Barthes–objekt: det skrivbara, 

vällustens text, Barthes Japan, o.s.v. Det är så klart viktigt att också ha i åtanke att det såklart 

inte rör sig om exakt samma objekt som tidigare.  

 Det sista sättet på vilket vi drar skiljelinje mellan studium och punktum handlar om 

intention. Studium låter oss som åskådare närma oss fotografen:  

 

The studium is a kind of education (knowledge and civility, ’politeness’), which allows me to 

discover the Operator, to experience the intentions which establish and animate his practices, but 

to experience them ’in reverse’, according to my will as a Spectator.173 

  

På grund av kunskapsbasen som studium bygger på låter denna upplevelse oss försöka förstå 

fotografens intentioner, eller vad vi skulle kunna kalla dess retoriska intention: hur fotografiet 

är ämnat att påverka. Vare sig fotografiet är ämnat att upplysa, kritisera eller förvåna är det 

via studium som vi kan närma oss en förståelse av detta. Det här förutsätter så klart att 

fotografiet är ämnat att åskådas av en publik över huvud taget – annars skulle inte 

intentionerna som vi anade via fotografiet faktiskt motsvara fotografens intention (de skulle i 

sådana fall vara falska aningar). 

 Punktum har för Barthes så gott som ingenting att göra med fotografens retoriska 

intentioner: ”Certain details may ’prick’ me [’sticka’ – punktums funktion]. If they do not, it 

is doubtless because the photographer has put them there intentionally.”174 Faktum är att för 

Barthes neutraliserar intentionen punktum. Punktum måste alltså förbli en (o)lyckshändelse, 

något som helt enkelt råkar vara med på fotografiet: ”[…] it occurs in the field of the 

photographed thing like a supplement that is at once inevitable and delightful; it does not 

 
172 Barthes 2000, s. 26. 
173 Barthes 2000, s. 28. 
174 Barthes 2000, s. 47. 
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necessarily attest to the photographer’s art; it says only that the photographer was there”.175 I 

motsats till studium, som via sin kulturella inlärning får åskådaren att tolka och tänka, får 

punktum åskådaren att avbryta denna kulturellt medierade tolkningsprocess – och däribland 

även sökandet efter intention. Denna egenskap jämför Barthes med den japanska 

haikudikten:176 

 

For the notion of a haiku, too, is undevelopable: Everything is given, without provoking the desire 

for or even the possibility of a rhetorical expansion. In both cases we might (we must) speak of an 

intense immobility: linked to a detail (to a detonator), an explosion makes a little star on the pane 

of the text or of the photograph: neither the Haiku nor the Photograph makes us ’dream’.177 

 

Som i tidigare verk av Barthes får det icke-konforma eller subversiva objektet den större 

delen av uppmärksamheten; Barthes är i Camera Lucida mer befattad med punktum än med 

studium. Därför kommer diskussionen om just punktum att fortsätta, innan dess koppling till 

ideologi ska diskuteras. Det finns nämligen ytterligare en form av punktum, en form som, med 

en hel del avbrott, egentligen diskuteras från första sidan av Camera Lucida till den sista. 

 

Att fotografera döden: punktum nr.2 

 

Barthes påbörjar sin sista bok såhär:  

 

One day, quite some time ago, I happened on a photograph of Napoleon’s youngest brother, 

Jerome, taken in 1852. And I realized then, with an amazement I have not been able to lessen 

since: ”I am looking at eyes that looked at the Emperor.” Sometimes I would mention this 

amazement, but since no one seemed to share it, or even to understand it (life consists of these 

little touches of solitude), I forgot about it.178 

 

Vad som skakar Barthes här, eller egentligen, vad som sticker honom (det är egentligen 

frågan om ett punktum här, men Barthes har inte ännu introducerat begreppet), handlar inte 

om någon historisk fascination av Napoleon, utan om en slags upplevd kronologisk sanning: 

att det faktiskt har hänt. Det gick för Barthes inte att förneka det: personen på fotografiet hade 

 
175 Barthes 2000, s. 47. 
176 Haikun återses senare i denna text. 
177 Barthes 2000, s. 47. 
178 Barthes 2000, s. 3.  
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obönhörligen lagt ögon på kejsaren. Denna känsla, som är en annan form av punktum, är vad 

författaren spårar i större delen av Camera Lucida.  

 För Barthes är fotografiet alltid ett fotografi av någonting annat, och kan således aldrig 

separeras från vad den refererar till: ”The Photograph belongs to that class of laminated 

objects whose two leaves cannot be separated without destroying them both: the windowpane 

and the landscape, and why not: Good and Evil, desire and its object: dualites we can 

conceive but not perceive”.179 Inget fotografi utan dess objekt, alltså. Fotografiet kan aldrig 

bara vara ett fotografi. Och fotografiet tillåter oss att återvända till ett ögonblick, igen och 

igen, som det upprepar in i oändligheten. Barthes anser att den här egenskapen skiljer 

fotografiet från allting annat i världen, denna ”[…] amorous or funeral immobility, at the very 

heart of the moving world”.180 Allting annat i vår värld rör på sig, varje ögonblick ger vika för 

nästa, men fotografiet håller alltid kvar sitt objekt. Denna insikt leder Barthes till att jämföra 

fotografiet, inte med måleriet (som kanske är en vanligare jämförelse), men med den äldre 

teatern: ”We know the original relation of the theater and the cult of the Dead: the first actors 

separated themselves from the community by playing the role of the Dead”.181 Som äldre 

civilisationers teatermasker, bakom vilka de döda talade till åskådarna, finns även Erebus i 

varje fotografi: ”[…] a figuration of the motionless and made-up face beneath which we see 

the dead.”182 Döden i fotografiet? För att nysta upp detta måste först fotografiets essens 

förklaras. 

 Undersökningen av fotografiets relation till döden intensifieras i bokens andra del, där 

Barthes inte endast letar efter fotografiets essens utan även sin bortgångna moders. Han tycker 

sig finna båda två. I ett bleknat fotografi av sin mamma som barn hittar Barthes sin mor. Detta 

fynd, anser han, möjliggörs just på grund av en annan upptäckt: fotografiets essens. Denna 

essens, eller noeme som Barthes ibland kallar den, döper han till That-has-been, alltså det som 

har varit, eller kanske detta-har-varit. Just detta är vad som skakar Barthes när han ser 

fotografiet av Napoleons bror, att ögonblicket faktiskt har ägt rum, att det faktiskt, 

obönhörligen, har hänt. Detta är vad som skiljer fotografiet från andra uttrycksformer:  

 

Painting can feign reality without having seen it. Discourse combines signs which have referents, 

of course, but these referents can be and are most often ”chimeras”. Contrary to these imitations, in 

Photography I can never deny that the thing has been there. There is a superimposition here: of 

 
179 Barthes 2000, s. 6. 
180 Barthes 2000, s. 6. 
181 Barthes 2000, s. 31. 
182 Barthes 2000, s. 32. 
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reality and past. And since this constraint exists only for Photography, we must consider it, by 

reduction, as the very essence, the noeme of Photography.183 

 

Via fotografiets funktion kunde Barthes alltså hitta sin mor; via detta-har-varit kunde han 

finna henne. Överlagringen av det verkliga och det förflutna tillät den sörjande Barthes att 

hitta det han sökte. Men samma överlagring är vad som får Barthes att förknippa fotografiet 

med teatern och döden. Han menar att fotografiet insinuerar, genom att uttrycka både det 

verkliga och det förflutna, att dess objekt redan har dött:  

 

[…] by attesting that the object has been real, the photograph surreptitiously induces belief that it 

is alive, because of that delusion which makes us attribute to Reality an absolute superior, 

somehow eternal value; but by shifting this reality to the past (”this-has-been”), the photograph 

suggests that it is already dead.184 

 

Som Barthes påminner oss om i ett annat kapitel185, säger fotografiet inte alltid att dess objekt 

har dött. Alla fotografier är ju såklart inte porträtt, och Barthes erkänner också att den här 

effekten är mer vanligt förekommande i historiskt fotografi.186 Men han skriver också att det 

egentligen inte behövs någon människokropp på fotografiet för att denna kronologiska 

punktum ska upplevas – om Salzmanns fotografi av vägen till Betlehem skriver Barthes: 

”[…] nothing but stony ground, olive trees; but three tenses dizzy my consciousness: my 

present, the time of Jesus, and that of the photographer, all this under the instance of 

’reality’[…]”.187 Fotografiet kan alltså alltid aktivera denna andra punktum, men vissa 

förhållanden gör det mer eller mindre troligt att den ska visa sig. Fotografiet visar alltid något 

som har hänt, och ibland något som inte längre händer (vid fotografier av levande saker: 

lever). Det här var så klart fallet för Barthes själv med fotografiet av hans mor som barn.  

 Innan diskussionen går vidare är det viktigt att veta att denna kronologiska punktum 

också (som punktum nr.1) avbryter tolkningsprocessen. På grund av detta-har-varit, som 

försäkrar åskådaren om objektets förflutna existens, ställer ett sådant fotografi heller inte 

några frågor – det finns så att säga inget mysterium:  

 

 
183 Barthes 2000, s. 76–77. 
184 Barthes 2000, s. 79. 
185 ”The Photograph does not necessarily say what is no longer, but only and for certain what has been”, Barthes 

2000, s. 85. 
186 Barthes 2000, s. 96. 
187 Barthes 2000, s. 97. 
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This certitude [detta-har-varit] is sovereign because I have the leisure to observe the photograph 

with intensity; but also, however long I extend this observation, it teaches me nothing. It is 

precisely in this arrest of interpretation that the Photograph’s certainty resides: I exhaust myself 

thinking that this-has-been […]188 

 

Tolkningen tar slut vid detta-har-varit; åskådaren återkommer bara hela tiden till denna 

punktum, utan att hen vare sig ställer sig några frågor eller får några svar.  

 

Döden och ideologin 

 

När det kommer till frågan om vad Camera Lucida säger oss i frågor om ideologi kommer 

svaret, som läsaren säkert anar, att påminna om verk som behandlats tidigare i den här 

uppsatsen. Det är en speciell och känslosamt skriven bok, och Barthes skriver om ett delvis 

nytt objekt, fotografiet. Inget av dessa hindrar dock vissa mönster i Barthes tänkande att 

återkomma i Camera Lucida. Vi ges återigen en världsbild som domineras av vissa praktiker 

och vissa sätt att tänka. Formen genom vilken denna dominanta kultur manifesterar sig inom 

fotografins fält är studium. Detta sätt att producera fotografier är anpassat till en generell 

publik: den större gruppen människor i dess vardaglighet och med dess ärvda tankemönster. 

Barthes skriver inte alls om studium i någon marxistisk terminologi, som att studium t.ex. 

döljer relationerna för produktionsmedlen, men det rör sig i alla fall om ett uttryck som står i 

behov av en viss kulturell kunskap för att faktiskt uttrycka sin mening – den medieras av, och 

står i behov av samma kultur som producerade den. Om ett fotografi som innehåller studium 

skulle vara subversivt, så skulle det ändå, för det första, endast kunna vara subversivt inom 

ramen för samma kultur som födde den. Dessutom riskerar studium, för det andra, att skapa 

en ny dominant kultur (den är inte radikalt subversiv, inte subversiv mot alla system). 

Studium beskrivs inte av Barthes som något farligt eller som något som måste bekämpas, utan 

istället som något banalt. Studium ger inte Barthes någon stark känsloupplevelse eftersom att 

det inte talar till honom som individ utan som ett subjekt i sin generalitet. Slutligen hamnar 

också studium lite i skymundan eftersom att det inte är där som Barthes letar efter fotografiets 

essens – hans undersökning går helt enkelt vidare. 

 Huvudfokus i Camera Lucida ligger istället på punktum. Det är här Barthes letar efter, 

och hittar, fotografins (och sin mors) essens, och de flesta av bokens sidor behandlar just 

punktum. Även om detta fotografins andra element aldrig hyllas i öppen dager som något 

 
188 Barthes 2000, s. 106–107. 
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ideal, varken politiskt eller estetiskt, är punktum inte endast platsen där Barthes äntligen finner 

sin mor och fotografiets essens, utan också det av fotografins två element som ger den 

starkaste känsloupplevelsen. Relevant nog för vår undersökning är punktum det som bryter 

både studium och dess kulturellt medierade tolkning: den fungerar som motpol till både 

tolkning och doxa. Eftersom punktum inte kan lära oss någonting, den kan aldrig få oss att gå 

med i en politisk rörelse eller köpa en viss produkt, är den, till skillnad från studium, radikalt 

subersiv: den kan inte bilda en skola, den enar inga människor. Punktum för en kamp mot alla 

system. Som en sista skillnad mot studium talar också punktum till sina åskådare som 

individer och inte som generaliserade stycken dominant kultur:  

 

It is because each photograph always contains this imperious sign of my future death that each 

one, however attached it seems to be to the excited world of the living, challenges each of us, one 

by one, outside of any generality […]189 

 

Genom att visa oss något som antingen redan har eller kommer dö, påminner oss fotografiet 

också om vår egen död. Denna vår egen död påverkar oss såklart alla som individer, bortom 

kulturellt arv eller ideologisk påverkan (vilket kanske är paradoxalt för i sådana fall är ju 

döden väldigt generell – men vi dör kanske inte alla samma död?). 

 Även om Camera Lucida inte alls är något politiskt eller ideologiteoretiskt verk hyser 

Barthes här ändå vissa åsikter som vid det här laget i denna uppsats nästan kan kallas för loci 

communes. Det finns för Barthes den dominanta och banala, dominerande doxan (som här 

alltså inte alls är ond, bara mjäkig) och utanför denna finns sättet på vilket man kan avbryta 

den. Detta avbrott är också ett avbrott av all tolkning och av alla ideologier; den är 

hänsynslös och radikalt subversiv. Även om Barthes inte lägger någon tydlig politisk eller 

etisk värdering i varför man borde söka sig till punktum istället för studium, är Camera Lucida 

ändå ett verk som förespråkar att man ska söka sig till punktum, och alltså till en plats där 

ideologin och doxan inte når oss. På grund av detta passar detta Barthes sista verk väl in under 

det modus som här har kallats för anti-agonistiskt.  

 

 
189 Barthes 2000, s. 97. 
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Crescendo   
 

Ficklampan och bilden 

 
Hittils har jag försökt visa hur Barthes teorier om ideologi och dess kritik alla är uppbyggda 

runt två modi: den agonistiske Barthes och den anti-agonistiske. Men dessa tillvägagångssätt, 

dessa punkter som återkommer igenom hela hans karriär, lämnar också utrymme för en 

tolkning av Barthes utifrån hans egna teorier – på grund av att dessa punkter är just 

återkommande. För att närma oss en klarhet över vad det här egentligen innebär kommer jag 

denna del av uppsatsen rikta Barthes egen ficklampa mot honom själv, och låta Barthes 

kritisera Barthes. Här kommer frågan ’Hurdan är Barthes egen mytologi?’ att ställas. Men 

innan vi påbörjar detta busstreck måste vi ha tillstånd: först måste vi alltså, i korthet, 

återvända till några detaljer i Barthes tänkande som ger oss anledning att tro att någonting 

finns osagt om hans egna verk. Vi kommer här att diskutera svårigheten att kommunicera utan 

att producera indirekt mening och mytologier.  

 Vi börjar med att titta närmare på Barthes farhågor om fotografiet i ”Rhetoric of the 

Image”. För Barthes är det unika med fotografiets medium att det ska visa något som har hänt, 

och på så vis utgör en ny spatio-temporal kategori: ”spacial immediacy and temporal 

anteriority”, alltså att vi kan i och med fotografiet i vår hand (rum) se något som redan har 

hänt (tid).190 Fotografiets unika form, att det inte framställer något som är utan något som har 

varit, är något som enligt Barthes ger fotografiet intressanta egenskaper: ”[…] the photograph 

(in its literal state), by virtue of its absolutely analogical nature, seems to constitute a message 

without a code.”191 Fotografiet, eftersom det på ett oredigerat sätt verkar visa något som har 

hänt, visar en verklighet som är naturlig, objektiv, och fri från sekundära meningssystem. 

Detta mediums natur står i kontrast till t.ex. teckningens, som Barthes menar alltid måste vara 

ett kodat meddelande. Teckningen, även om det skulle vara frågan om en transposition, lyder 

alltid regler och konventioner, samt kan inte genomföras med samma exakthet som 

fotografiet,  ”for there is no drawing without style”, skriver Barthes.192 Det är viktigt att 

veta att fotografiet endast verkar vara en motsats till teckningen, eftersom myten om 

 
190 Roland Barthes, ”Rhetoric of the Image”, Image – Music – Text, övers. Stephen Heath, London: Fontana 

Press 1977, s. 44. 
191 Barthes, “Rhetoric of the Image”, s. 42–43. 
192 Barthes, ”Rhetoric of the Image”, s. 43. 
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fotografiets ’naturlighet’ är just en myt (som späds på av fotografiets skenbara karaktär 

som endast kopierande).193 Den här utopiska visionen om fotografiet som tömd på 

konstruerade konnotationer, verkade vara något som skrämde Barthes: ”[…] the more 

technology develops the diffusion of information (and notably of images), the more it 

provides the means of masking the constructed meaning under the appearance of the given 

meaning.”194 Som vi har sett tidigare, är den här rädslan något som går igenom många av 

Barthes texter. Däremot verkar han inte alltid vara skrämd av hur konnotationernas 

naturalisering påverkar hans egna arbeten. Och om inte ens fotografiet i sitt uttryck undgår 

de sekundära meningarna, så kanske inte heller Barthes undgår dem? Den här frågan 

kommer här att undersökas vidare. Vi fortsätter med bildtemat en liten bit till, för att belysa 

en aspekt av Mythologies. 

 

Meningens förändring via förflyttning 

 
Vid en viss punkt i detta verk belyser Barthes sitt lite luddiga teoretiska ramverk med ett 

exempel. Han berättar hur han hos frisören ges ett nummer av veckotidningen Paris-

Match: ”On the cover, a young Negro in a French uniform, with his eyes uplifted, probably 

fixed on a fold of the tricolour […]”, och Barthes är som vanligt snabb med att upptäcka 

den mytologiska betydelsen: ”[…] that France is a great empire, that all her sons, without 

any colour discrimination, faithfully serve under her flag, and that there is no better answer 

to the detractors of an alleged colonialism than the zeal shown by this Negro in serving his 

so-called oppressors.”195 Men även om den är effektiv, är Barthes analys av den här bilden 

inte vad vi är intresserade av här. Vi är här för att undersöka vad som händer när sekundära 

meningssystem förflyttas.  

 När Barthes kritiserar fotografiet i Paris-Match, så skapas meningen som han 

kritiserar av bildens samspel med sin både fysiska och kulturella kontext. Varför en fransk 

veckotidning skulle vara intresserad av att uttrycka en pro-kolonialistisk åsikt är ingen svår 

fråga att besvara. Däremot hade fotografiet varit mer förvirrande, eller i alla fall skapat en 

annan mening, om den satt utanpå en korvkiosk i Sibirien. Vad jag försöker säga här är att 

när Barthes kritiserade fotografiet i Paris-Match tittade han i Paris-Match, vilket gav 

honom informationen han behövde för att tolka mytologierna kopplade till bilden. Men när 

vi läser Mythologies idag, ser vi inte bilden i Paris-Match utan i Barthes Mythologies (om 

 
193 ”the myth of photographic ’naturalness’”, skriver Barthes, ”Rhetoric of the Image”, s. 44. 
194 Barthes, ”Rhetoric of the Image”, s. 46. 
195 Roland Barthes, Mythologies, övers. Anette Lavers, New York: The Noonday Press, 1991, s. 115. 
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vi nu har en utgåva med bilder i). Läsaren av Mythologies ser bilden i en annan kontext: 

även om Barthes såg bilden som ett exempel på fransk kolonialism, blir vi tilldelade bilden 

som ett exempel av vad Barthes anser vara ett exempel på fransk kolonialism. Mellan de 

här två alternativen ryms det en väsentlig skillnad. Om en person som har läst Mythologies 

skulle visas fotografiet av den unge soldaten i kolonierna hade denna bild inte signifierat 

en mytologi om den franska kolonialismen utan en mytologi om Barthes kritik av den 

franska kolonialismen. Fotografiet i Paris-Match har ett sekundärt meddelande, och 

fotografiet i Mythologies ett annat, även om fotografierna visuellt sett är likadana. 

Originalfotografiet, i och med att det är ett fotografi, har mycket riktigt en gömd, 

naturaliserad, makt, men när Paris-Match använder sig av fotografiet är det, som Barthes 

visar, allt annat än oskyldigt. Så varför skulle det vara på något annat sätt när Barthes 

använder sig av det? När Barthes gör på detta vis, dränker han fotografiet i en ny mening, 

och, som vi kommer att se, gör han detta som del av en retorisk strategi.  

 I Mythologies skriver Barthes aldrig om problematiken angående honom själv som 

ett tecken som kan annekteras av och vidarebefordra ett mytologiskt system, inte heller 

diskuterar han vad hans egen mytologi skulle kunna bestå av. Det utopiska neutrala tecknet 

var för Barthes just en utopisk dröm, och denna skugga låg i och för sig tung över många 

av hans verk, men även om han verkade bekymrad över svårigheten att ta emot eller skicka 

signaler utan att ta emot eller skicka sekundära meningar, riktade han sällan denna oro mot 

sig själv.  

 
 

Maneterna och det omöjliga avståndet 

 
Om Barthes skulle ha skrivit om sin egen mytologi så borde det ha skett i Roland Barthes 

by Roland Barthes, boken om honom själv, och mycket riktigt hittar vi däri vad som verkar 

vara ett försök att ta sig an denna problematik. Under rubriken Medusa skriver Barthes om 

doxa:  

 
The Doxa is current opinion, meaning repeated as if nothing had happened. It is Medusa: 

who petrifies those who look at her. Which means that it is evident. Is it seen? Not even that: 

a gelatinous mass which sticks onto the retina. The remedy? As an adolescent I went 

swimming one day at Malo-les-Bains, in a cold sea infested with a kind of jellyfish we call 

medusas (what aberration led me to agree to swim there? I was one of a group, which 

justifies any cowardice); it was so ordinary to come out of the water covered with stings and 

blisters that the locker-room attendant phlegmatically handed you a bottle of potassium 
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chloride as soon as you left the beach. In the same way, one might conceive of taking a 

(perverse) pleasure in the endoxal products of mass culture, provided that when you left the 

immersion of that culture, someone handed you on each occasion, as if nothing had 

happened, a little detergent discourse.196 

 
Här är doxa åsikter som smyger sig in i människors medvetanden och förstelnar dem utan 

att de märker något själva. Barthes ställning i frågan är föga förvånande: doxa är något 

förtryckande som vi ska motverka, en illusion att avförtrolla. Men precis som med den 

utopiska visionen om tecknet utan konnotationer, är kuren för doxans brännskador inte mer 

än en idealism, något ”one might concieve of”. Den här besvikelsen leder Barthes till att 

formulera sin egen position till doxan som hållandet av en slags vaksam distans:  

 
The Doxa speaks, I hear it, but I am not within its space. A man of paradox, like 

any writer, I am indeed behind the door; certainly I should like to pass through, 

certainly I should to see what is being said, I too participate in the communal 

scene; I am constantly listening to what I am excluded from; I am in a stunned 

state, dazed, cut off from the popularity of language.197 

 

            Barthes vill hålla doxan på avstånd, så att den inte lurar honom, samtidigt som han är nyfiken, 

och alltid vill delta och lyssna; att han är en ”man of paradox” kan vi alltså också (utöver 

avstånd-närhet-paradoxen) tolka etymologiskt, som att han är emot (para) publikens 

försanthållanden (doxa). Här framstår ideologikritikerns position som ensam, men inte alls 

hopplös. Ställd inför den sekundära meningens förtryckande verklighet kan Barthes backa 

några steg, stänga en dörr, och liksom kontrollera vad han tar in så att han inte luras av doxan. 

Men det finns två stora problem med den här framställningen, som båda har sitt ursprung ur 

skillnaden som här görs mellan den stora, blinda massan och Barthes själv. Dessa två problem 

har vuxit fram ur samma rot som Barthes tidigare nämnda tystnad i frågan gällandes hans 

egna mytologier.  

Först ut: lösningens arrogans. Problemet har med närhet och distans att göra: Barthes 

vill vara tillräckligt nära för att höra, men tillräckligt långt borta för att inte påverkas av doxa. 

Eftersom sekundära meningssystem genomsyrar all kommunikation, och det står skrivet i 

doxans natur (enligt Barthes) att vara osynlig för sitt offer, kan man fråga sig vad det är för en 

dörr som Barthes påstår sig stå bakom, som tillåter honom att se tillräckligt mycket för att 

 
196 Roland Barthes, Roland Barthes by Roland Barthes, övers. Richard Howard, Los Angeles: University of 

California Press 1994, s. 122. 
197 Barthes 1994, s. 123. 
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kritisera utan att själv förstelnas. Men innan man tillskriver Barthes någon övertro på sin egen 

kritiska positions oantastlighet, bör man komma ihåg att han ett stycke tidigare pratar om en 

annan lösning på doxans problem som något ”one might concieve of”. En total immunitet mot 

doxa eller sekundära meningssystem skulle omöjliggöra dess kritik – en punkt jag är säker på 

att Barthes var smärtsamt medveten om. Det är också en punkt som vi kommer att återse 

snart. 

 Framställningens andra problem har med bilden av Barthes semi-ensamma position 

som unik att göra. I Mats Rosengrens läsning av texten ligger ”[t]he point of tension, conflict, 

agony, and despair for Barthes”198 i grupptrycksaspekten: ”I was one of a group, which 

justifies any cowardice”.199 Rosengren menar att det är gruppens sociala regler som får 

Barthes att förstelnas av doxan, och detta är just anledningen till varför Barthes endast vill se 

gruppen på ett avstånd, som bakifrån en dörr. Men även om Rosengrens läsning är både 

noggrann och givande, så lider den av samma problem som Barthes text själv gör: den är 

Barthes-centrisk. Vad menar jag med det? Jo, Barthes skriver att den enda anledningen till att 

han badade i det kalla, brännmanetsfyllda havet (vilket, och detta måste man ge honom, inte 

låter särskilt trivsamt), var denna ”aberration”, gruppdynamiken. Han ville inte hoppa i 

vattnet. Även de senare raderna förstärker bilden av Barthes paradoxiska och motvilliga 

utanförskap, ”certainly I should like to pass through, certainly I should like to see what is 

being said, I too participate in the communal scene”.200 Barthes vill såklart gärna inkluderas i 

den sociala sfären, men han vill däremot inte förstelna som de andra ungdomarna. 

Följaktligen badar han inte längre med sina kamrater, utan lyssnar i stället på vad de pratar om 

från ett avstånd. Jag ska också tillägga att den här bilden av Barthes, är närmare till hands när 

man läst om lungsjukdomarna som förföljde honom från en tidig ålder och utanförskapet han 

upplevde när han spenderade en stor del av sitt liv på kurorter medan hans vänner klättrade i 

det akademiska systemet. Hursomhelst: vad både Barthes och Rosengren inte trycker 

tillräckligt mycket på i sina respektive förståelser av gruppens dynamik är just gruppens makt, 

att den ”justifies any cowardice” (min kursivering), alltså inte bara Barthes feghet, utan alla 

dem med vilka han simmade. Barthes var lika mycket med och utformade gruppen som de 

andra ungdomarna, och utgör följaktligen en lika stor del av dess makt över subjektet. De 

andra badande vännerna kanske alla har liknande berättelser som Barthes: de ville inte, 

gruppdynamiken tvingande dem, alla andra gjorde det, detta fruktansvärda grupptryck, etc. 

 
198 Mats Rosengren, ”Doxa: That Which Sticks onto the Retina”, The Yearbook of Comparative Literature, 

2019:62, s. 130. 
199 Barthes 1994, s. 122. 
200 Barthes 1994, s. 123. 
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Alltså: om det var grupptillhörandet och dess sociala dynamik som fick Barthes att bada med 

brännmaneterna, så var han inte bara offer utan också förövare – han påverkade andra på 

samma sätt som de påverkade honom. Men det är inte på det här sättet som Barthes förtäljer 

berättelsen. I Barthes version är hans egen position unik, och det på två sätt: 1) Barthes blir 

mer påverkad, eller påverkad på ett annat sätt, än andra – vilket tvingar honom till detta 

unika utanförskap. Men egentligen påverkar Barthes andra på samma sätt som de påverkar 

honom, och hans kritiska utanförskap är på så vis ren utopi. 2) Både Barthes utanförskap, 

och tidigare innanförskap, utövar inte, till skillnad från den sociala massans grupper, någon 

makt över andra människor. Men egentligen sker ingen kommunikation med någon 

immunitet mot de sekundära meningarnas system, och Barthes position, både vid sin 

ungdoms badstrand och bakom sin ålderdoms dörr, är på så vis, återigen, utopi. När det 

kommer till ideologi, doxa, och sekundära meningssystem, kan man inte isolera sig och 

ändå kritisera, eller delta utan att påverka. Följaktligen berättar Barthes metafor, dörren 

bakom vilken han gömmer sig, om en instabil position som inte går att helt kontrollera,  

med tanke på att alla som deltar på något vis också påverkar. Man kanske kan prata om 

avstånd, men då bara i en gråzon. Man kanske kan prata om avmytologiserande kritik, men 

då endast också som påverkan (och alltså ny mytologi).  Barthes ’bakom dörren’ är således 

en bokstavlig utopi – en icke-plats, vid vilken ingen människa kan vistas. Vid den här 

punkten verkar Barthes kanske vara okaraktäristiskt hemmablind, men som jag gett 

antydan om tidigare, och som vi kommer att se, är detta frågan om en särskild retorisk 

strategi. 

 

Haikun och grodans omöjliga kväkande 

 
För att förtydliga min egen position och den något spretiga diskussionen ovan ska vi titta 

på ett sista exempel. Det här exemplet kommer från Empire of Signs (1970), och ligger 

alltså placerat kronologiskt mellan våra tidigare två exempel. Det är också ett exempel som 

visar den tidigare diskussionens alla aspekter. 

 Av de många teman som Barthes diskuterar i Empire of Signs är haikun det tema 

som tar upp flest av bokens sidor. Barthes kanske exotiserande läsning av japanska 

kulturfenomen bryts mot hans västerländska världsuppfattning, detta Väst som ”moistens 

everything with meaning, like an authoritarian religion which imposes baptism on entire 

peoples […] the first meaning of the system summons, metonymically, the second meaning 
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of discourse, and this summons has the value of a universal obligation.”201 Det här känner 

vi igen från tidigare: den större sociala diskursen påverkar alla språkliga uttryck, alltid (här 

”a universal obligation”[min kursiv.]) Till skillnad från språkets sociala verklighet i väst 

ställer Barthes upp haikun, som enligt hans mening fungerar enligt en helt annan logik. I 

motsats till det språkbruk som låter sig fyllas av mytologi eller symbolik, gör haikun 

tvärtom:  

 
[…] constrained to the classification par excellence, that of language, the haiku 

functions at least with a view to obtaining a flat language which nothing grounds 

(as is infallible in our poetry) on superimposed layers of meaning, what we might 

call the ’lamination’ of symbols.202 

 
Barthes menar att haikun alltså ska utgöra ett språkligt (helt läsbart) uttryck som strävar 

efter att omöjliggöra en sekundär och/eller symbolisk mening. Tecknet ska under haikuns 

regler fungera helt korrekt, förutom på det mytologiska planet: doxa, ideologi, och tolkning 

görs för instabila för att kunna finnas kvar i den perfekta haikun. Haikun utgör en gren av 

den större traditionen Zenbuddhism, som Barthes menar inte eftersträvar någon 

upplysning, utan ”a moment when language ceases […] and it is this echoless breach which 

institutes both the truth of Zen and the form – brief and empty – of the haiku.”203 Haikun 

försvinner lika snabbt som den kom, och den strävar efter att vara utan eko, den försöker 

att inte lämna några spår i läsaren/åhöraren (en haiku ska egentligen läsas högt). Dags för 

exempel. Barthes frågar oss vad vi egentligen kan säga om det här:  

 
In the fisherman’s house 

The smell of dried fish 

And heat. 

 
Eller det här: 

The winter wind blows. 

The cats’ eyes 

Blink 

 

 
201 Barthes 1992, s. 70. 
202 Barthes 1992, s. 74. 
203 Barthes 1992, s. 74. 
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Enligt Barthes söker haikun strypa varje möjlighet till tolkning och eftertanke, den strävar 

efter att bryta ”the vicious infinity of language”, alltså ”the thought of thought”, eller ”the 

infinite supplement of supernumerary signifieds”.204 Oavsett om man som läsare håller med 

Barthes eller inte (om han har rätt är inte vad frågan gäller just nu), är det viktigt att förstå 

att haikun enligt Barthes är så gott som värdelös för ideologiska eller doxiska budskap, och 

att den är just värdelös på detta vis är hela poängen: ”the word’s stone has been cast for 

nothing: neither waves nor flow of meaning.”205 

 Barthes presentation av haikun visar upp en problematik som kan verka paradoxal. 

Denna problematik har först och främst att göra med ett visst problem vi har sett förut: 

svårigheten att kommunicera utan att producera medföljande mytologier. Om Barthes 

analys av haikun är korrekt, varför skulle han då vilja visa den för oss? Alltså: om haikun 

inte kan tolkas, eller producera minsta eftertanke hos läsaren/åhöraren, hur kunde den då 

inspirera Barthes till att skriva om den?  

 De här frågorna behöver inte betyda att Barthes analys är felaktig.  Faktum är att vad 

som kanske först verkar vara Barthes ’misslyckade flyktförsök’ inte behöver vara mer än 

ett exempel, ett pedagogiskt sådant som säger något om varför just detta exempel skulle 

vara misslyckat. Barthes lär oss någonting med själva försöket. Om haikun strävar efter en 

effekt som är en ögonblickets fristad från osynlig doxa och förtryckande ideologi, är denna 

effekt också en fristad från inspiration. Dess immunitet mot sekundära meningssystem 

skulle innebära att det inte finns en risk för medföljande nazistiska värderingar, men det 

skulle också innebära att det inte finns en chans till att du blir inspirerad att adoptera en 

hemlös hund. Den här immuniteten verkar alltså montera ned Barthes haikuexempel 

inifrån, trots att det är ännu inte nödvändigtvis fallet att han har fel i sin analys. Om man 

inte kan delta i doxan utan att också påverka, och Barthes har blivit påverkad av haikun, så 

deltar haikun i doxan. Oavsett om dess effekt eller isolerade innehåll är ett avbrott i  

mytologin, är inte haikuns innehåll tillgängligt för oss utan att vi först tar oss igenom dess 

materiella form och vissa rituella omständigheter. I vilken form är haikun skriven – på ett 

pappersark, i en bok, på en datorskärm? Och var läser du haikun – på ett berg, i ett 

klassrum, eller på en offentlig toalett? Det rör sig inte endast här om omständigheter som 

påverkar diktens effekt, utan också rent praktiska hinder och, framför allt, semiologiska 

tecken i det system i vilket du hittade haikun – och dessa tecken kommer att vara bärare av 

ideologi. Till skillnad från 1600-talspoeten Matsuo Bashō, som hörde Zens sanning i en 

 
204 Barthes 1992, s. 75. 
205 Barthes 1992, s. 84.  
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grodas kväkande, kan vi inte ta del av haikun – även om den i sig är ideologiskt oskyldig – 

utan att den direkt eller indirekt presenteras för oss av någon aktör. Barthes hade aldrig 

kommit till sin insikt om haikun om han aldrig hade åkt till Japan 1966. Som man kan läsa 

om de andra uppslagen i Empire of Signs, behandlar de flesta liknande teman – Barthes 

blev inspirerad under resan. Den här delen av texten framför er, som behandlar den 

omöjligtvis påverkande haikun, kommer så klart att påverka läsaren på något vis. 

Detsamma gäller för Empire of Signs – haikun existerar inte i något vakuum. Även om 

haikudikten, som Barthes menar, är ”so instantaneous […] that even the copula would 

seem excessive”, alltså att den knappt visar något som är, kommer alla andra tecken i det 

kringärdande systemet att vara bärare av sekundär mening.  

 I de tre exemplen vi har tittat på, som alla kommer från olika tidpunkter i Barthes 

författarskap, är argumentationen alltid orienterad mot samma fenomen och verkar alltid 

visa en liknande problematik. Myten om fotografiets naturlighet, Barthes paradoxiska dörr, 

och hans tolkning av haikun behandlar alla tre någon form av motstånd eller ett brott mot 

ideologi, och de är alla skrivna under samma skenbara naivitets förtecken. I ingen av de tre 

framställningarna skriver Barthes om sin egen ideologiska påverkan, som följer med då han 

skriver om flykten från just ideologisk påverkan. Även om han i vart och ett av dessa fall 

visar hur svårt det är att kommunicera utan att också skapa mytologier, så nämner han 

aldrig sin egen mytologi.  Samtidigt kan han inte rimligtvis vara omedveten om den själv. 

Så varför denna tystnad?  

 Barthes tystnad i den här frågan är som jag förstår det – strategisk, något som han 

använder sig av som en del av en retorisk strategi. Denna strategi är en som Barthes känner 

till väl. Jag talar så klart om mytologi, eller sekundära meningssystem. Med tanke på 

motståndet som bl.a. den här uppsatsen har visat att Barthes har fört, genom hela sin 

karriär, mot dessa sekundära meningssystem, kan det låta minst sagt konstigt att han skulle 

använda sig av en sådan retorisk strategi själv. Men motståndet till mytologi och 

användandet av mytologi som retorisk strategi behöver inte nödvändigtvis vara ömsesidigt 

uteslutande. Alltså: helt i enlighet med att mytologin fungerar via en naturalisering av sig 

själv, talar inte Barthes om sin egen mytologisering. Tystnaden när i sin tur mytologin om 

Barthes, som han själv varken avmytologiserar eller erkänner: han låter den existera, han 

låter den spela ut. Men vad är det som egentligen spelas ut? Vad är det egentligen denna 

mytologi består av? 
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Barthesiteten  
 

Barthesiteten som mytologi och kritik 

 
Vad är egentligen denna sekundära mening som Barthes smyger med i sina texter? Vi bör 

komma ihåg att det mytologiska tecknet påverkar det lingvistiska tecknet just så att man 

inte märker det, och på det här viset smyger Barthes på två sätt: han döljer meningen, och 

döljer att han döljer meningen. I den här delen kommer jag att argumentera för att den 

mytologi som hans texter överför till oss, är en mytologi om en dygd, eller en förmåga. Vi 

kan, eftersom termen inte verkar konkurrera med någon annan betydelse, tills vidare kalla 

denna dygd för barthesiteten. Detta ord har valts av två anledningar: för det första, 

intressant nog, har varken ordet ’bartheism’ eller ’barthesitet’ använts i forskningen om 

Barthes, ett faktum som på ett i alla fall anekdotiskt plan pekar mot att de som vanligtvis 

skriver om Barthes skriver om honom som en tänkare vars interna heterogenitet förbjuder 

sådana begrepp, alltså begrepp som i stället pekar mot en homogenitet. Detta trots att det 

finns, som vi har sett, gemensamma nämnare i en majoritet av Barthes verk. För det andra 

kommer vi att använda ordet ’barthesitet’, istället för t.ex. ’bartheism’, på grund av att 

denna ändelse passar väl in med hur Barthes själv beskrev liknande mytologiska 

formationer: i Rhetoric of the Image, t.e.x., får begreppet ”Italianicity” (sv. Italieniteten) 

beskriva fältet av vad som anses typiskt italienskt, ”[…] the condensed essence of 

everything that could be Italian, from spaghetti to painting”.206 På ett analogiskt vis 

kommer detta ord att beskriva samlingen av tankar, idéer och åtbörder som upprepar sig i 

Barthes verk – vad som är typiskt för det Barthesianska tänkandet, om man så vill. För att 

vara så tydlig som möjligt med vad jag egentligen menar med ’Barthesiteten som mytologi’ 

vill jag först med ett exempel visa hur en mytologi kan upplevas. 

 Ni blir ombedda att tänka er en soluppgång. Bilden i ert inre skiljer sig från varandras, 

men är säkert på det stora hela ganska lika. Tänk er nu i stället att ni blir ombedda att tänka er 

en nietzscheansk soluppgång. Beroende på vad ni har för bild (stereotyp) av Nietzsche 

kommer bilden av soluppgången att förändras: t.ex. går solen kanske upp över en alpsluttning, 

den lyser över den nya tidens filosof, den är själv en metafor för en ny tid, o.s.v. Ordet 

nietzscheansk har vissa konnotationer, som ser olika ut för oss, beroende på hur insatta vi är i 

en nietzscheansk diskurs (det här beror i sin tur på hur effektivt mytologin Nietzsche överförs 

till sina läsare). Men om man inte har en stereotyp bild av Nietzsche så kommer soluppgången 

 
206 Barthes, “Rhetoric of the Image”, s. 161. 
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att vara oförändrad. Däremot anser jag att man inte behöver ha förstått Nietzsche (som i något 

slags hermeneutisk drömvärld), man behöver inte applicera någon specifik nietzscheansk 

tankegång eller kritik, för att bilden av soluppgången ska förändras: det räcker med att man 

har en stereotyp, att mytologin har spillt över i ens medvetande. Om man drar sig till minnes 

Moudilenos artikel om hur mytologin om Barthes tagit ’Black man saluting the flag’ i 

besittning kan denna process förtydligas. I sin artikel visar Moudileno hur Barthes egen 

mytologi har anammat fotografiet som brukar kallas ’Black man saluting the flag’ till den 

grad att vad som faktiskt visas på fotografiet själv är bortglömt, eller egentligen: bort-

mytologiserat. ’Black man saluting the flag’ visar egentligen varken en vuxen man eller en 

person som gör honnör framför trikoloren, men traditionen som Barthes skapat har blivit 

viktigare än vad fotografiet egentligen visar. Mytologin har, helt enligt processen som Barthes 

visar i Mythologies, i ett växelspel delvis trängt undan det primära, lingvistiska tecknet och 

ersatt det med det mytologiska signifikatet. Vad jag menar, om vi återvänder till exemplet 

med soluppgången, är att om en person, som aldrig tidigare hade hört talas om Nietzsche, 

skulle läsa Nietzsche, kan mytologins signifikat spilla över i läsaren utan att man egentligen 

förstår texten till fullo. Eftersom det mytologiska växelspelet delvis tränger undan det 

lingvistiska tecknet är det inget krav att uttömma det lingvistiska tecknet på mening för att 

komma i kontakt med mytologin. När läsaren av Nietzsche tittar ut genom fönstret på den 

stigande solen, även efter en förhållandevis misslyckad lästimme, så kan soluppgången te sig 

Nietzscheansk – även utan någon medveten applicering av teori, kritik eller terminologi: 

’Nietzsche’ som mytologi har som en sorts schablonbild spillt över i läsarens 

tolkningshorisont.207  

Nu när det har visats hur upplevelsen av en mytologisk process kan erfaras för 

subjektet kommer jag att försöka skönja vad denna mytologi – barthesiteten – egentligen 

består av, eller mer exakt: identifiera i vilket material den visar sig. 

 Få av Barthes texter följer en disposition enligt formen: introduktion, 

problemformulering, slutsats, etc, utan är i stället disponerade enligt alternativa former. 

Den vanligaste av dessa former, hans mest använda upplägg, är att han skriver korta men 

många kapitel om en stor mängd av olika ämnen, som en mängd krönikor, ungefär.208 Så 

 
207 Denna process skiljer sig så klart i effektivitet mellan olika mytologier. Nietzscheanismen kanske inte ens är 

en godtagbar mytologi, utan används här endast som ett hypotetiskt exempel. 
208 Det här sättet att skriva på antas ofta ha att göra med att Barthes under större delen av sitt liv hade för vana att 

skriva ner tankar och kritik på visitkort, som han också sparade och sorterade i komplexa system. Se Calvet 

2005. 
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här ser dispositionen ut i t.ex. Mythologies. När han i just i detta verk kommenterar det 

analyserade materialets vida spridning börjar han med distinktionen signifier/signified:  

 
A signified can have several signifiers: this is indeed the case in linguistics and psycho-

analysis. It is also the case in the mythical concept: It has at its disposal an unlimited mass of 

signifiers […] I can find a thousand images that signify to me French imperiality. This means 

that quantitatively, the concept is much poorer than the signifier, it does nothing but re-present 

itself.209 

 
Mytologierna som Barthes hittar exempel på kan alltså yttra sig, manifestera sig, på en 

myriad olika vis. Och Barthes kunde ha hittat tusen andra bilder där mytologin om den 

franska imperialismen levde i uttrycksformen. Följaktligen kunde han lika gärna ha valt 

andra exempel att skriva om i Mythologies. Det centrala i boken är alltså inte de materiella 

exemplen i sig, utan något som är mer övergripande. Om mytologiernas upprepning i 

materiella former skriver Barthes att: ”This repetition of the concept through different 

forms is precious to the mythologist, it allows him to decipher the myth, it is the insistence 

of a kind of behaviour which reveals its intention.”210 Vad som får Barthes att skriva om 

exemplen i Mythologies som han faktiskt skriver om, är deras roll som mottagare och 

distributörer av mytologi. Nedvärderandes de primära lingvistiska tecknen, verkar de 

parasiterande mytologiska tecknen vara det som verkligen intresserar Barthes. Eller? För 

Barthes är mytologierna inga eviga strukturer, de är föränderliga och ändliga: ”there is no 

fixity in mythological concepts: they can come into being, alter, disintegrate, disappear 

completely. And it is precisely because they are historical that history can very easily 

surpress them.”211 De primära tecknen är ofta underkastade de sekundära mytologierna, 

men även dessa föds, förändras, och slutar också en dag att existera i vår värld. Vad som i 

barthesiteten är viktigare än mytologierna, deras makt till trots, är själva kritiken av 

mytologierna. De lingvistiska tecknen byts ut, och mytologierna föds och försvinner, och 

därför kommer kritikern alltid behövas för att omtolka och förstå sin föränderl iga omvärld. 

Om mytologierna hade varit stabila, och deras lingvistiska värdtecken inte hade förändrats 

med tiden, hade någon proto-mytolog kunnat avmystifiera mytologin, trycka en bok om sitt 

arbete, och sedan förkunna semiologin, en gång för alla, som avslutad. Men det är inte så 

som Barthes ser på världen, han ser inte en värld av oföränderliga försanthållanden. Att 

 
209 Barthes 1991, s. 118. 
210 Barthes 1991, s. 119. 
211 Barthes 1991, s. 119.  
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sträva efter en kritikerns dygd är att försöka hitta den stabilaste av platser att stå på i en 

värld av instabilitet – att försöka avmystifiera i en värld av konstant mystifikation.  

 

Flyktförsökens pedagogik 

 
Här kan man uppleva att Barthes teorier börjar spreta. Vi har tidigare i denna text, på ett 

rätt våldsamt sätt, delat upp hans arbeten i två kategorier: 1. Den agonistiska Barthes, de 

verk vars respons mot ideologin är en kritik, vars mål är avmystifiering (Mythologies, S/Z), 

och 2. Den anti-agonistiska Barthes, de vars respons mot ideologin är en flykt från 

ideologin, mot en ideologi-lös värld (Empire of Signs, Writing Degree Zero, Pleasure of 

the Text, Camera Lucida). En av dessa grupper stannar i verkligheten, den andra ger sig av. 

Vad säger det egentligen om barthesiteten? 

 För det första är kategori nummer 2, de s.k. ’flyktförsöken’, endast på ett skenbart 

vis misslyckade. Som vi har sett tidigare är det en omöjlighet att kritisera utan att påverka, 

och en plats utanför ideologin är en utopi. Men via denna problematik, som Barthes visar 

upp för oss, finns det nyttiga lärdomar att dra. Dessa texter är ofta analyser av ideologins 

gränser, och även om resultatet för somliga kanske är en besvikelse, är resultatet likväl 

positivt (i bemärkelsen innehåll, den ger oss kunskap). Som studier av ideologins vara och 

icke-vara är de också normativa. Dessa texter utgör alltid också budskap om vad som är 

värt att tänka på – det går inte att skriva en lång undersökning om ideologins gränser utan 

att implicit uttrycka att det är något som är värt för oss att genomföra.212 Den här aspekten 

av Barthes arbete förstärks när han, som i mot slutet av Empire of Signs, skriver om sin 

upplevelse i Japan:  

 
[…] no enclosure (except for very low ones), and yet I am never besieged by the horizon (and 

its whiff of dreams) : no craving to swell the lungs, to puff up the chest to make sure of my 

ego, to constitute myself as the assimilating center of the infinite: brought to the evidence of an 

empty limit, I am limitless without the notion of grandeur, without a metaphysical reference. 213 

 
Ett stycke som detta kanske man som läsare upplever onödigt poetiskt, eller som irrelevant 

för det allvarligare kritiska uppdraget, men enligt min uppfattning är det relevant för vår 

fråga i allra högsta grad, på flera olika sätt. Framför allt är det frågan om ett 

ställningstagande, ett bekännande av färg. Även om livet utanför doxan är en ren idealism, 

 
212 Häri ligger humorn i den virala sketch där en myrsloksexpert, som bott 15 år i djungeln för att skriva en 

uttömmande studie, hatar djuren. https://www.youtube.com/watch?v=qXD9HnrNrvk (hämtat 28/1 2021) 
213 Barthes, Empire of Signs, s. 107. 

https://www.youtube.com/watch?v=qXD9HnrNrvk
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är vägen dit, trots att destinationen egentligen inte existerar, inte lönlös att vandra (och 

vilken väg har fört Barthes dit? Jo, ideologikritiken). På ett paradoxalt sätt uttrycker detta 

stycke, å ena sidan, drömmen om en värld fri från doxisk påverkan (”no enclosure […] I 

am never besieged by the horizon (and its whiff of dreams)”, ingen ideologi drar Barthes åt 

något (håll han är fri från yttre påverkan), samtidigt som det, å andra sidan, med sin egen 

påverkan, åstadkommer motsatsen: det påverkar, och det är skrivet för att påverka. Vad 

som förenar denne anti-antagonistiska Barthes med den mera konfrontativa och 

agonistiska, är att i ögonblicket som drömmen om ideologisk frihet statueras, förklaras 

också ideologins verklighet som fiende: de är reaktioner på samma problem, de har båda 

två den dominerande ideologin som motståndare. I och med att man här också uttrycker att 

’det hade varit så skönt att slippa påverkas’ så hyllar man också indirekt mytologens kamp. 

Ytterligare en ej oväsentlig aspekt av detta stycke är stilen: att ge tid till att betänka och väl 

utforma sitt skrivsätt är (som vi har sett i t.e.x. Writing Degree Zero och Pleasure of the 

Text), väsentligt för Barthes vision av vårt inom-ideologiska leverne. Alla de här 

aspekterna finns i det här stycket, som mytologi, som delar av vad som utgör barthesiteten. 

Slutligen är t.ex. Empire of Signs som helhet betraktad ytterligare ett försök i Barthes kamp 

mot de sekundära meningssystemen, ytterligare en nod i nätverket som utgör mytologin 

barthesiteten. Vi kan dra oss till minnes hur Barthes skrev i Mythologies om hur en 

mytologis ihärdighet i en fråga bevisar dess existens, och Barthes ihärdighet, hans 

bestående intressen och återkommande punkter, befäster mycket riktigt barthesitetens 

existens. Mytologin barthesiteten finns överallt i Barthes verk, och det är därför den finns 

över huvud taget (en mer heterogen eller sparsamt manifesterad mytologi hade inte varit en 

mytologi).  

 

Principerna och självkritiken 

 
Vi har redan läst Barthes centrala verk och undersökt hur han där hanterar ideologin och 

dess kritik. Frågan om vad den här barthesitetens dygd består av borde jag därför enkelt 

kunna skissera upp utan någon större kontrovers (den här listan är såklart en förenkling, 

men en dygd handlar på ett praktiskt plan mer om att arbeta enligt vissa riktlinjer än 

någonting annat – några grundläggande riktmärken borde därför räcka för tillfället):  
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1a. Medvetenhet i fråga om att vad som verkar naturligt berättigat är endast historiskt.                                             

1b. Misstänksamhet mot skenbart naturliga eller självklara artefakter                                                     

1c.    Och motsatsen: glädje inför polysemin och skrivbarheten.  

2. Kritikens spektrum innefattar alla ting, eftersom mytologierna kan ta sig uttryck i 

vilket material som helst (förstärkt av t.ex. det breda urvalet i Mythologies).   

3. Kritiken kan aldrig bli färdig, eftersom mytologier är instabila och ständigt föds på nytt.  

4.  Mytologier finns även i typer av stil, vilket leder till att det finns ett värde i att 

skriva med en medvetenhet om detta (det är svårt att helt exkludera barthesiteten från 

en elitism)  

5. Ett steg bort från författare och ett steg närmare läsaren. Förflyttning av fokus från 

verk till läsupplevelse 

6. Mytologier kan aldrig uteslutas helt från kommunikation, alltså man bör vara 

medveten om vad man själv överför till andra i denna form.214 

 

 
Den sista punkten i listan är värd att titta på närmare. Jag är säker på att Barthes kände till 

att han skapade egna mytologier, även om han sällan diskuterade saken. Som jag nämnde 

tidigare utgör det här en del av en helt medveten retorisk strategi. Barthesiteten kommer, 

som alla mytologier, att överföras via Barthes verk oavsett om man tänker närmare på 

saken eller inte. Men när man börjar kritisera Barthes på samma sätt som han själv 

kritiserar, alltså när barthesiteten har börjat sippra in i ens tolkningspraktik (eller om man 

helt medvetet använder hans strategier), kan den här processen upplevas tydligt. Det här 

sipprandet framstår ännu tydligare när man tänker att Barthes väljer att inte skriva om det – 

tänk bara hur mycket han måste velat skriva något i stil med ”hur häftigt meta är det inte 

att jag påverkar er via sekundära meningssystem samtidigt som jag skriver om hur 

sekundära meningssystem påverkar!” Barthes tystnad har två orsaker: det första är för att 

överföringen ska vara just indirekt, så att hans verk sprider sig och inspirerar på två plan 

(lingvistiskt och mytologiskt), och det andra är att det är som ett test och en fälla. Ett test är 

det, så att, när man väl lärt sig att mytologier är överallt och inget är naturligt, ska rikta 

Barthes egen ficklampa i ansiktet på honom. Bländad av lampans sken, kommer han ändå 

att le. Det är en fälla, eftersom så fort det ger oss något av värde att kritisera Barthes med 

hans egna metoder, bevisar vi att han har rätt i att ingenting är oskyldigt, eller i alla fall i 

 
214 Dessa egenskaper överlappar såklart med andra etiska riktlinjer eller egenskaper, som sin tur förespråkas av 

andra mytologier eller dygder. Barthesiteten är givetvis inte det enda sättet för den moderna människan att tänka 

kritiskt. 
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fallet honom själv. Att upptäcka barthesiteten är således samtidigt att ta dess först 

föreskrivna steg. Vi ges alla verktygen, men måste göra arbetet själva. Och när vi väl 

slutfört detta första prov, och med barthesiteten lokaliserat barthesiteten, så har mytologin 

rättfärdigat sig själv.  

 Det kan hända att man som läsare vid det här laget anser att barthesiteten inte är 

något annat än just det som den vill förgöra: en förtryckande, osynlig doxa, som påverkar 

hur människor upplever världen utan att de själva märker någonting. Det första steget 

beskrivet ovan kanske låter som en indoktrinering, som en ouroboros vars process ger 

näring åt sig själv. Men då glömmer man den vaksamma, kritiska aspekten av 

barthesiteten. Kritiken som den lär ut, processen som utgör dess livslängd, innehåller alltid 

medlen för sin egen undergång. Genom kritiken kan man alltid finna, eller anse, att 

barthesiteten är onödig eller ond – och avveckla den. Att mytologier är just historiska och 

inte naturliga är en av grundpelarna, och alltså sitter inte barthesiteten säkrare än någon 

annan mytologi. Det är inskrivet i barhesitetens mytologi att möjliggöra sin egen kritik, 

däribland kritiken av sig själv. Och om risken för mytologi och sekundära meningssystem 

aldrig kan avfärdas, är det inte rimligt att då låta sitt material gripas av ett sekundärt 

meningssystem som både är en varning om sin egen sort, och ett verktyg vi kan använda 

mot dem?      

 

Barthesiteten som dygd 
 

Vi är alla politiska djur 

 
Vad menar jag när jag kallar Barthesiteten för en’dygd’? För att ge ett svar på denna fråga 

måste vi först kort diskutera vad en dygd är för något, och för att påbörja denna diskussion 

ska vi återvända, med en rörelse typisk för retoriken, till Aristoteles. Jag kommer senare att 

belysa olika aspekter av barthesiteten med både berättelsen om retorikens födelse och ett 

stycke poststrukturalistisk logik. 

 I Politiken beskriver Aristoteles människan som ett politiskt djur, eller egentligen 

som det politiska djuret (politikōn zōon).215 Aristoteles ansåg att människan har vissa 

speciella egenskaper som gör just oss till politiska och samhällsbildande varelser:  

 

 
215 Aristotle, Politics, Cambridge/London: Harvard University Press 2012, Loeb Classical Library, s.9.  
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[…] for it is the special property of man in distinction from the other animals that he alone has 

perception of good and bad and right and wrong and the other moral qualities, and it is 

partnership in these things that makes a household and a city-state […]216 

 
Vi är tänkande och etiska varelser, och när vi är tänkande och etiska tillsammans så är vi 

det i former av ett hem eller ett samhälle. Men vad betyder det egentligen, att vara 

”tänkande och etiska tillsammans”? Vad är det Aristoteles menar att vi gör i samhä llet? 

Alla konster, verksamheter, och varelser har ett slutgiltigt ändamål eller syfte att 

fungera efter, ”For nature, as we declare, does nothing without purpose”, allt som existerar 

existerar för att röra sig mot ett visst mål (telos). Ett ekollons telos är att bli en ek, 

byggandet av båtars telos är att bygga en båt, svärdsmidandets telos är att smida ett svärd, 

e.t.c. Dessa syften tillåter såklart att man utför andra sysslor, med sina egna sub-syften, så 

länge de underordnas det slutgiltiga syftet – för att bygga en båt verkar det rimligt att såga 

så raka träplankor som möjligt, och för att smida ett svärd verkar det rimligt att först 

konstruera ett städ o.s.v. När det kommer till människan är det slutgiltiga syftet något som 

Aristoteles kallas för eudaimonia, som ungefär kan sägas betyda ’lycka’ eller 

’välbefinnande’, men som inte ska förstås som en upplevd känsla, utan, som Daniel C. 

Russel skriver, ”a life that is rich and fulfilling for the one living it”.217 Det här svaret på 

frågan om det mänskliga livets mening som Aristoteles ger oss kan kännas vagt. Vad som 

är ”rich and fulfilling” för en person behöver inte alls vara samma som för en annan. Efter 

att ha kommit fram till att eudaimonia är ett mål mot vilket alla andra handlingar borde 

sträva, ges vi en definition: 

 
[…] the good of man is the active exercise of his soul’s faculties in conformity with excellence 

or virtue, or if there be several excellences or virtues, in conformity with the best and most 

perfect among them. Moreover this activity must occupy a complete lifet ime; for one swallow 

does not make spring, nor does one fine day; and similarly one day or a brief period of 

happiness does not make a man supremely blessed and happy.218 

 

Denna definition kanske man inte heller finner särskilt givande – vilka ”excellences” talar 

han om, vilka dygder? Vilka är egentligen en människas själsliga fakulteter? Lyckligtvis 

ligger det i inte vårt intresse i att skriva ned listor av aristoteliska dygder. Det vi vill ha 

 
216 Aristotle, Politics, s.9. 
217 Daniel C. Russel, ”Virtue ethics, happiness, and the good life”, The Cambridge Companion to Virtue Ethics, 

Daniel C. Russel (red.), Cambridge: Cambridge University Press 2013, s. 7. 
218 Aristotle, Nicomachean Ethics, Cambridge/London: Harvard University Press 2012, Loeb Classical Library, 

s. 33.   
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med oss från Aristoteles är den grundläggande strukturen som han ger dygden, människan, 

och samhället: Människan, det politiska, samhällsskapande djuret, handlar (använder de 

själsliga fakulteterna) i ljuset av sina dygder, för att i polis leva ett gott och meningsfyllt 

liv. Vi måste också understryka denna användning av dygden som Aristoteles talar om. 

Dygden är enligt Aristoteles inte endast en egenskap utan framför allt en handling, något 

som vi agerar: ”[…] just as at the Olympic games the wreaths of victory are not bestowed 

upon the handsomest and strongest persons present, but on men who enter for the 

competitions […] so it is those who act rightly who carry of the prizes and the good things 

in life”.219 Man är alltså bara dygdig om man agerar dygdigt. Dygden är ett ideal som man 

agerar efter, något man gör, och inte endast en passiv egenskap. Ingen är dygdig i sömnen, 

skriver Aristoteles. 

 Återigen: jag kommer inte att försöka argumentera för att det jag kallat för 

barthesiteten är en Aristotelisk dygd, eller att barthesiteten ens skulle fungera i ett större 

dygdetiskt system. Ordet ’dygd’ har valts, istället för t.ex. ’förmåga’, eller ’egenskap’, av 

tre skäl. För det första beskriver ordet i sin Aristoteliska version precis vad jag menar: ett 

sätt att agera efter som är gott för den samhällslevande människan. För det andra väljer jag 

ordet ’dygd’ eftersom det, i alla fall i kontexten vi kallar Aristoteles, har en tydlig koppling 

till människan som social varelse och människan som levandes i städer – det är, så att säga, 

’modernt’. Den sista anledningen till att jag väljer ordet ’dygd’ är att i ordet, i alla 

kontexter jag har läst om det i alla fall, finns det en aspekt av dygden själv som ett 

pågående projekt, som en övning utan slut. Dygden måste ageras ut allt efter de olika 

situationerna man hamnar i under sina dagar på jorden; en dygd vägleder på olika sätt i 

olika situationer, och har inget transcendentalt regelverk som man kan en gång för alla 

komma fram till – och det är just den här punkten, flexibiliteten och föränderligheten, som 

gör dygdetiken för somliga så åtråvärd och för andra så skrämmande (om man lutar åt ett 

striktare, regelbaserat system, kanske). 

 

Vi är alla ideologiska djur 

 
Aristoteles och hans dygdbegrepp florerade i Aten för länge sedan. Men varför måste 

dygden vara något som är fastlåst i det förflutna? Nu ska vi diskutera om vad ’barthesiteten 

som dygd’ egentligen skulle innebära för oss som lever idag. 

 
219 Aristotle, Nicomachean Ethics, s. 39–41. 
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 Vi börjar med en (grovt utmejslad) formel: dygden är något den gode 

samhällslevande människan strävar efter att träna upp, besitta, och utöva, för att leva ett 

gott och meningsfyllt liv. Kan barthesiteten, som dygd, passa in i denna formel? Låt oss 

först, återse listan av riktmärken som vi skisserade ut ovan:  

 
1a. Medvetenhet i fråga om att vad som verkar naturligt berättigat är endast historiskt.                                             

1b. Misstänksamhet mot skenbart naturliga eller självklara artefakter                                                     

1c.    Och motsatsen: glädje inför polysemin och skrivbarheten.  

2. Kritikens spektrum innefattar alla ting, eftersom mytologierna kan ta sig uttryck i 

vilket material som helst (förstärkt av t.ex. det breda urvalet i Mythologies).   

3. Kritiken kan aldrig bli färdig, eftersom mytologier är instabila och ständigt föds på nytt.  

4.  Mytologier finns även i typer av stil, vilket leder till att det finns ett värde i att 

skriva med en medvetenhet om detta (det är svårt att helt exkludera barthesiteten från 

en elitism)  

5. Ett steg bort från författare och ett steg närmare läsaren. Förflyttning av fokus från 

verk till läsupplevelse 

     6. Mytologier kan aldrig uteslutas helt från kommunikation, alltså man bör vara 

medveten om vad man själv överför till andra i denna form. 

 
Kan man förstå barthesiteten som en dygd? Punkterna är alla förhållningsregler, perspektiv 

som ger läsaren av Barthes (eller hur man nu kommer i kontakt med barthesiteten) råd och 

instruktion i hur man ska agera i och tolka sin verklighet. Alla punkterna, förutom punkt 3, 

är rätt så direkta instruktioner; ’gör det här!’, ’tänk på det här!’, som, på samma sätt som 

Aristoteles etik var en instruktion för hur man borde leva i Aten, utgör en instruktion till 

hur man bör gå till väga i sitt liv i vår moderna tillvaro i samhället. Denna instruktion 

täcker givetvis inte alla aspekter av livet, utan snarare vissa principer om hur kritik ska 

utföras, och om när kritik ska utföras. Det tål att upprepas ännu en gång att barthesitetens 

likhet med en dygd framför allt är strukturell: begreppet är lånat för att beskriva en 

förmåga som vi kan utöva och förbättra, en förmåga som är knuten till hur det är att leva 

som människa i ett samhälle. Det här samhället är genomsyrat av ideologi.  

 Idag förstår vi inte människan blott som politiskt djur, utan också, som Louis 

Althusser säger att han brukar säga, ”man is an ideological animal by nature”; vi är också 
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ideologiska djur.220 Att vi är ideologiska djur står inte i kontrast till att vi är politiska eller 

samhällsskapande. Snarare beskriver det vår ideologiska natur som en av aspekterna av hur 

vi egentligen lever tillsammans och vad det innebär att leva i samhället. Althusser anser att 

ideologin inte kan existera utanför dess subjekt, ”[…] there is no ideology except by the 

subject and for the subject. Meaning, there is no ideology except for concrete subjects, and 

this destination for ideology is made possible only by the subject […]”.221 Ideologin 

existerar materiellt, i ritualer och handlingar som utförs av subjekten. Om man begrundar 

detta tillsammans med Althussers tankar om att 1) Inga ritualer eller handlingar någonsin 

tar plats utanför ideologin, och 2) Att ideologin, så länge som människan har levt i 

klassamhällen, alltid har existerat – kan man inte då förstå behovet av en dygd som mer 

direkt ansvarar för den ideologiska delen av tillvaron? Alltså inte en dygd som på något 

sätt ska lösa upp alla knutarna eller återställa världen till något pre-ideologiskt tillstånd, 

utan en dygd som provar, omprövar, kritiserar, och ständigt tar pulsen på de egna och 

andras ideologiska kroppar. Barthesitetens alltid ofärdiga natur, ”Kritiken kan aldrig bli 

färdig, eftersom mytologier är instabila och ständigt föds på nytt”(3.), matchar väl 

människans ideologiska modus vivendi, och kan vara dess kompanjon ända tills den dagen 

kommer då människan, genom en kritik av barthesiteten (som, återigen, uppmuntras av 

Barthesiteten själv) bedömer den som inte längre nödvändig.  

 

Barthesiteten och retoriken 

 

Man kan förstå det historiska behovet av en sådan dygd om man jämför med retorikens 

födelse för länge sedan, som man brukar tillskriva en grekisktalande medelhavsregion.222 

Den standardiserade versionen brukar berättas ungefär så här: Någon gång runt år 467 f.Kr. 

dog tyrannen Hieron i Syrakusa på Sicilien. Då tyrannen hade beslagtagit stora delar av 

befolkningens marker uppstod dispyter om vem marken skulle tilldelas.  Ur samma 

situation, alltså av denna dispyt, uppstod också ett behov för att kunna föra sin och sin 

familjs talan inför ett rättsväsende, och konsten att tala inför ett oratorium föddes. Även om 

 
220 Louis Althusser, ”Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes Toward an Investigation)”, On 

Ideology, London/Brooklyn: Verso Books 2020, s. 45. 
221 Althusser, 2020, s. 44. 
222 Det här är såklart bara födelsen av en retoriktradition. James Herrick skriver ”When people found in symbols 

the capacity, not merely for communicating meaning, but also, through some planning, for accomplishing their 

goals, rhetoric began. Thus, though rhetoric’s precise origin as the planned use of symbols to achieve goals 

cannot be known, its systematic representation within a particular cultural tradition can be located historically.” 

James Herrick, The Theory and History of Rhetoric, Boston: Allyn & Bacon 2008, s. 31. 
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denna födelse brukar tillskrivas Syrakusa och framför allt retorikern Corax, spred sig denna 

nya konst till andra polis, som Aten, via lärarna vi har lärt känna som sofisterna. Precis 

som Hierons död medförde ett visst maktskifte (från tyrannen till medborgarna),  

möjliggjordes spridningen av retoriken av att det pågick liknande 

demokratiseringsprocesser på andra platser runt Medelhavet. I Aten hade ledare som Solon 

och Perikles genomfört politiska förändringar som främjade demokratin, och 

medelklassens makt växte då egenskaper som personlig rikedom och familjenamnets 

namnkunnighet blev mindre viktiga.223 I stället för dessa mer traditionella och 

aristokratiska värden, blev det allt viktigare att kunna tala väl inför församlingen, och via 

retorikkonsten spred sig den här förmågan, och med den även demokratin.  

 Följaktligen kan man säga att retoriken föddes som ett svar på en situation, och för 

att tillgodose ett behov: ett behov, som människan som samhällslevande varelse hade 

skapat (en dystrare, ekonomihistorisk version: man insåg att det fanns pengar att tjäna på 

detta behov). Och om retoriken skapades för att tillgodose ett behov, eller rättare sagt, 

växte fram ur en specifik situation, kan man också påstå att retorikens födelse bevisar den 

ur-sprungliga situationens existens: retorikkonstens existens förutsätter alltså 

demokratiseringsprocessens. Vi återgår till vår egen tid. Vad betyder denna historiska 

parentes för vår diskussion om barthesiteten? 

 För det första innebär det att barthesiteten är, enligt formen tillgodoseendet-av-ett-

behov, analog till retoriken som konst: båda är medel till att hjälpa samhällsmedborgarens 

politiska/ideologiska tillvaro. De båda har också fötts som svar på en viss situation: retoriken 

som svar på talets växande politiska betydelse, och barthesiteten som svar på ideologiers och 

mytologiers genomgripande och allomfattande existens. I båda de historiska fallen har 

behovet av en konst, förmåga, eller dygd visats, och konsten, förmågan, eller dygden vuxit 

fram till svars. Slutligen gäller också att om retorikens födelse förutsatte dispyter och 

demokratiseringsprocesser, förutsätter barthesiteten ideologin. Om Althusser har rätt i att 

ideologin är evig, alltså ”not transcendent to all (temporal) history, but omnipresent, trans-

historical and therefore immutable in form throughout the extent of history”, och ideologin 

alltid har fungerat i människans samhällen, då är denna kritiska dygd frågan om ett sent 

uppvaknande (även om andra sociala fenomen har bidragit till en ökad kritik av ideologi 

tidigare).224 Om man nu, som ett slut på allt detta, betänker Aristoteles klassiska definition av 

retoriken: ”Let rhetoric, then, be defined as the faculty of considering what may be persuasive 

 
223 Herrick 2008, s. 32. 
224 Althusser 2020, s. 35. 
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in reference to any subject whatever”, skulle man kanske, vid en första anblick, vilja beskriva 

barthesiteten som en retorisk dygd, eller i alla fall som en händelse analog till retorikkonstens 

födelse.225 Den fungerar inom ramarna för ”considering what may be persuasive in reference 

to any subject whatever” (eftersom mytologin finns överallt och aldrig tar slut finns det 

persuasiv potential överallt), men med mer negativa och/eller eskapistiska mål: ideologin ska 

avmystifieras eller undflys, i stället för att reproduceras eller efterapas. Men jag tror att det är 

onödigt att beskriva barthesiteten som en retorisk dygd – ordet har för starka tal-inför-

oratorium-konnotationer. Istället tror jag, att om en enkel beskrivning krävdes, borde vi 

kalla barthesiteten för en kritisk (i bemärkelsen ’granskande’) dygd.226  

 

Eudaimonia och autoimmunitet 

 

Men om barthesiteten kan liknas vid en dygd i Aristoteles mening, vad händer då med 

eudaimonia? Vad händer med det slutgiltiga syftet som dygden tjänar? Här kan det vid första 

anblick verka som att det finns en svårighet med att kalla barthesiteten för en dygd: om den 

inte representerar någon värdsbild där saker är eviga eller helt stabila (allt är historiskt och 

föränderligt) kan den inte heller själv tjäna något fast och slutgiltigt syfte. Den här svårigheten 

kan lösas upp om vi kort vänder oss till ett stycke poststrukturalistisk logik som Jacques 

Derrida utvecklade och Martin Hägglund senare byggde vidare på i Radical Atheism: Derrida 

and the Time of Life. För att förklara denna logik, autoimmunitetens logik, krävs det att vi 

först förstår lite de Saussure. 

 I sin Course in General Lingustics lade de Saussure fram sina teorier om semiologin, 

den strukturella lingvistiken, och det lingvistiska tecknet – teorier som skulle komma att utöva 

ett enormt inflytande över 1900-talets tänkande. För de Saussure är det lingvistiska tecknet till 

sin natur godtyckligt: vad som binder ihop tecknets signifikant med dess signifikat bestäms 

inte av något positivt innehåll, utan istället är ”every means of expression used in society […] 

based, in principle, on collective behavior or – what amounts to the same thing – on 

convention.”227 Det finns alltså ingen naturlig eller föreskriven anledning till att en mening 

ska uttryckas med ett specifikt ord, men denna koppling är inte heller helt omotiverad, utan 

bestämd av konventioner. Med ett klassiskt exempel visade de Saussure att språket 

 
225 Aristotle, Art of Rhetoric, Cambridge/London: Harvard University Press 2020, Loeb Classical Library, s. 15. 
226 Apropå retoriken som en dygd för samhällensmedborgaren i sin vardaglighet: Martin Heidegger beskrev 

Aristoteles Retoriken som ”den första systematiska hermeneutiken för medvarandravarons vardaglighet”. 

Ytterligare en punkt som verkar knyta samman Barthes (i alla fall i min läsning) med fenomenologin. Martin 

Heidegger, Vara och Tid, övers. Jim Jakobsson, Göteborg: Daidalos 2019, s. 162. 
227 Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistics, New York: The Philosophical Library 1959, s. 68. 
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fungerade som ett schackspel: ”The respective value of the pieces depends on their position 

on the chessboard just as each linguistic term derives its value from its opposition to all the 

other terms.”228 Vad som skapar ordens värde är alltså inte något positivt innehåll, utan 

bara dess negativa skillnader i ett nätverk av relationer. Man kan säga att vad som enligt de 

Saussure utgör ordens signifikation kommer av negativa skillnader i en rumslig dimension. 

Angående den temporala dimensionen stod de Saussure för en åsikt som senare kom att 

hamna under kritik:  

 

In a game of chess any particular position has the unique characteristic of being freed from all 

antedecent positions; the route used in arriving there makes absolutely no difference; one who 

has followed the entire match has no advantage over the curious party who comes up at a 

critical moment to inspect the state of the game; to describe this arrangement, it is perfectly 

useless to recall what had just happened ten seconds previously.229 

 

Språk, precis som ett schackspel, förändras så klart över tid, men ordens/spelpjäsernas roll 

bestäms endast av ett rumsligt, synkront nätverk. För Saussure har den temporala 

dimensionen således inget med ordens betydelse att göra. Som vi kommer att se är den här 

nedvärderingen av den temporala dimensionen som meningsskapande process en ståndpunkt 

som Derrida inte höll med om. 

 Derrida är, som Hägglund argumenterar för, en filosof vars arbeten är viktiga för hur 

vi kan förstå temporalitet. För Derrida kommer också identitet ifrån skillnad, men här får den 

temporala dimensionen spela en större roll. Denna identitetsskapande skillnad kommer inte 

bara från den rumsliga dimensionen (som hos Saussure), utan också från att alla saker i tiden 

är delade inom sig själva: ”A self-present, indivisible now could never even begin to give way 

to another now, since what is indivisible cannot be altered.”230 För att förändring ska kunna 

ske över (i) tid, kan alltså inte något vara helt närvarande i sig självt, detta något måste alltid 

redan vara uppdelat. Saker i tiden innehåller alltid, för Hägglund och Derrida, sina egna 

motsatser: ett demokratiskt system kan alltid, i sitt eget namn, avveckla sig själv, och ett liv 

innehåller i varje ögonblick risken att ta slut (döden). Om detta liv inte skulle, inom sig själv, 

innehålla denna risk, skulle det istället vara frågan om vad som Jan Stolpe så vackert översatte 

till ”en signärvaros oändlighet”, alltså en sorts evig stasis, ett ögonblick som aldrig övergår i 

 
228 Saussure 1959, s. 88. 
229 Saussure 1959, s. 89. 
230 Martin Hägglund, Radical Atheism, Derrida and the Time of Life, Stanford, CA: Stanford University Press 

2008, s. 16.  
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nästa ögonblick.231 Den här oändligheten, eller absoluta närvaron, skulle vara samma sak som 

en absolut frånvaro; det eviga livet skulle vara samma sak som en evig död (ett sådant ’liv’ 

skulle inte ens kunna påbörjas). Alla levande ting måste alltså i varje ögonblick vara utsatta 

för vad som kan förgöra dem, båda ut- och inifrån, och detta inifrån är den autoimmunitet som 

Hägglund utvecklar:  

 

The coimplication of life and death spells out an autoimmunity at the heart of life as such. Even if 

all external threats are evaded, life still bears the cause of its own destruction within itself. The 

vulnerability of life is thus without limit, since the source of the attack is also located within what 

is to be defended.232 

 

Livet är alltså alltid redan utsatt för sin egen motsats, och denna situation delar det med allting 

annat i tiden. Vi kan nu se skillnaden mellan Derrida och Saussure: även om den rumsliga 

dimensionen runt t.ex. ett ord var helt tom skulle det inte innebära att detta ord inte hade 

kunnat existera. Ordet hade, eftersom det är inskrivet i tiden, alltid innehållit medlen till sin 

egen undergång. Schackpjäserna får inte endast sin mening tillskriven av den rumsliga 

dimensionen eftersom den temporala dimensionen är vad som tillåter att någonting har hänt, 

och kommer hända, över huvud taget. Den temporala dimensionen, som gör att 

schackpjäserna kan fortsätta vara schackpjäser, innebär också att de i nästa ögonblick kan 

upphöra att vara schackpjäser (de kan börja brinna, ätas upp av en hund, täljas till 

smörknivar).  

 Hägglund menar att denna autoimmunitet, som kommer av att vi existerar i tiden, inte 

är något fruktansvärt som vi ska undfly (som t.ex de största religionerna vill – mot ett paradis 

där inga hot finns). I stället, menar han, är autoimmunitetens logik det som underbygger alla 

våra önskningar och begär, och vi borde alltså inte försöka ta oss till en plats utanför 

dödligheten och autoimmuniteten: ”Mutability, corruptibility, and violability do not testify to 

a lack of being that we desire to overcome. On the contrary, these features are essential to 

everything that is desired and cannot be removed.”233 Evigheten är alltså inget 

eftersträvansvärt, eftersom ingenting i evigheten kan existera – och inte heller då vad vi kan 

möjligen önska oss.  

 
231 Jacques Derrida, ”Platons Apotek”, övers. Jan Stolpe, Apoteket, Jean-Claude Arnault, Horace Engdahl, 

Magnus Florin, Jan Håfström, Stig Larsson, Anders Olsson & Håkan Rehnberg (red.), Lund: Kykeon 2007, s. 

68. 
232 Hägglund 2008, s.14. 
233 Hägglund 2008, s. 9. 
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 Vi återgår nu till den möjliga krocken mellan barthesiteten som dygd och eudaimonia. 

Så här lät originalproblemet: ”om barthesiteten inte uttrycker någon tro på att saker är eviga 

eller helt stabila (allt är historiskt och föränderligt) kan den inte heller själv tjäna något fast 

och slutgiltigt syfte”. Det här är förvisso sant, men faktum är att om barthesiteten faktiskt 

tjänade ett fast och slutgiltigt syfte, så skulle detta syfte inte kunna kritiseras (om det nu är 

oomkullrunkeligt), och eftersom allt enligt denna mytologi är historiskt, skulle denna 

barthesitet inte vara en barthesitet. En av de punkter som faktiskt utgör barthesiteten är att 

allting kan kritiseras, inklusive den själv, samt ett eventuellt överhängande syfte. 

Barthesiteten fungerar i en värld där allt är historiskt och föränderligt, där allt vi kan göra är 

att ständigt ompröva.  Mot autoimmunitetens fondvägg kan vi se hur Barthesiteten följer en 

liknande logik. Det här betyder inte att denna dygd inte kan tjäna något syfte över huvud 

taget, utan endast att detta syfte inte kan vara transcendentalt: för att kunna kritiseras måste 

syftet existera i tiden, och innehålla en redan delad närvaro. Vi skulle kunna säga att 

barthesiteten tjänar subjektens frihet, men den skulle bara vara sannskyldig mot sina egna 

syften så länge som man också kritiserade detta syfte. Så länge som eudaimonia är ett fast 

eller evigt mål, är ett begrepp som eudaimonia oförenligt med barthesiteten, och alltså kan 

denna dygd vara evig endast så länge som ingenting annat är det. Men lyckan, eller 

människans blomstring i polis, är ingenting vi behöver kasta bort – så länge som det inte gör 

anspråk på att vara evigt eller ha en immunitet mot kritik. Men en Barthesiansk (eller 

poststrukturalistisk, för den delen) dygd är inte en oxymoron. Vad som tillåter att 

barthesiteten existerar är just att den är autoimmun: den innehåller alltid medlen till sin 

egen undergång. Frånvaron av ett transcendentalt telos (eller en ’transcendental signified’) 

är inte något som förhindrar dygdens existens, utan tvärtom: det är vad som möjliggör och 

sätter hela dygdsystemet i rörelse. Barthesiteten är beroende av denna frånvaro, av denna 

dödligförklaring av telos. Om telos hade varit evigt hade det varit frågan om en signärvaros 

oändlighet, något evigt som ändå inte kan påbörjas, som vi inte borde eftersträva eftersom 

det inte kan finnas något eftersträvansvärt däri. Dödligförklaringen av telos innebär också 

att barthesiteten, hypotetiskt sett, kan tjäna vilket syfte som helst, så länge som detta syfte 

också kritiseras. Även om Barthes egna verk för det mesta var skrivna från ett 

vänsterperspektiv finns det ingen transcendental anledning till att barthesiteten inte skulle 

utvecklas i och användas av en fascist (däremot finns det en hel drös rimliga, retoriska 

anledningar: vem läser Barthes? Vem påverkas mest av hans ord? Vissa politiska 

hållningar vill uppehålla status quo mer än andra, o.s.v. …).  Även om det inte är troligt att 

barthesiteten skulle anammas av t.ex. en konservativ högergrupp står det ändå inskrivet i 
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den som dess möjlighet: autoimmuniteten, och det dödligförklarande av telos som är dess 

effekt, garanterar möjligheten till förändring och chansen/risken för appropriering. När 

barthesiteten, helt enligt sina egna regler, kritiseras av en individ, testar individen också 

denna dygd inom ramen för sina egna behov – och man är fri att vända på klacken. 

 I den här uppsatsen har vi endast sett försök till att lämna ideologin som märkts av 

ett skenbart misslyckande. Resultatet är i och för sig aldrig negativt, med tanke på 

lärdomarna vi får ut av försöken, men de är inte heller definitivt lyckade – ingen ideologi 

undslipper vi någonsin helt. Själva rörelsen, flykten i sig, går inte att helt separera från 

ideologin. Drömmen om att på ett fullständigt sätt lämna ideologin bakom sig har visat sig 

vara blott en dröm. Men precis som Hägglund argumenterar för, att ’förlusten’ av det eviga 

paradiset inte är något att begråta, är inte heller dessa ’misslyckade’ flyktförsök något som 

vi ska gräma oss över. Ett löfte om att undfly ideologin är, som ett löfte om att undfly 

autoimmuniteten, inte mer än en utopi. Som en lösning av ideologins (eller dödlighetens) 

problem är det en chimär: det finns inget språkligt uttryck som omöjliggör sekundära 

meningssystem och det finns inget liv som kan omöjliggöra dödligheten. Faktum är att 

begreppet ’lösning’ är, i frågor om ideologi och dödlighet, i sig själv högst ideologiskt: det 

berättar en version om verkligheten som inte stämmer överens med hur verkligheten ser ut 

(som bourgeoisiens döljande av produktionsförhållandena). Alltså måste vi gå bortom 

begreppet ’lösning’. I en värld där allt som existerar existerar i tiden, och allt är historiskt 

och inte transcendentalt, är det enda sättet att hantera den sekundära meningens problem 

att följa en dygd som blottlägger autoimmuniteten, sårbarheten och den endast historiska 

naturen hos andra system och mytologier och hos sig själv. Och just det här finns inskrivet 

i barthesiteten. 
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Slutsats och diskussion 
 

Ihopknytandet 
 

Den här uppsatsen skrevs för att svara på två frågor: 1) Hur kan vi förstå Barthes idéer om 

ideologi?, och 2) Hur kan vi förstå Barthes egen mytologi? Till viss del i opposition mot 

bilden av Barthes som en tänkare vars karriär genomgår ett centralt brott eller skifte, har 

denna uppsats argumenterat för att hans verk innehåller, från början till slut, vissa homogena 

element. Dessa element kan alla sägas vara strukturerade runt en kärna: ideologi, dess kritik, 

och dess påverkan på subjektens upplevelse av verkligheten. Ytterligare har de homogena 

elementen sorterats in i två stereotyper, Den agonistiske Barthes och Den anti-agonistiske 

Barthes, som har visats genomsyra Barthes tänkande igenom hela hans karriär. Utöver detta 

har också de homogena elementen beskrivits som återkommande punkter i Barthes 

författarskap, och därtill som noder i ett eget mytologiskt system. Detta mytologiska system, 

som här kallats barthesiteten, använder – som alla mytologiska system – det primära, 

lingvistiska systemet för att uttrycka sin egen signifikation. Det primära systemet är i det 

här fallet Barthes utgivna verk. Det andra, mytologiska systemet strävar efter att överföra 

en samling egenskaper och perspektiv på läsaren som här samlats under begreppet dygd. 

Barthesiteten existerar alltså både som mytologiskt system och som dygd. Som dygd har 

barthesiteten beskrivits med en samling principer som alla är relaterade ti ll kritik och 

kritiska förhållningssätt, som till viss del ska användas i vardagen. Sett från detta 

perspektiv har den här uppsatsen argumenterat för att det viktigaste med Barthes 

ideologiska kritik inte är den direkta kritiken i sig, utan dess indirekta retoriska effekt. 

Denna effekt, som kommer av barthesitetens funktion som mytologiskt system, kan 

fungera som en drivkraft till en vardaglig kritik av ideologi och mytologi för subjekten i 

dagens ideologiskt genomsyrade värld. Den mytologiska funktionen hos barthesiteten 

kunde själv förstås via Barthes mer eller mindre explicita metod. Och här står vi till slut, 

vid kanten av ett visst etiskt dilemma. 

 Varför? Kanske skulle denna fråga ställts tidigare. Jag ska tala ur skägget: om nu 

barthesiteten fungerar som ett mytologiskt system (och dessutom gör något gott för samhället) 

och en avmytologiserande kritik av ett mytologiskt system – d.v.s. där man visar hur 
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mytologins växelspel har använt sig av det lingvistiska tecknet för att uttrycka det 

mytologiska signifikatet – kan avnaturalisera mytologin, har jag inte då, i denna text, 

avmystifierat och förstört barthesiteten? I en och samma rörelse upplåtit och åderlåtit? Jag tror 

inte det. Inte för att den avmystifierande kritiken inte fungerar, utan för att det är, som vi har 

sett, inskrivet i barthesiteten att allt ska kritiseras och att ingenting är heligare än någonting 

annat; den blottlägger sin egen dödlighet tillsammans med alla andra mytologiers. Om 

kritiken (i ordets neutrala bemärkelse) som genomförts i denna text på något vis kommer att 

hindra eller förminska barthesiteten kan denna förminskning endast ske som en indirekt följd 

av denna text, och det är ju just det som är poängen: att bidra till en större diskussion. Bara en 

sådan diskussion kan vidare forma barthesiteten, förgöra eller upphöja den. Och denna 

diskussion skulle, trots att den kritiserar barthesiteten (med risk för dess avveckling och chans 

till dess utveckling), vara sanktionerad av den själv. Faktum är att det går att tänka sig en 

framtid där det nutida lingvistiska teckensystem där barthesiteten som mytologi oftast 

fungerar i växelspelet, nämligen Roland Barthes författarskap, har förbjudits eller eldats upp; 

och denna värld skulle fortfarande kunna vara en värld genomsyrad av barthesiteten – så 

länge som kritiken och principerna skulle existera hos subjekten. Barthesiteten skulle t.o.m. 

kunna utrotas som kritik och princip, men så länge som detta beslut togs som resultatet av 

en kritik, skulle detta också vara sanktionerat av mytologin själv (en icke-Barthesitestisk 

död: ett misstag, ett beslut utan kritik, en diktators infall).  

 Den här uppsatsen, ovetandes om sin egen framtid, har på sätt och vis alltid tjänat 

Barthes. Om vi tänker tillbaka på artikeln ”Change the object itself” och på Barthes uttryckta 

rädsla – att semiologin stelnat i doxa – har denna uppsats inte endast velat titta närmare på 

hur en sådan process går till, utan har också, genom att förklara den mytologiska processen 

barhesiteten, sökt att presentera en genomskinlig bild av denna process som ska kunna 

diskuteras och reflekteras kring. Jag ville aldrig komma till ett fast resultat som skulle 

innebära slutet för frågan om barthesiteten, utan endast röja undan för en relativt lugn plats 

från vilken nästa diskussion kan utgå. Ställd inför barthesitetens verklighet hoppas jag att 

vi ska kunna kritisera den på allvar, och genom kritik och reflektion hoppas jag att dess 

nästa roll inte kommer vara en som är given av och utförd genom doxa.  
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