
Den blinda fläcken: 
Medvetande, kropp eller materia?

AV KAJ HÅKANSON

I boken The Social Body. Habit, identity and desire tar Nick Crossley upp den 
gamla problematiken rörande dualismen kropp/själ. Som Crossley påpekar har 
frågan aktualiserats på nytt inte minst genom det nyväckta intresset bland socio
loger och filosofer för kroppen och det kroppsliga. Han är väl kvalificerad för sin 
uppgift bland annat genom de studier av George Herbert Mead och Merleau- 
Ponty, som tidigare avsatt både böcker och artiklar. Det återkommande samtida 
talet om förkroppsligande och levd kropp har ju sina rötter hos Merleau-Ponty. 1 
På ett begränsat antal sidor lyckas Crossley klart och redigt behandla frågor, som 
i många sammanhang presenteras på ett mycket mer svårtillgängligt sätt.

Crossley presenterar inledningsvis de delar i Descartes’ filosofi som enligt ett 
vanligt sätt att skriva idéhistoria antas ha lagt grunden för det dualistiska synsätt 
som skall ha präglat (västerländskt) tänkande fram till våra dagar.2 
Presentationen är sympatiskt fri från det slags retrospektiva (för)dömande, som 
är så vanligt när Descartes’ s k dualism är på tapeten. N är Crossley påvisar hur 
Descartes’ reflexioner bland annat hängde samman med oron att den tidens 
vetenskapliga landvinningar skulle reducera världen till ”mekanik” är det snara
re lätt att knyta an till ”vår” tid. Tänk på de ständigt återkommande diskussio
nerna om förståelse och förklaring, subjekt- (aktörs) perspektiv och objekt- 
(struktur) perspektiv t ex.

Kaj Håkanson är professor i Sociologi vid Uppsala universitet. Har publicerat 
bland annat Dubbla verkligheter” och “Den skapande tomhetens bild”. 
Håkanson arbetar för närvarande med ett bokmanuskript, "Bortom jaget: 
Tidlös utmaning i en postmodern tid", där bland annat flera teman i den 
här artikeln utvecklas.
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Men Crossley accepterar inte Descartes’ synsätt. Nej, avsikten med boken är 
att presentera ett icke-dualistiskt sätt att fatta kropp och medvetande, som tar 
hänsyn till den samtida sociologins insikter om hur social och kulturell praxis 
grundar identitet, självuppfattning och sätt att leva i världen. Till den änden tar 
Crossley hjälp av framför allt Gilbert Ryle (dennes moderna ”klassiker” The 
Concept o f  Mind), Husserl, Merleau-Ponty, Bourdieu och George Herbert Mead.

Vid en viss punkt i sitt resonemang hänvisar Crossley till den blinda fläck, som 
karakteriserar all varseblivning, ja väl egentligen allt ”kännande”: Den punkt 
varifrån vi ser kan aldrig bli sedd i själva det ögonblick då vi ser. Tankefiguren 
är densamma som när man i anslutning till Mead hävdar att ”jaget” aldrig kan 
bli känt annat än retrospektivt, en idé som Crossley tar upp och skriver under på 
i bokens slutkapitel.

Frågan är nu om inte Crossleys eget resonemang rymmer en blind fläck, som 
får till konsekvens att vissa problem bara skenbart blir lösta, att det teoretiska 
argumenterandet mot dualismen blir praktiskt verkningslöst eller reproducerar 
det förmenta problemet. Detta reproducerande av problemet tror jag beror dels 
av att Crossley likt så många samtida till varje pris vill presentera en materialis
tisk lösning, dels av just hans sätt att fatta den blinda fläcken.

N är jag i det följande knyter dualismen kropp/själ till den mer ”ontologiska” 
dualismen materia/medvetande är det inte för att jag är omedveten om den möj
liga distinktion mellan dessa dualismer, som i och för sig Crossley, likt många 
professionella filosofer, ignorerar.3 Jag tror i stället att sammankopplingen av 
dessa dualismer är rättvisande, paradoxalt nog visar grunden till att det dualis
tiska problemet ständigt reproduceras och därmed rymmer nyckeln till dess upp
lösning. Innebörden av det söker jag visa genom att knyta an till vissa i akade
miska sammanhang sällan åberopade kunskapstraditioner som ifrågasätter möj
ligheten att effektivt ”dekonstruera” dualismen utan att samtidigt ”praktiskt” 
ifrågasätta jaget. Jag presenterar exempel på sådant ifrågasättande, pekar ut en 
del ”etiska” konsekvenser och ställer till sist frågan varför och på vilket sätt dua
lismen skulle vara ett problem.

Med tanke på Crossleys plats i den samtida diskussionen, hans goda grepp om 
problematiken och att boken är av sent datum bör resonemangen i det följande, 
rätt eller fel, kunna relateras till en stor mängd samtida teoretiserande kring lik
nande problem.
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Crossleys icke-dualistiska alternativ
Grovt sammanfattat argumenterar Crossley för en möjlighet att förstå hur vi kan 
förstå, kommunicera, veta, handla planmässigt o s v  utan att förutsätta existen
sen av det slags ”privata, inre medvetande”, det rum ”utan utsträckning” som 
för Descartes är jagets. På olika sätt försöker Crossley visa att vi inte behöver 
anta detta rum med de gåtor som det ger upphov till, t ex hur det är möjligt att 
transportera ”innebörder” från ett mysteriöst privat, ”inre rum ” -  sändarens jag
medvetande -  till mottagarens lika privata, ”inre rum ”. Gåtan upplöses om man 
accepterar den sociologiska och socialpsykologiska tanken att kommunikation 
mellan individer framför allt sker ”i det yttre” via ett delat, alltså socialt medium, 
språket. Innebörder och meningar, som är del av förståendet och kommunice
randet, är enligt samma tänkesätt inte personens egna uppfinningar. De hör till 
en praxis, ett ”system” av beteenden eller sätt att bete sig. Från det vi föds lever 
vi, menar Crossley likt många sociologer, (i) det delade, det gemensamma. Ett 
eventuellt idiosynkratiskt, privat, inre, interioriserat o s v är, tror jag han skulle 
mena, något avlett från det primära, det gemensamma, delade.

Crossley utvecklar en rad fängslande exempel (ibland variationer på sådana 
som givits av Merleau-Ponty), för att visa att ”vetande” faktiskt ”finns” i krop
pen, som en kroppslig förmåga. Förmågan visar sig just när vi ”gör” något, när 
vi handlar. Det som i ett dualistiskt perspektiv ofta antas dolt, det mentala, 
(med)vetandet, är del av en ”synlig” praxis, visar sig som och i sådan. Det finns 
därför, menar Crossley, inget skäl att anta ett från kroppen frikopplat medve
tande, ett ”något” , som saknar utsträckning.

Det faktum att visst ”vetande” kan visa sig vid olika tillfällen är inte heller ett 
skäl att anta att det finns i ett särskilt mentalt rum. I Gilbert Ryles anda föreslår 
Crossley att vi skall betrakta dessa förmågor som dispositioner till beteenden, 
som framträder när tillämpliga situationer är för handen. Detta sätt att se ”för
stående”, ”vetande” som en inlärd disposition förankrad i kroppen och som 
”visar sig” i handling, har sin grund i den rad exempel i Wittgensteins Filosofiska 
undersökningar, där möjligheten av ett privat språk ifrågasätts och tanken att 
kriteriet på förståelse skulle vara att söka i ett individens ”inre” avvisas. Att för
stå matematik är inte något ”inre” utan något som visar sig i att man kan utfö
ra matematiska operationer på rätt sätt. Det handlar om den Wittgensteinska 
”behaviorism” som enligt Wittgenstein så ofta missförstods som ett förnekande 
av psykologiskt liv överhuvudtaget.5
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Ett sätt att undgå att fångas av dualismen är att se på den konkreta helheten 
av den aktivitet, den materiella process, som utgör en viss praxis, i stället för att 
tänka den som något som blir till genom att sättas samman av enkla element, 
menar Crossley. Genom att noga betrakta och beskriva några paradigmatiska 
exempel söker han visa att vi inte behöver anta ett medvetande som från sin 
”okroppsliga” , men ändå i kroppen placerade enklav, ser till att kroppen ”utför” 
det den ”skall” . Ett enkelt exempel: Betraktar man sig själv vid datorns tangent
bord, finner man att (den dualistiska) bilden av att man först tänker ut hur man 
skall skriva, sedan skriver, inte håller. Vad som sker är utvecklandet av en 
”kroppslig aktivitet” som får till resultat presenterandet av idéer i och som 
(materiell) text. Jag skall här nedan återkomma både till idén om den konkreta 
helheten och detta exempel.

The Social Body vill också beskriva de specifika ”mekanismer” genom vilka 
vetandet ”förkroppsligas” och identiteten formas. M ot slutet av boken åberopas 
därför karakteristiskt nog George Herbert Meads idéer om jag och me och hans 
försök att visa att också den ”inåtvända” självreflektionen kräver ett språk som 
man får från andra. Självreflexionens möjlighet beror, som sociologer brukar 
säga, av att individen ”i sig” införlivat andras röster. ”Jag” kan döma och bedö
ma mig själv, därför att ”jag” i praktiken har tillgång till en rad specifika eller 
mer allmänna andra (en praxis förkroppsligad av andra). N är jag ”ser på mig 
själv” , talar jag om mig själv. Crossley anför vidare den klassiska behavioristis
ka tanken att det förmenta ”inre talet” utgörs av ”subvokala” rörelser i strup- 
huvdet.

Hur skall man då se på sociologins och filosofins egna analyser? De tycks ju inne
bära ett slags ”betraktande” av det sociala ”utifrån” om inte rent av ”ovanifrån” 
som strider mot Crossleys analys. Möjligheten att dessa analyser skulle utgöra 
motinstanser till analysen avvisas med hänvisning till att sociologi och filosofi, så 
som inte minst Bourdieu betonat, själva utgör praktiker, ett ”hantverk”, som man 
lär sig och övar sig att utöva rätt. Som förvärvad praxis skiljer sig sociologens 
eller filosofens verksamhet i princip inte från utövandet av fotboll.

Materialism och determinism
N är Crossley avvisar den (förment) cartesianska föreställningen om ett särskilt 
”inre rum ”, jagmedvetandets säte, understryker han att han inte pläderar för en 
reduktiv materialism. Han kritiserar identitetsteorin, som säger att hjärna och
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medvetande egentligen är identiska. Han påpekar, med rätta menar jag, att iden- 
titetsteorin tenderar att glömma ena sidan av denna förmenta identitet, den som 
skulle svara mot det vi kallar medvetande.

Hur brukar resonemanget gå till? Först heter det att hjärna och medvetande 
är identiska, eller mer lingvistiskt turnerat, ”två sätt att beskriva samma sak”. 
Sedan får det betyda att den materiella hjärnan (objektet) fattad som motsats till 
det ideella är det verkliga. Efter att det sagts att två beskrivningar svarar mot två 
sätt att se samma sak behandlas alltså plötsligt den ena beskrivningen som iden
tisk med själva ”saken” ! Genom att säga att medvetande egentligen är hjärna 
opererar identitetsteorin utan att reflektera över konsekvenserna bort allt det 
som är karakteristiskt för medvetandet, därmed bland annat ett av de fenomen 
som enligt Crossley är helt nödvändigt för att vi skall kunna förstå vår tillvaro: 
Innebörder.

Crossley avvisar andra alternativ som uttryck för ”vulgär materialism” . Hit 
hör teorier som genom att behandla kroppen mer eller mindre som en mekanisk 
maskin riskerar att förneka frihet och (ny)skapande. Allt framstår som givet 
inom ett visst ”system”, varför allt som sker måste bli upprepningar. Det inne
bär, enligt Crossley, en form av determinism.

Eftersom Crossley på ett för vår tid karakteristiskt sätt, samtidigt betonar att 
hans eget alternativ är materialistiskt, får man anta att hans alternativ skulle 
innebära en mer sofistikerad, alltså icke-vulgär, materialism. Och såtillvida skil
jer sig Crossley från dem som allmänt hävdar en materialistisk analys, att han 
presenterar exempel (bland annat hämtade från Merleau-Ponty) som verkligen 
beaktar de många fenomen och sammanhang, där vi i våra beskrivningar utan 
vidare konventionellt nyttjar dualistiska termer -  som t ex när vi självklart talar 
som om vi ”först” har en ”inre förståelse”, sedan handlar utifrån den. Men trots 
det och trots att Crossley i många fall pekar på goda alternativ till konventionella 
sätt att se, tror jag att denna förment sofistikerade materialism till sist drabbas 
av samma problem som den ”vulgära” . Situationen påminner mig om den när vi 
kanske av filosofiska skäl avvisar idén att vi känner världen genom (”inre) repre
sentationer” som är ”sanna” eller ”falska” i förhållande till den verkliga världen, 
för att i nästa ögonblick utan vidare tala om hur hallucinerande lever i sin egen 
inre värld, misstar sig om hur verkligheten är.6

M an kan också ställa sig frågande till Crossleys diskussion om determinismen 
och friheten. Med hjälp av Ryle avvisar Crossley antagandet om ett ”inre säte”
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där vi skulle finna en fritt svävande vilja, som initierar handlande. Men när han 
skall förklara hur hans eget alternativ undgår (materiell) determinism tycks det 
mig som om han i stort sett upprepar välkända idéer att det som sker både rym
mer frihet och determinering -  minns den M arxska formeln att människorna för
ändras av omständigheterna men att också omständigheterna förändras av m än
niskorna. Det tycks mig som om Crossley här blandar samman det att tillvaron 
presenterar ”nya” fenomen med idén om en specifikt mänsklig skapande frihet.

Crossley menar att vissa analyser går vilse genom att ta ett för begränsat per
spektiv -  de missar helheten. Men frågan är om inte betonandet av alternativets 
”materialistiska” karaktär är ett exempel på det. Utgör det den blinda fläck, den 
förblindelse, som i Crossleys (och andra samtidas) försök att undvika den klassis
ka dualismen, leder till att dualismen reproduceras genom deras egna resonemang?

En värld som inte är känd?
Jag undrar om inte Crossley i ivern att undvika föreställningen om ett privat, inre 
medvetanderum, till sist, trots sin sofistikering, kastar ut barnet -  medvetandet -  
med badvattnet.

Vi kan tala om den ”förståelse” som finns vid t ex vår läsning, som en prak
tisk och social aktivitet. Vi brukar ord, begrepp o s v  som vi är bekanta med, 
(materiella) ögon är aktiva, det lästa finns på materiellt papper, som är belyst 
o s v .  Vårt läsande och vårt förstående förstås då i termer av olika ”objekt” och 
”processer” , som konventionellt kallas ”materiella” . Vi visar vår förståelse (eller 
”dåliga” förståelse) genom att skriva en artikel och då tas kroppen i bruk. Hela 
skeendet tycks kunna karakteriseras som ”materiellt” .

Men är bilden inte ofullständig? För en sak är att objekten karakteriserar situ
ationen, gör den till just den här situationen och inte vad den skulle vara om 
objekten vore andra, en annan att läsande eller skrivande, ja själva förståelsen 
regressivt skulle kunna reduceras till objekt och processer fattade som materiel
la. Kanske leds vi vilse redan vid talet om att se till den konkreta helheten, för 
”konkret” associeras lätt med ting, tinglikhet. Men existensen av ting kräver till 
att börja med mellan-rum. Om man talar om den aktualiserade situationen istäl
let för den konkreta helheten (in)ser man att de påtagliga objekten som sådana 
framträder genom det icke påtagliga öppna rum som inte kan lokaliseras till 
någon särskild plats. Och situationen som helhet är ogripbar, oavgränsad, men 
också känd , alltså medveten.7 Medvetenheten i sin tur är, vilket Crossley skulle
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instämma i, inte en fysisk substans, som kan friläggas i laboratoriet av hjärn- 
forskarna. Den kan inte reduceras till ting eller materialitet, men att den därför 
skulle finnas i en privat medvetande-enklav, skild från objekten följer bara om en 
sådan dualism förutsatts från början.

N är vi kallar fenomen ”materiella” så brukar det betyda att vi karakteriserar 
dem som väsensmässigt ”icke kännande”, alltså ”i avsaknad av” medvetande. 
Att kännandet eller vissa ”psykiska fenomen” kan vara ”knutna” till materiella 
objekt och processer, t ex genom kroppar, kroppsliga organ, neurokemiska pro
cesser eller kroppsliga dispositioner, är därför inte detsamma som att det utgörs 
enbart av dem eller deras ”rörelser” . (Den knepiga frågan vad och var en dispo
sition är, lämnar jag här därhän). Håller vi fast vid vår materialism så tycks vi 
tvingas till ett begreppsligt illusionstrick, ett ”trick o f  m ind”: När vi teoretiskt 
reducerar medvetandet till materia görs materien till sitt väsen kännande, alltså 
till medvetande (vetande med). För om allt som sker ”egentligen” är materiellt 
vart tog annars medvetandet, själva förståendet av den materialistiska tesen 
vägen? Crossleys egen analys syftar till att bli förstådd. Att bli förstådd är att bli 
känd. Analysen kan uppfattas som riktig eller felaktig, begriplig eller delvis obe
griplig, intressant eller ointressant, allt karakteristiker som vi förknippar med 
(med)vetande.

H ur vi än analyserar, vad vi än påstår om tillvaron, undgår vi inte det pågå
ende erfarandet eller medvetandet. Utan kännande, kunde vi inte spekulera om 
världen som vare sig ”materiell” eller ”icke-materiell”, inte påstå t ex att ”den” 
är skild från medvetandet om  den. Vi kan här inte heller hänvisa till empiri, för 
ingen av oss har erfarenhetsmässigt någonsin känt en värld som inte blivit känd.8

H är sker ofta glidningar i resonemangen som nog är ett uttryck både för det 
Cartesius ville bekämpa och den dualism vi säger oss vilja överskrida. Först för
läggs medvetande(t) till ”oss”, som ”jag”, medan tillvaron ”utanför” ses som i 
avsaknad av medvetande. Så föreställer sig medvetandet en historia före mig, Dig, 
Dig> Dig o s v  och si -  där föreställs (i medvetandet) en värld av ting, en tillvaro 
utan medvetande! Och whoops! -  där trädde medvetandet fram ur ickemedve
tandet! Nu återstår bara att försöka datera medvetandets historiska fram trädan
de med hjälp av aktivt kol -  som om det vore just ett ting! Medvetandet är gene
röst, möjliggör och tillåter teorier och fantasier om en värld utan medvetande.

Frågan gäller inte om vi kan ha goda (praktiska) skäl att i olika sammanhang 
skilja på en tanke (idé-ell) och ett s k materiellt föremål -  de har ofta olika kva
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liteter. Inte heller om det är meningsfullt att skilja på en sociologisk analys som 
är materialistisk och en som är idealistisk -  en distinktion som förstås blir allt
mer oklar ju mer konkret och omfattande analysen görs.9 Frågan gäller dualis
men och det är svårt att se hur man på den ”ontologiska” nivå där Crossleys 
resonemang rör sig kan hävda en principiell materialism och samtidigt avvisa en 
reduktiv materialism.

Så antingen är det materiella som sådant vetande. Vi får då ge upp vår princip
iella materialism: Det materiella är oskiljaktigt från (med)vetande. Eller också är 
vetande något annat än materia, något som höjer sig över och ”kommenterar” 
det materiella. Vi tvingas acceptera den dualism vi ville komma ifrån.

Ifrågasätts materialistiska lösningar reses vissa typiska invändningar som 
paradoxalt nog reproducerar föreställningen att medvetande ägs av individen, 
utgör ett inre privat rum, som är jaget eller jagets medvetande -  alltså den dua
lism som med rätt eller orätt förknippas med Descartes. Den första säger att 
betonandet av medvetandets ofrånkomlighet innebär solipsism , att allt som finns 
är i ”någons” (förslagsställarens) särskilda huvud. Alternativet assimileras alltså 
till den cartesianska bilden: M edvetandet förutsätts ånyo vara privat och beläget 
inne i någon särskilds särskilda kropp -  glömd är den ”radikala” idén att med
vetandet finns ”mellan” oss, ”ute” t ex i ”det sociala rum m et” .

Men om allt som framträder är former av medvetande så finns ingen substan
tiell gräns mellan ”inre” och ”yttre” av det slag som den dualistiska bilden av 
Solipsismen förutsätter. Om medvetande är allerstädes dväljs det inte i ett avskilt 
inre. ”Inre” som ”yttre” , inklusive den föreställda gränsen dem emellan utgör 
alla ”former av” eller ”bilder” i medvetande. Det vi kallar för ett ”privat” , 
”särskilt” medvetande, som kan sägas vara ”m itt” utgör en avledd form  av det 
större medvetandet, tillvaron som kännande -  som luften i mitt rum tar del av 
rymden i sin helhet. Minns för övrigt Cooleys och Meads sätt att beskriva det 
individuella medvetandets relation till det ”allm änna”, sociala. Jämför alla dessa 
sociologiska analyser, som talar om sammanvävda processer av ”exteriorisering” 
och ”interiorisering” !

Den andra invändningen säger att förslaget innebär ”idealism”. Den har en 
inbyggd klausul för lösningen av dualism-problemet, som idag ibland drar väx
lar på kritiken mot essentialistiskt tänkande. Klausulen berättar om en kanske 
för vår tid karakteristisk preferens för det materiella, en oreflekterad material
ism, genom att förbjuda lösningar som ser medvetande som en ofrånkomlig del
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av tillvaron. Ofta sätts då medvetande som lika med idé, varför den gamla heder
liga giftetiketten ”idealism” kan klistras dit. Men för att idéer finns i och utgör 
former av medvetande är medvetandet inte en idé. Och det är knappast mindre 
essentialistiskt att hävda, ja mena sig känna, ”veta”(!) tillvaron som ytterst eller 
egentligen materiell än som medvetande.

Paradoxalt nog ändar också fenomenologin lätt i dualism eller reduktiv mate
rialism. Först pekas det ut att varseblivandet alltid är ”rik tat” mot objekt. Objekt 
uppfattas som påtagliga, ”medvetande” är inte påtagligt. ”Påtagligt” blir raskt 
lika med ”verkligt” -  ett likställande som är rimligt och berättigat i specifika 
sammanhang, t ex när vi skiljer på en fantasi om ett möjligt skeende och ett aktu
ellt skeende. Så etableras raskt (bilden av) en klyfta: Där är objekten, någonting 
(ett ”ting” ) som varseblis, där är det ”osynliga” varseblivandet. Eftersom  vi var
ken kan hitta någon (påtaglig) inre varseblivare eller peka på själva varseblivan
det, så framstår (de materiella) objekten som det enda verkligt verkliga. Det fak
tum att de framstår och blir kända och att kännandet är själva förutsättningen 
för några objekt alls skall kunna framträda, glöms.

Fel, säger vi kanske, de framträder ”/o r oss” . För vad? För och i vårt indivi
duella jagmedvetande? Ville vi inte överskrida dualismen?

Det finns alternativ. Vi behöver inte se objekten som självexisterande, inte som 
”objekt i sig själva”, utan som former i och av medvetande. Inte objekt för ett 
från dem särskilt, privat medvetande, utan medvetandeobjekt. Som medvetande
objekt kan de ha olika kvaliteter: Skillnaden mellan ett bord och tanken på ett 
bord behöver inte förnekas.

Borde man inte, om man vill hävda objektens primat eller en principiell mate
rialism och upphäva dualismen förneka existensen av varseblivning, förståelse, 
vetande överhuvudtaget? Men ett sådant förnekande upphäver sig själv. Det 
avses ju vara uttryck för förståelse, ett rätt fattande av hur tillvaron är. Som 
sådant kan det knappast reduceras till en materiell praxis. Alternativt famnas vi 
åter av den dualism som vi trodde oss i färd med att frigöra oss från.

Mead, medvetandet och självmedvetandet
Genom en dualistisk grundföreställning, en ambition att vara materialistisk, en 
mångtydighet hos ordet ”m ind” och ett ofta ogenerat likställande av själv- eller 
jagmedvetande med medvetande i allmänhet får George Fler bert Mead ofta en 
tvetydig roll i dualismdiskussionen.10 Till det hela brukar höra att man säger att
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Mead i motsats till behavioristerna erkänner medvetandet, men förklarar hur 
själsliga fenomen uppstår ur icke-själsliga.

Se först på en av Meads stora poänger också enligt kvalificerade Meadtolkare: 
Interaktionen föregår medvetandet. Betyder vad? Om man inte begränsar sig till 
jag-medvetande och inte begränsar begreppet ‘interaktion’ till att gälla minst två 
människor upphäver väl tesen sig själv? Vi befinner oss alltid i en omgivning, är 
alltså alltid i interaktion. Var finns då ”plats” eller ”tid” för interaktionen att 
föregå medvetandet? Gäller interaktionen däremot mellan blott (minst två) m än
niskor blir tesen än märkligare: Det är väl inte medvetslösa ting, kroppar utan 
medvetande, som interagerar? Och säger vi, som så vanligt är, att medvetandet 
finns mellan individerna, så utestänger vi kropparna från medvetande - odualis
tiskt?! M ärk väl, jag talar nu inte om den rimliga tanken att (jag)medvetande på 
olika sätt tar form av eller ”innerligt” präglas av situationerna eller att reflexivt 
jagmedvetande uppstår i interaktion mellan människor.

En vanlig Mead-inspirerad tolkning av uppkomsten av ett individuellt själv
medvetande förutsätter ett samhälle med individer och språk. Om självmedve
tande jämställs med medvetande överhuvudtaget måste då antingen människor 
och språk alltid ha funnits eller också har dessa former av medvetande fram trätt 
ur ett aktivt medvetande som existerade före människan. Emergensförklaringen 
duger inte: Det handlar inte om en gas som uppstår när två kemiska ämnen för
enas, utan ett fenomen som påstås emergera ur det som det sägs vara väsens- 
mässigt skilt från.

Mead var kanske på den punkten mer sofistikerad än många av sina uttolka
re. Han antyder att medvetandet skulle vara en olokaliserad kvalitet hos ”natu
ren”, talar om att medvetandet framträder genom en bifurkation av naturen, att 
naturen klyver sig. I så fall kan medvetande knappast ha saknats i naturen.11 
Att anta det senare vore som att fatta psykoanalytikern Jacques Lacans tal om 
klyvnaden mellan ”medvetet” och ”omedvetet” som att det ”omedvetna” skulle 
vara i avsaknad av medvetande. Det handlar om en form  som medvetandet tar.

Inför tanken om en kännande natur frågar vi i samma dualisms tecken reto
riskt om naturen då är en handlande individ. Kanske finns det goda skäl att se 
naturen som handlande individ, men här är det inte betydelsefullt. För om vi inte 
tänker enligt den Cartesianska modellen, behöver vi inte likställa tanken om till
varon som kännande med att ”den” har ett ”privat” inre jag eller som helhet 
framträder som identisk med en av dess specifika former, människan.
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Crossley talar ibland om vissa medvetandefenomen som egenskaper (proper
ties) hos situationer, praxis eller kroppar. Ibland verkar han se medvetande som 
en sådan egenskap. Men är det så lyckat att karakterisera själva villkoret för att 
känna till, beskriva och karakterisera en värld t ex som materiell som en egen
skap hos det materiella? Om vi inte -  dualistiskt -  förlägger medvetandet till den 
särskilde individen, utan ”förblir med medvetandet” återfinner vi oss själva och 
vår värld i och som just ett obegränsat ”medvetanderum” . Det möjliggör eller til
låter alla de specifika former, den differentiering, de sammankopplingar mellan 
praktiker och förmågor, som utgör vår värld eller verklighet.

Jagdödspraktikerna
Här är det dags att sätta Crossleys analys i relation till i sammanhanget mindre 
kända kunskapstraditioner eller enskilda, som ifrågasätter den allmänna sub- 
jekt/objekt-dualismen, därmed tanken om jaget och dess medvetande som inhys
ta i en inre lokal i kroppen. En del av dem förknippas med ”andlighet” och ”öster
ländska läror” . H är föser jag samman dem under etiketten jagdödspraktikerna.

Jagdödspraktikerna är inte sociologiska teoretiker. De reser frågor om de all
männa och grundläggande villkor, som ”bestämmer” eller kanske snarare ”möj
liggör” mänskliga eller sociala former som sådana. I den meningen talar de om 
något ”tidlöst” , något mer grundläggande än de specifika former t ex för det 
sociala, som råkar råda vid en viss tidpunkt. Som jag senare skall söka visa, tror 
jag att det paradoxalt nog får till konsekvens att deras analyser får mer påtagli
ga konkreta konsekvenser än Crossleys.

Jagdödspraktikernas resonemang liknar på många punkter Crossleys. Den 
kanske avgörande skillnaden är inte bara deras antagande att dualismerna oupp
hörligt kommer att reproducera sig så länge inte den grundläggande identifika
tionen med bilden av att vara ett särskilt jag upphävts, utan att ett sådant upp
hävande kräver mer än teoretiserande, mer än tänkande.

Vi finner till att börja med hos jagdödspraktikerna motsvarigheter till 
Crossleys tal om ett vetande som framträder i praxis, i görandet. Fast jagdöd
spraktikerna talar här inte om något särskilt görande, utan om allt, (med)vetan- 
de, handlande, tänkande osv., som ett pågående odelat skeende. I ljuset av den 
missvisande dualistiska tankebilden ter sig detta odelade som i grunden kluvet i 
aktör med medvetande och en omgivning som aktören riktar sig ”ut m ot” och 
manipulerar. Så när William Samuel i A Guide to Awareness and Tranquility,
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likt Crossly använder exemplet med att sitta vid skrivmaskinen utfaller beskriv
ningen litet annorlunda:

Uppenbarligen, ”inkluderar” denna medvetenhet /awareness/ en ”kropp” , som bearbetar tangent
erna. Skrivmaskinen, pappret, bokstäverna, trycksvärtan, tankarna, idéerna och annat som vittnar 
om pågående ”arbete” inkluderas alla inom (och som) denna Medvetenhet som är jag. 
Medvetenhet, är, som tidigare sagts, Medvetandets fungerande, handlande. Nu frågar jag dig, kan 
jag identifiera mig som HANDLANDET, ENERGIN, FUNGERANDET själv och samtidigt ident
ifiera mig som en kropp som sitter framför en skrivmaskin och brukar energi? Jag kan inte det! 
Jag är inte två. Det enda medvetande som är medvetet är jag.1^

Det jag som det talas om mot slutet av citatet är då inte ett särskilt jag, utan 
Medvetenheten. Medvetenheten utesluter inte ”kroppsligheten”, men tillhör inte 
ett särskilt jag, en särskild kropp, är inte instängd. ”M in” kropp och ”jag” (i kon
ventionell mening) framträder själva som former i ett öppet inklusivt medvetande.

Jagdödspraktikerna stannar inte vid den klassiska fenomenologiska tanken 
om ett ”rik tat” medvetande som ”tar objekt”13. Objekten ses inte som objekt för 
ett från objekten skilt medvetande, utan som medvetandeobjekt. En specifik 
form av medvetande må förutsätta eller vara kopplad till en viss materiell form, 
kroppslig eller ”social” (hur nu en ”social form ” skulle kunna tänkas som enbart 
materiell), men medvetande, kännande, ”vetenhet” är inte en produkt av det 
materiella.

Crossley påpekar att ”ögat” eller ”seendet” inte kan se sig själv. Medvetandet 
kan inte heller pekas ut, inte bli sett -  som objekt. Det är en förutsättning för 
existens -  för materiella objekt, idéer, synsätt, teser, förnekande av samma teser, 
processer, rörelser, sociala fenomen, individer, språk, innebörder -  som är ett 
”ingenting”, alltså inte ett ting, ett (materiellt) objekt. 1300-talsbuddhisten 
Longchenpa skriver:

Medvetande, är förvisso där, men det ligger inget särskilt i det 
Du finner det inte genom att söka efter det; du kommer inte att se 
det genom att titta efter det.
Det har varken färg eller form; det kan inte gripas om 
som ett faktum;
Det har varken yttre eller inre; genom tiderna 
Blir det inte till och slutar inte existera;
Det har varken delar eller sektioner; det har ingen konkret grund 
Eller rot;
Detta medvetande som är bortom varje tänkt objekt och
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Som inte kan pekas ut som ’det här är det’,
Observeras inte i sitt förflutna, inte heller är det i framtiden;
Det vilar inte i det nuvarande; det förblir 
Detsamma som det är.
Utan att söka efter medvetande med hjälp av medvetande 
Låt det bara vara. ^

Att medvetandet inte kan bli känt som  objekt är inte detsamma som att det inte 
kan bli känt. M an kan resonera sig till dess ofrånkomlighet, dess karaktär av 
grund för tillvarons alla former (tider, rum). Men kännandet kan också kännas 
inifrån sig själv. Särskilda övningar kan tas till hjälp, som samtidigt som de avslö
jar bilden av jaget som ”tom ” låter vetandet framträda som den ”tomma öppen
het”, som enligt jagdödspraktikerna är allas vår gemensamma grund. Vidare 
finns det enkla övningar som kan ”visa” vetandet (som ett ”ingenting”, som kan 
fyllas och ofta är fyllt).15

Om vi nu invänder att vetandet inte kan veta sig själv så är det intressant att 
notera att vi samtidigt antar att kroppen kan känna sig själv, proprioceptivt -  den 
möjligheten, som Crossley tar upp, är en viktig grund för en del av Merleau- 
Pontys kritik mot ett ”konventionellt” sätt att fatta kroppen. N är vi gör möjlig
heten att kännandet skulle känna sig själv till ett mysterium, är det kanske för att 
vi redan har en bild av kännandet och kännandets förhållande till objekt, som 
förutsätter de senare som det verkliga. Ändå: Utan att kunna lokalisera den, utan 
att förknippa den med en speciell praxis kan vi känna en tankebild, en föreställ
ning, dvs. en ”form ” av medvetande, som inte är materiell. Den är inte ”iden
tisk” med en rörelse i hjärnan: Att känna en tankebild är inte detsamma som att, 
kanske i mikroskop, iaktta en rörelse i hjärnan. Betraktandet av ett natursceneri 
kan inte utan fullständig meningsförlust sägas vara detsamma som att iaktta den 
förmenta ”hjärnaktivitet” som enligt vissa teorier antas vara vad betraktandet 
”egentligen” är.

Vi vet helt enkelt att vi vet. Om det då invänds att vi också vet att det finns 
begränsningar i vårt vetande, generationsmässiga, sociala, historiska, så kan vi 
svara att vi vet just det och vet att vi vet det. Att vara vetande är vårt öde -  inte 
så märkligt om tillvaron som helhet är vetande. M isskännandet, klyvnaden är en 
form  i eller av detta vetande.

En del av jagdödspraktikernas föreslagna övningar går dagens materialistiska 
”bias” till mötes. De syftar direkt till att upphäva den ”naturliga” tendensen att
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fokusera objekt och därmed bygga upp bilden av objekt och materia som tillva
rons grund. Det kan gälla att uppmärksamma mellanrummen mellan tingen, att 
söka ”känna” atmosfärer utan att bry sig om s k ”cues” från omgivningen eller 
att samtidigt som man ser ”objektvärlden” sa att säga se bakåt , inåt mot sig 
själv” . Det kan handla om att blunda och föreställa sig tomrum, därefter öppna 
ögonen och se tingen i och som detta tomrum. Varianterna är m ånga.16

Som en följd av praktiska övningar och subtila filosofiska resonemang, som 
överraskande nog på många sätt påminner om det slags dekonstruktion som vi 
brukar förknippa med Jacques Derrida, betonar jagdödspraktikerna till att börja 
med att medvetandet, (Mind, Consciousness eller Awareness, ofta med versal), är 
något ofrånkomligt, ja konstitutivt, för tillvaron.17 Inledningsvis ter de sig sna
rare som filosofiska idealister än materialister, men pekar sedan vidare mot något 
som inte kan karakteriseras som vare sig materiellt eller ideellt, men rymmer 
vetande som väsenskvalitet.

Att gå inåt?
Jagdödspraktikerna ser många ”förmenta” gåtor kring medvetande och verklig
het som en följd av en ”missuppfattning”, tron på en illusion om ett särskilt inre 
jag -  jfr det cartesianska jaget. Med dagens sociologiska terminologi kunde man 
tala om ”illusionen” som en ”konstruktion” eller en ”dominerande diskurs” som 
får verkliga konsekvenser genom att bli trodd och på så sätt kommer att prägla 
tillvaron som helhet. Konventionellt kunde vi uttrycka det som att ”vi” så länge 
”vi” tror på den bilden kommer att erfara och fatta verklighet i dess termer. 
Jämför med den som tror att alla människor är hennes fiender och därför ”direkt 
erfar” dem som sådana.

När de föreslår oss att komma tillrätta med det genom att ”gå inåt” och iak
tta jaget, kan det tyckas dualistiskt. Måste dessutom inte iakttagandet av jaget 
ända i en oändlig regress? Påvisandet att vissa sätt att tänka om och därmed söka 
jaget resulterar i en oändlig regress är i själva verket ett vanligt led i deras ”dekon
struktion” av konventionella sätt att förstå jaget. Men de stannar inte vid det.

I ett kapitel i Hidden Mind o f Freedom, ”Att iaktta iakttagaren”, vars förfat
tare, Tarthang Tulku skriver in sig i en buddhistisk tradition, beskrivs och dis
kuteras de problem som uppstår när man försöker ” iaktta iakttagaren . De som 
försöker upptäcker att de oupphörligen när de tycker sig ”fånga” iakttagaren, 
snarare iakttar en tankebild av det föregående ögonblickets iakttagare -  jfr
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Crossley som med hänvisning till Mead hävdar att introspektion rätteligen borde 
kallas retrospektion. Tarthang Tulku ger ett antal variationer på hur man kan 
undgå problemet, söker diskursivt ge en bild av vad som krånglar till det och 
kanske kan genomskådas:

Jag skall försöka förklara det här på ett litet annorlunda sätt. Jag säger att jag ser min tanke. Men 
jag ser egentligen inte en tanke skild från mig själv. Det finns ingen sådan tanke där: Iakttagaren 
manifesterar sig själv. Medvetenheten /the awareness/ är iakttagarens medvetenhet, inte av en 
tanke skild från iakttagaren. Det sätt jag tänker om det och hur det är är två olika saker.
Inom det ögonblick där jag tycks se min tanke kan jag tolka: där är en tanke -  jag kan känna den, 
se den, projicera den, och uppleva att den äger rum. Men tanken själv är faktiskt inte skild från 
iakttagaren. Mellan tanken och iakttagaren är inga gap, inga ord eller begrepp, inga eftertankar 
/no second thoughts/. N är man direkt möter iakttagaren blir ens medvetenhet och iakttagaren ett. 
Gränsen som skiljer subjekt från objekt bryts upp fullständigt. Allt som är kvar är erfarenheten 
själv eller, om man så vill, ren e n e rg i.^

Något liknande utvecklas av J. Krishnamurti, som ofta brukar tala om att det är 
tanken som skapar bilden av det särskilda jaget:

Vi kommer alltså till en punkt där vi kan säga ”Iakttagaren är också bilden, men han har ställt 
sig vid sidan om och observerar. Denna iakttagare, som skapats genom åtskilliga andra bilder, tror 
att han är permanent och mellan honom och de bilder han skapat finns ett avstånd, ett tidsinter
vall. Detta ger upphov till konflikt mellan honom och de bilder han tror vara orsaken till sina 
bekymmer. Han säger alltså ‘Jag måste bli kvitt denna konflikt’ men själva denna önskan skapar 
en ny konflikt. ”

Varseblivandet av allt detta, vilket är sann meditation, har avslöjat att det finns en central bild 
sammansatt av alla de övriga bilderna och denna centrala bild, iakttagaren, är den granskare, den 
prövare, den värderare, den domare som vill besegra eller underkuva alla de övriga bilderna eller 
utplåna dem helt och hållet. De övriga bilderna är resultatet av iakttagarens omdömen, åsikter 
och slutledningar, och iakttagaren är resultatet av alla de övriga bilderna -  därför är iakttagaren 
det iakttagna.

Ett sätt att undersöka är att i fullständig uppmärksamhet försöka förbli med 
”bilden”. I en kanske mer svårförståelig passage talar Krishnamurti om att ett 
sådant förblivande (paradoxalt nog) innebär att den betingande och betingade 
rörelsen upphör (minns Tarthang Tulkus tal om att gränsen mellan subjekt och 
objekt upphör):

Det finns ingen observation när bilden är i rörelse -  ser du skönheten i det? -  bildens rörelse bety
der prägling och präglingens rörelse. Och denna präglingens rörelse är tid. Och tanken är tid. Så
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tanken delar sig som observatören och det observerade och där är konflikt. Och det är rörelsen 
hos vår kultur, vår religiösa aktivitet, konflikten mellan ‘det som är och det som borde vara , 
mellan observatören och det observerade. Men när där kommer en insikt att observatören är det 
observerade, upphör präglingens rörelse, ty där är ingen rörelse. Ett sådant medvetande har kom 
mit dit genom meditation, utforskande, observerande, genom att fråga sig själv, inte någon annan. 
Det måste stå helt allena, vilket inte är detsamma som att vara isolerad, sitta still, bli en eremit. 
Tvärtom, medvetandet tömmer sig själv på sin prägling, därför är det ingen rörelse av prägling, 
därför ingen rörelse av tid. Då är inte ‘det som är’; där är bara något helt a n n a t .^

Undersökandet kan visa bilden av ’mig’ just som bild. N är bilden blir klart sedd 
faller föreställningen, bilden av en separat observatör bort. Skickligt utfört kan 
på samma sätt det jagande efter iakttagaren, som Tarthang Tulku talar om, ända 
i att bilden av jagare och jagad bryter samman: De sammanfaller. Ingen solid 
gräns mellan subjekt och objekt, allt framträder som öppen medvetenhet. Denna 
öppenhet, ”intighet” (ingentinghet) framträder som den grund som och i vilken 
allting, alla specifika former, alla mekanismer, framträder. Kännandet och kän- 
nandets ”produktion” av former ”känns” inifrån sig själv. Kännandets kännan
de av sig själv kan inkludera alla de olika former det vid ett visst ögonblick tar -  
en viss kropp, en viss social situation, en viss kultur där vissa föreställningar, viss 
praxis, vissa självföreställningar råder. Det är inte ”inre”, det är i och med allt 
som är. Frågan var medvetandet ”finns” eller var ”jag” är förlorar sin relevans.

Några rader från Merleau-Ponty, som Crossley citerar, pekar i samma riktning:

För mig själv är jag varken ’frågvis’ eller ’svartsjuk’ eller ’puckelryggig’ eller en ’statstjänstem an’. 
Det är ofta förvånande att krymplingen eller invaliden orkar med sig själva. Skälet är att såda
na personer inte för sig själva är deformerade eller står vid dödens port. Till det slutgiltiga 
kom at, bebos den döende av ett medvetande, han är allt han ser, och njuter av detta som en 

utväg /outlet/.^ 1

Kursiveringen är Crossleys. Han kommenterar:

Vad Merleau-Ponty argumenterar för här är att vad vi än tillskriver oss själva, om det gäller vårt 
fysiska tillstånd (’puckelryggig’), våra psykologiska tillstånd (’svartsjuk’) eller vår sociala roll 
(’statstjänstem an’) så förutsätts alltid en utifrånsyn; en objektivering av ens jag som inte är 
grundläggande för vår erfarenhet. Som förkroppsligade varelser ser vi ut på den värld där vi 
befinner oss, men, som sådana är vi alltid vår blinda fläck.
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Vilken är då denna blinda fläck? Vem ”ser u t” på vilken värld varifrån? Vad 
betyder det att ’han är allt han ser” ? Crossley är här inte särskilt klar men han 
tycks mena att det att vara ”allt han ser” bara innebär att ”se u t”, medan man 

som sådan” är sin blinda fläck. Men i det tycks han göra just den sammanb
landning mellan ”jag” och ”fysisk organism”, som han i annat sammanhang 
talar om som en sammanblandning mellan första och tredje persons perspektiv.22

Vad skulle det betyda om man, som jagdödspraktikerna, riktar sökarljuset 
mot denna blinda fläck, ”förblir” med den? Douglas Harding föreslår att när vi 
i vårt vardagliga liv ”ser” scener av olika slag, samtidigt ska vända uppm ärk
samheten 180 grader, alltså ”rikta den” bakåt, mot den ”plats” som skulle vara 
iakttagarens. Den sortens övning syftar till att ”visa” den grundläggande erfa
renhet, det ”seende” som är ett med det sedda, inte skiljer yttre från inre utan 
”ä r” det som blir känt, bortom alla karakteristiker av ”mig själv” som särskild. 
Där är jag ett med det kännande som tillåter allt — också självkarakteristiker 
och ”utifrån”-perspektiv. Där återfinner vi oss själva i ett varande oberört av alla 
distinktioner. Därifrån kan vi ”spela” alla de sociala spel och roller där vi fram
träder som konventionella jag skilda från ”den andre” .23

Introspektion eller retrospektion?
Utifrån Ryle och Mead påpekar, som nyss nämnts, Crossley att introspektion 
borde kallas retrospektion: Ser vi ”inåt” på oss själva, så ser vi endera ingenting 
-  finner inget särskilt jag -  eller också ser vi det som redan förevarit. Den eller 
det som ser, själva det seende som ”ser” objekten undslipper oss -  problemet med 
att ”iaktta iakttagaren” . Resonemanget verkar logiskt och teoretiskt oantastligt.

Men ter sig inte resonemanget oantastligt just för att en ofrånkomlig dualism 
mellan ”den” eller ”det” som ser och ”det sedda” förutsätts som giltig? Som jag 
tidigare påpekat aktualiseras dualismen ofta omärkligt redan när vi påpekar att 
vi alltid varseblir objekt. Där är ”objekten”, det som varseblis, där är ”varsebli- 
vandet” och eftersom  vi varken kan se varseblivaren eller varseblivandet, så är 
det verkliga lika med (de materiella) objekten.

Detsamma gäller om vi väljer den temporala formuleringen. Antag att ”med
vetandet” blir till genom objektet eller att objektet är en form som medvetandet 
tar. Bättre: Subjektpolen och objektpolen framträder i samtidighet, som enhet. 
Varför skulle vi då, om inte riktigheten av en grundläggande dualism förutsatts, 
oupphörligen varsebli blott det som redan varit? Vad hindrar kännandet från att

4 4  s o c i o l o g i s k  f o r s k n i n g  1 /2 0 0 2



Den b l i n d a  f l ä ck en

känna det som pågår när det pågår? En analogi på jagnivån: Jag känner min fan
tasi i samma ögonblick som den framträder. Antagandet om nödvändigheten av 
tidlig skillnad tycks därför vara andra sidan av antagandet om åtskillnaden mel
lan mig, kännandet och världen, det kända och omvänt — se citaten fran

Krishnamurti här ovan!
Men fördröjningen måste väl åtminstone gälla iakttagandet av självet? Ja, om 

jaget identifierats med en fixerad bild, om vi inte återfunnit ”oss själva som den 
”öppenhet” där alla fenomen knutna till bilden av det särskilda jaget framträder. 
”1” den öppenheten kan vi vara med, känna det som sker från ögonblick till 
ögonblick. Att identifiera jaget eller ”sig själv” (!) med en särskild bild är däre
mot att återigen teoretiskt bejaka dualismen och ge den liv.

Om vi uppfattar oss som på ett visst sätt särskilda, som om vi ”ä r” något skilt 
från allt det som manifesterar sig ”som” oss, så tycks introspektion och självre
flexion med nödvändighet innebära retrospektion. Jagdödspraktikerna förnekar 
förstås inte erfarenheten av detta skiljande (se citaten ovan). Den särskiljande bil
den, svårbegriplig om man granskar den närmare, svarar mot vad vi först tycks 
finna om vi utifrån vår föreställning om vetandet undersöker vårt ”självkännan- 
de” . Jagdödspraktikernas övningar och utforskningsmetoder är medel att avslö
ja denna ”klyvnad” av eller i medvetandet som något som aldrig ”blivit” utan 
skapas och återskapas i varje ögonblick. Klyvnaden är nödvändig eller grund
läggande så länge den blir betrodd — då grundar den vart sätt att fatta tillvaron. 
N är klyvnaden ”genomskådas” , framstår den inte längre som problematisk: 
Den är som en lek, en krusning på ytan, en av möjliga former av det i grunden 

odelade.24

Tankens roll
I ”konventionella” sammanhang förknippas tanken både med ”det inre” och 
med det icke-materiella. Cartesius talade ju också om jaget som ett tänkande 
ting” . Att bry sig om tanken kan tyckas vara att göra en eftergift åt dualismen, 
att förstärka ett av de problem som antas höra till dualismen: Att tanken och 
idéerna sätts främst, att ”kroppen” , det kroppsliga förloras för huvudet .

N är jagdödspraktikerna fäster stor vikt vid tanken är det inte som något att 
hylla. Tanken skapar och upprätthåller dualismen, klyvnaden och är därför 
något som kan iakttas med helheten av vårt vara. Vi behöver då inte i förväg ta 
ställning till om tanken finns i ett privat inre medvetanderum eller ej. Vi uppm a
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nas iaktta tankens funktion och effekter, utan att bekymra oss om frågan var den 
är lokaliserad. Krishnamurtis tal här ovan om att iaktta ”bilderna” av jaget skul
le kunna formuleras som en uppmaning att iaktta ”tankebilderna” eller ”tankens 
formande av ett bildjag”.

Börjar vi iaktta tanken, sa upptäcker vi i allmänhet tva saker: Dels hur starkt 
tanken dominerar våra liv, dels vad den gör just när det gäller våra föreställ
ningar om inre och yttre ’, om ”jag” och ”omvärld” . H ar vi i någon allmän 
mening hävdat att allt är text , sa bekräftas och förnekas tesen genom denna 
praktik. Den bekräftas genom att vi blir varse hur våra tankemässiga begrepps
bildningar fixerar det vi erfar. Den förnekas såtillvida att vi, om vi börjar iaktta 
tanken, snart inser att det är skillnad mellan att teoretiskt diskutera tanken och 
att direkt uppmärksamma dess verksamhet från ögonblick till ögonblick. (Så gör 
det också skillnad att gå ut i trädgården, röra vid träden, lukta på blommorna 
jämfört med att läsa om det i en bok.) Vi ser hur stor risken är att vi brukas av 
tanken när vi tro tt oss bruka den för att komma till rätta med problem genom 
analytiska utläggningar -  vi ser hur lätt vårt tänkande fångas av vissa tänkesätt, 
någon grundläggande eller dominerande ”diskurs” . Ett bra sätt att ”befria sig” 
fran vissa diskurser kan därför vara att inte enbart analysera och resonera om 
dem utan också ägna tid åt att direkt iaktta dem i deras ”underground-” verk
samhet. Om vi iakttar tanken så som den framträder när vi sitter i tystnad eller 
är mitt i andra verksamheter, upptäcker vi också att ”vi” ideligen som  ”oupp
m ärksamm ad” tanke svarar på tillvaron på andra sätt än vad vi säger oss göra 
eller böra göra enligt ideal och ideologier vi försvurit oss till. Tankarna för
kroppsligas också såtillvida som de visar sig i kroppsliga reaktioner, hur vi ”men
ta lt” reagerar, hur vi handlar och till sist också hur vi resonerar om olika teore
tiska problem.

I text kan Krishnamurtis tal om ”bilderna” fattas som en teoretisk utsaga. 
Men det viktiga är hans pekande mot något som vi kan få kännedom om genom 
vaket iakttagande av just tankeprocessen. Och med tanke på Crossleys betonan
de av praxis och verksamhet kan vi här notera att iakttagandet inte så lätt låter 
sig beskrivas på samma sätt som t ex tänkande förknippat med att man skriver 
en artikel. Detta iakttagande kan knappast ”reduceras till” eller förknippas med 
en specifik eller materiell praxis. Iakttagande är iakttagande.

Iakttagandet kan fortgå mitt under vardagliga verksamheter och utövande av 
de olika förmågor, som skulle kunna uppfattas som manifesterade dispositioner.
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Skälet är, menar jag, att detta iakttagande framträder ”hos” en viss individ men 
grundas i något som varken är bundet till nagon särskild individ, nagon särskild 
praktik eller kan lokaliseras: Medvetandet eller medvetenheten.

Är iakttagandet av tanken viktigt? Förutsatt att inte vissa upptäckter om jag 
och medvetande görs genom andra praktiker liknande dem jagdödspraktikerna 
föreslår, så tror jag att frånvaron av sådant iakttagande bäddar för ett misslyck
ande i de teoretiska försöken att överskrida dualismen. Det kommer att visa sig 
i praxis, såtillvida att vi i samma ögonblick som vi säger oss teoretiskt ha kom
mit förbi dualismen, kommer att resonera som om vi trodde på den.

Iakttagandet kan också fokuseras direkt på det som framstår som den egna 
kroppsligheten, d v s vi kan undersöka var kroppslighet direkt inifrån . 
”M etoderna” för sådant utforskande bygger också de på uppmärksamhet eller 
medvetenhet: Att till fullo ”vara m ed” de kroppsliga förnimmelserna samtidigt 
som vi utför en rörelse eller stannar i en viss position.25 Avgörande är alltid att 
vi inte stannar vid att tänka om  oss själva, vår kropp eller vår förment proble
matiska dualism.26 Vi är i medvetenhet till fullo i och med helheten av det som 
är, alltså inklusive det vi vanligtvis skiljer ut som ”det kroppsliga” .

Jaget som process
Den symboliska interaktionismens synsätt karakteriseras ibland som processu- 
ellt: Jaget blir till i och som interaktion med andra från ögonblick till ögonblick. 
Det kan få tjäna som en sista illustration till skillnaden mellan teori och en viss
sorts direkt iakttagande.

Vem, kan vi först fråga, gäller det processuella perspektivet? Först jaget som 
teoretiskt objekt: Teorin benämner och beskriver jaget som process, något som 
blir till ögonblick från ögonblick. ”Abstrakt teoretiskt” gäller den då också indi
vider som är föremål för forskarens undersökningar. Eventuellt påvisas empiriskt 
hur individers beteende, attityder, självuppfattningar o s v  skiftar från ett sam
manhang till ett annat. Det handlar förstås då inte om förändring från ögonblick 
till ögonblick. I ett sådant här sammanhang vore det orimligt: Förutsättningen 
för våra processuella beskrivningar är viss konstans.

Till sist kan vi, föga överraskande, notera att forskaren själv i allmänhet 
undantas från processperspektivet. Dels antas hon inte kunna vara medveten om 
både sig själv och det hon iakttar -  minns den blinda fläcken. Dels har forskaren 
troligen, som de flesta av oss, identifierat sig med en viss bild av ”sig själv” . Flon
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kan beskriva hur hon ändrat syn på saker under forskningsprocessen, men upp
fattar sig nog som en relativt kontinuerlig, stabil ”någon” .

Om forskaren skulle pröva perspektivet på sig själv skulle hon vaket behöva 
iaktta ”sig själv” och det som sker just från ögonblick till ögonblick -  en av de 
praktiker som föreslås av en del jagdödspraktiker.27 Antag vidare att forskaren 
inte fann något kontinuerligt jag, ingen stabil enhet. Vilka skulle då konsekven
serna bli för forskningen? Utan att spekulera särskilt mycket så kan vi nog 
åtminstone säga att undersökandet av och teoretiserandet om andra kunde ta 
nya former, ibland upphöra t ex som konventionellt vetenskapligt. Vem skulle 
undersöka vem på vilka premisser?

Stephen Batchelor beskriver en variant av sådant undersökande. Av utrym- 
messkäl kan jag tyvärr bara citera inledning och avslutning på ett längre stycke 
där bland annat iakttagande av andningen ges en viktig roll som metod:

Vi må tala om villkor och konsekvenser som om de vore ting, men om vi tittar närmare visar de 
sig vara processer som saknar oberoende realitet. Hårdheten i en taggig anmärkning som för
följer oss i dagar är ingenting annat än ett kort ögonblick som isolerats i en ström av händelser. 
Ändå framstår det för medvetandets öga som något i sig verkligt och för sig själv. Denna vana att 
isolera ting leder oss till a tt bebo en värld där gapen mellan dem blir absoluta.
Genom att om och om igen ta emot det dynamiska, osäkra, och jaglösa flödet av erfarenhet ero 
deras gradvis den ingrodda övertygelsen om vår separata existens. För att stärka detta än mer, 
hjälper det att släppa taget inte bara om böjelsen för en fixerad syn på jaget utan om alla sätt att 
se som begränsar och fixerar erfarenheten. Det kan uppnås genom att inse att hur vi än må beskri
va det (ocksa som dynamiskt, osäkert och utan jag” ), så är det som sker ytterst mysteriöst.2 ^

Det är mysteriöst -  något ”helt annat” - bland annat för att det är bortom alla 
beskrivningar, inte låter sig fångas i begrepp som ”materiell” , ”ideell” eller i sista 
hand ens som ”medvetande” . ”M edvetande”, ”vetenhet” är visserligen där, men 
det som sker sker som ”ingenting”, trots att det så uppenbart tycks inkludera 
ting. 29

Friheten

Crossley underförstår likt så många andra moderna teoretiker en frihet värd att 
sträva mot, samtidigt som han betonar att han inte tror på någon ”metafysisk” 
frihet. Crossley vill bejaka friheten, men kan inte grunda den i antagandet om en 
individuell ”autonom ” vilja -  det vore att bejaka den dualism han avvisar.30 En 
del av problemet beror kanske av att han betonat att det som är viktigt trots allt 
är ”materiellt” . Också att han trots att han efterlyser ett mer helhetligt synsätt
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tänker om skapandet som en särskild, specifikt mänsklig kapacitet. Den tröst 
som till sist erbjuds är att ”vi” ändå som sociala varelser över tid skapar nya for
mer. Och visst gör ”vi” det, men kanske behöver vi inte tänka om skapandet i 
ljus av samma tankefigur som konventionellt ifråga om medvetandet.

N är vi gör så identifierar vi skapandet med ”oss” , d v s  med särskilda mänsk
liga individer. Vi som själv-existerande enheter -  Cartesianska jag -  blir då ska
parkraftens unika ”ägare” (ego-are) eller också finner vi det problematiskt att vi 
som ”egon” tycks ”bestämmas” och ”begränsas” av villkor, omständigheter, 
bestämningar, praktiker som ”föregår” oss. Det är att identifiera sig som ”jag” . 
Om vi i stället verkligen vidgar fokus, uppmärksammar en större ”helhet” , så 
framträder ”vårt” skapande som individer, som kollektiv, som samhällen, som 
ett av många uttryck för det skapande som är karakteristiskt för tillvaron som 
helhet. Vi kan förstå tillvaron som skapande medvetande.

Den frihet som nämnts behöver inte stå i motsats till en analys som presente
rar oss som helt igenom determinerade -  åtminstone som upptäcktsstrategi. Så 
föreslår oss vissa jagdödspraktiker att antingen iaktta oss själva i hela vår präg
ling, alla de bestämningar som tycks ha gjort ”mig” till just ”mig” eller att i dag
liga aktiviteter se sig som ett helt och hållet determinerat objekt.31 ”Jag” åter
finner mig själv också som ”det” som bestämmer ”mig” och som den öppenhet 
som är frihet.

Till det skapande medvetandet hör produktionen av illusioner -  t ex den att 
tillvaron i stort skulle vara i avsaknad av medvetande.

Praktiska övningar?
I ett i övrigt mycket positivt professursutlåtande satte en av de sakkunniga frå
getecken för att jag i vissa böcker presenterade övningar. Hör övningar av det 
slag jagdödspraktikerna talar om hemma i ett vetenskapligt sammanhang?

Det enkla svaret är en motfråga: Om  det presenterats ett problem och någon 
vet eller menar sig ha goda skäl att tro att problemet kan lösas genom vissa 
övningar, varför skulle hon då inte presentera dessa övningar? Frågan om 
övningarnas relevans illustrerar kanske ett mer allmänt problem, förknippat med 
professionalisering av en disciplin, inklusive ett outtalat antagande att de sätt att 
bedriva vetenskap som hittills varit de vanliga är lika med sättet att vinna giltig 
kunskap. Vi ”sluter” utan att märka det horisonten för kunskapens möjligheter, 
antar att alla svar principiellt måste se ut som de alltid gjort (inom vårt ämne)
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och vinnas genom de metoder vi alltid brukat -  om svaren varit tillfredsställan
de eller ej spelar då ingen roll.

Vi har oftast bedrivit eller föreställt oss att vi bedriver vetenskap genom att 
teoretisera om begrepp, om verklighet, samla data om en empirisk verklighet, 
som antas skild från oss undersökare. Vi teoretiserar jaget i allmänhet, vi forskar 
om ”andra jag”, alltså jag eller subjekt som är forsknings objekt. Det betyder 
också att forskaren och forskarens jag alltid och av princip dualistiskt hamnar 
utanför.32 Många lär sig redan som grundstudenter i sociologi att sociologi är en 
vetenskap och därför inte sysslar med existentiella problem. ”Själviakttagelse” 
låter kusligt existentiellt. Men man kunde också mena att det luktar (dualistisk) 
alienation när frågan ”Vad är jaget?” är en legitim socialpsykologisk sådan, 
medan ”Vem är jag?” är utesluten? Dväljs här ett (sociologiskt) självbedrägeri? 
Jag återkommer till det.

M an skulle kunna se avvisandet av praktiska övningar som uttryck för den 
dualism man vill komma förbi. För att låta ”finare” kunde man i Derridaska ter
mer tala om att teorisidan ges företräde i den binära enhet vars andra sida är 
praktik eller erfarande. M an skulle kunna mena att paradoxalt nog de traditio
ner som genom sitt tal om medvetenheten som väsenskvalitet tycks idealistiska 
är mindre idealistiska än de som betonar materialiteten: De förra riktar upp
märksamheten mot vad som sker i praxis. (När jag under en tid sysslade väldigt 
mycket med marxistisk teori noterade jag att de som starkast betonade vikten av 
”riktiga idéer” och ”korrekt analys” inte sällan också var de som mest av alla 
betonade att idéerna inte har någon större betydelse för historien.)

För annars: Om det är något fel med dualismen varför inte sluta behandla frå
gor dualistiskt? Det går inte, blir kanske svaret, våra begrepp är dualistiska och 
vi tänker dualistiskt. Varför då inte använda andra begrepp och sluta tänka dua
listiskt? Vi tycks inte kunna ändra oss och vårt teoretiserande tycks inte hjälpa. 
Ambitiösa, skarpsinniga, mer akademiska analyser i syfte att ta oss förbi en för
ment problematisk dualism, tycks ideligen haverera. Det påvisas att vi ”egentli
gen” finns i det delade sociala o s v  Omintetgörs dessa teoretiska idéer kanske av 
den ”självklara”, levda, ”vetskapen” av vår särskildhet, den invanda identifika
tionen med bilden av mig, inklusive tron på bilden av medvetande som utportio- 
nerat i delar till olika individer? Och hur vi än sedan må teoretisera det, för att 
avgränsa oss mot den cartesianska dualismen, är väl det ändå en variant av just 
denna dualism? Det kan verka självklart men just för att det inte uppfattas så
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tror jag att frågan om dualismen lätt resulterar i ett i längden ganska ofruktbart 
harvande med teori och metateori, som många fullt förståeligt vänder ryggen.

Som ett slags kulmen på framställningen i The Social Body. Habit, identity and 
desire presenteras Bourdieus sociologi som antas illustrera ett utvecklat ickedua
listiskt synsätt. Men när Crossley redovisar alla de sätt på vilka olika habitus rea
liseras är det svårt att se att det handlar om annat än varianter på det slags 
beskrivningar av differentierande kulturell och social prägling som sociologer all
tid sysslat med. Behövs icke-dualism för det? N är Mead apostroferas mot slutet 
av boken är allt så välbekant. H är finns distinktionen mellan me och I, jag-mig- 
et presenteras som resultat av interaktion, av rolltagande, internalisering av spe
cifika och generaliserade andra o s v .  En ny ”odualistisk” förståelse av jaget? Är 
problemet att Crossley vill knyta den ”öppna” icke-dualismen till en specifik 
vetenskap?

Crossley skall inte förebrås för att han skrivit det han skrivit, d v s en bra 
(meta-)teoretisk bok. Crossleys analys kunde tänkas som betydelsefull i en myck
et större rörelse -  jag tar den själv som avstamp och tror förmodligen att jag har 
något att säga.33 Teoretiska föreställningar antas ju ha fått stor betydelse för 
människors liv genom att kodifieras (eller överges) på grund av vad vetenskap 
och filosofi hävdat. Ändå undrar jag om vi inte kommer att få se annat än bok 
efter bok, som med stor analytisk skärpa ”dekonstruerar” dualismen, samtidigt 
som den återupprättar de gamla distinktionerna, så länge vi stannar vid detta 
slags diskursiva analyser. Frågan är om inte sökarljuset måste riktas mot den 
undersökande undersökaren i undersökandet: Ifrågasättaren behöver ifrågasät
tas genom direkt observation.

Men invändningarna mot teoretiserande måste väl gälla också den här arti
keln? Presenteras inte här ett teoretiskt alternativ till ett annat teoretiskt alterna
tiv? Återskapas därmed inte just nu ett av de problem som diskuteras? Ja och nej 
och i båda fallen är det på sätt och vis poängen. Jag tror att varken Crossleys 
eller mina påpekanden kommer att få någon genomgripande mening, bli kropp , 
för att nu alludera på Crossleys resonemang, utan ett direkt undersökande av 
jaget. Samma sak om vi kanske teoretiskt går med på att också tillvaron är ska
pande, dynamisk, ”processuell” o s v .  Utan direkt utforskande stannar det nog 
vid en teoretisk och kanske (i fallet med skapandet) estetiskt tilltalande bild.

Det enkla och oerhört svåra förblir att uppmärksamma det som pågår i varje 
ögonblick som just medvetenhet. Att t ex ”vända uppmärksamheten” bakåt,
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aktivera det öppna tomrum som är medvetenhet. N är detta sker är allt som van
ligt och ändå helt annorlunda: Bordet är bord, bilen är bil, de andra är de andra, 
men samtidigt framträder allt detta skimrande, öppet, som dansande ljus. 
Problemen finns kvar men problemen är inte problem. Det fula finns kvar men 
ingenting är fult.

Även om kännandet är en ofrånkomlig kvalitet i allt detta är det till sist också 
meningslöst att karakterisera det som kännande. Det är helt enkelt vad som är 
och detta som är kan inte karakteriseras. ”D ärifrån”, som är ”här” kan vi fort
sätta att ifrågasätta eller bruka alla våra ”felaktiga” begrepp, alla våra till synes 
”dualistiska” distinktioner utan problem. Som genomskådad framstår dualismen 
inte som ett problem -  den är både verklig och overklig.

För att göra saken värre: Även om övningar, praktiska undersökningar av det 
slag som nämnts, i allmänhet är viktiga, är inte det avgörande i och för sig att 
man ”gör” praktiska övningar. Om insikten i det illusoriska i bilden av det 
särskilda jaget är där, så är den. Men vare sig de praktiska övningarna utförs eller 
ej utgör de en påminnelse om att dualismen inte kan upphävas genom tron på 
teoretiska analyser som säger sig presentera icke-dualistiska alternativ.

Vad är då dualismens problem? Lidandet och klyvnaden
N är temat ”dualism” väl etablerats i den s k diskursen tenderar kopplingen till 
uttalade problem att falla bort. Det upprepas att det är något fel på ”vårt (väs
terländska) dualistiska tänkande.” Men inte minst slutavsnitten i Crossleys bok 
fick mig att undra: Vad är det för fel?

Jagdödspraktikerna är här tydliga. En del av dem lutar sig visserligen mot tra
ditioner med sofistikerade teoretiska analyser och gör bruk av dem. Enskilda 
eller traditioner som kretsar kring jagdödspraktik kan vidare fångas av ett sub
tilt metafysiskt resonerande, som vid någon punkt kan verka alltmer ofruktbart, 
alltmer ”akademiskt” i negativ mening. Men jagdödspraktikernas huvudintresse 
är inte att utveckla teori eller metateori. Dualismen är för dem inte ett metafy
siskt eller abstrakt, teoretiskt samhällsvetenskapligt problem. Först och främst 
handlar det om en förståelse av oss själva i termer av särskiljande, som vi med 
tanke på utgångspunkten för den här artikeln kan säga att vi förkroppsligar eller 
lever. Vi tror på, erfar, varseblir, handlar i tecken av ett visst slags särskiljande 
och befäster det därmed oupphörligt. Denna dualism ser jagdödspraktikerna 
som grunden för ständigt upprepat lidande, ständigt återkommande söndersli
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tande, ”inre” och ”yttre” konflikter på s k individuella, interpersonella eller glo
bala plan. Intresset för frågan är alltså uttalat ”existentiellt” .

Vi kanske menar att de är offer för illusioner, men de syftar till en djupgåen
de befrielse av människa (och tillvaro), något i det postmodernas tecken så skam
ligt som ett ”helande”, ett läkande. Detta ”helande” är, menar de, inom räckhåll, 
alldeles här. Men en illusion håller oss, medvetandet, i sitt grepp. Helandet är 
genomskådandet av illusionen som illusion. Helandet sker när den begränsade 
och begränsande bilden av ”mig” som fixerat ”särskild” och själv-existerande 
förlorar sin övertygande kraft.

Och sociologin?
Frågan om dualismen aktualiseras t ex när vi finner det otillräckligt att hänvisa 
till någons avsikt för att (vetenskapligt) förklara varför hon betett sig på ett visst 
sätt. Vi ställs då inför en dualism mellan ”fritt medvetande” och ”betingad mate
ria” . Vi våndas i skärningspunkten mellan hänvisandet till orsaker, betingningar, 
objektiva villkor å ena sidan och avsikter, intentioner, syften, å den andra. 
Våndan har resulterat i oändliga mängder metateoretiska utläggningar om vilka 
typer av förklaringar som är giltiga och när. Det talas ständigt om vikten av att 
överbrygga klyftan mellan aktör och struktur. Så finns mer specifika dualism
problem: Det heter t ex att vi berövats (tillgång till) vår kropp och att dualismen 
ger ”huvud” och idéer ”högre rang” än k r o p p e n . V i  lever därför inte fullt, 
integrerat, helt, utan kluvna, främmande för delar av oss själva. Därför, heter det, 
skall vi nu betona kroppen, ge vikt åt den kroppsliga sidan i ”den binära enhe
ten” kropp/själ -  så bibehålls dualismen, för vi fortsätter att tänka om dem som 
motsatta. Vissa etablerade synsätt innebär å andra sidan en teoretisk uppluckring 
av dualiteten: Jag har tidigare nämnt teorier om hur samhället internaliseras i 
individen och individen externaliseras i samhället.

Pekar exemplen mot en ”inre” spänning, en sociologins dubbla självförståel
se? Å ena sidan (självbilden av) en teoretisk, relativt värdefri vetenskap, vars ana
lyser kan tillämpas på särskilda områden av den som så önskar. En sådan socio
logi, som somliga identifierar som sociologin som den egentligen är, lyckas hyf
sat begränsa sig till ett relativt renodlat ”vetenskapligt” teoretiserande. Som 
sådan syftar den, också när den kallar sig holistisk, till belysning av delar, aspek
ter, relativa helheter, inte till ett förstående av ”det hela” (i ordets alla bemärkel
ser). I botten finns ofta metodologier som övergår till ontologier: M an bör skil
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ja på subjekt(ivt) och objekt(ivt) övergår till sanningen att kunskapssubjektet är 
skilt från objektet. För en sociologi med sådana syften och en sådan grund borde 
därför ett dualistiskt tänkande inte vara något problem. Och, kan vi notera, vi 
kan uppenbarligen leva trots denna tänkta klyfta.

A andra sidan en (social) filosofi, som likt klassisk filosofi syftar till fördjupad 
mänsklig självförståelse. Den tendensen är uppenbar hos teoretiker som Cooley, 
Mead eller Simmel -  få hävdar väl idag att Mead presenterar en teori i vanlig 
mening, inte en filosofisk tolkning av människa, jag och medvetande. N är en 
man vid namn M arx sysslar med sin vetenskapliga materialism erkänns den 
existentiella sidan kanske inte lika ofta, trots att en av grundfrågorna där gällde 
människans främlingskap, armodet, exploateringen människor emellan. N är dis
kussionen tar avstamp i Levinas’ eller vissa av Baumanns arbeten är det existen
tiella inslaget uttalat. Och vad skall man säga om Fromm? Eller en genre som 
konfliktforskning? Minns att bland annat konflikten är central för jagdöds- 
praktikerna. Och när problemet sägs vara att vi förlorat våra kroppar, kluvits, så 
handlar det uppenbart om ett livsproblem.

I praktiken är det knappast vattentäta skott mellan sidorna. Vi lär oss något 
om oss själva också genom en teoretisk analys och beskrivning av samhället. Och 
villkoren för ett livsproblem kan teoretiskt belysas också av den som inte upp
lever det som ett problem. Det att problemet formuleras uttryckligt existentiellt 
av jagdödspraktikerna borde i sin tur inte utgöra något hinder för att pröva deras 
beskrivningar av dualismens grundläggande betingelser. Om möjligheten att 
överskrida en dualism som t ex sociologin själv presenterat som ett problem  
verkligen skulle kräva något utöver det teoretiskt sociologiska, verkar det bisarrt 
att avvisa det för att det inte formulerats i enlighet med en konventionell socio
logisk referensram. Om  teori och praktik dessutom sammanfaller så att själva 
utforskandet leder till befrielse från existentiella problem förknippade med dua
lismen kunde vi fatta det som en extra eller extravetenskaplig bonus.

Varför ses då dualismen som ett sociologiskt problem? Varför anses det så 
angeläget att brygga över klyftan mellan struktur och aktör t ex? Varför nöjer vi 
oss inte med att bruka ’struktur’ och ’aktör’ som teoretiska begrepp vars värde 
bestäms av deras förklaringsvärde? Det problem Crossley vill komma till rätta 
med genom ett mer helhetligt perspektiv är han ju inte ensam om att framhålla. 
Och visst: Ser man närmare på diskussionerna om förhållandet mellan aktör och 
struktur finner man snart att den på ett för många sociologiska frågor karakte
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ristiskt vis är impregnerad med (livs)filosofisk undran: Aktörs- respektive struk
turperspektiv har, som vi tänker och lever dem, helt skilda mänskliga och etiska 
implikationer -  tänk på allt det där med ansvar, skuld, rättvisa osv.

Bedrar vi oss själva i vår ”vetenskaplighets” namn? Blundar vi för den grad till 
vilken sociologin som helhet, ofta förtäckt, rymmer ett djupgående existentiellt 
sökande? Leder vår identifikation med vår ”vetenskaplighet” och vissa discipli
nära ramar till att vi missar litteratur som kunde ge goda uppslag till svar på våra 
frågor?35 Jodå, om vi någonsin brytt oss om förmenta problem rörande olika 
typer av dualism (t ex den mellan medvetet handlande, skapande aktör och 
omedvetet skeende, strukturellt betingat beteende o s v, i alla dess många varian
ter), så tröttnar vi periodvis -  särskilt, tror jag, när vi skurit av förbindelsen med 
den existentiella sidan. Vi upplever då frågorna som det vi gjort dem till: Rent 
teoretiska frågor som blir till abstrakta hårklyverier. Och tror vi på allvar att vi 
återerövrar en förment förlorad kroppslighet genom kritisk granskning av tänka
re i historien som skall ha förstört allt för oss genom sitt dualistiska tänkande? 
Är det inte alienation i högsta potens? Varför inte litet sensitivitetsträning?

Ändå aktualiseras dualismen ständigt på nytt som teoretiskt och metateore- 
tiskt problem. Det verkar som om dualismen, själva klyvnaden -  alienationen -  
uppfattas som djupt otillfredsställande, upplevs som otillfredsställelse. Är det så 
att vi trots den vetenskaplighet i vars namn vi undersöker och kanske hyllar 
delen, söker helhet? Det hela tycks fattas som det sanna: Vi kan, heter det ibland, 
inte få en sann bild av tillvaron med mindre att vi ”får ihop” dualismens sidor.

Anar vi ”innerst inne” att vi är ”m er”, att vi illusoriskt avskurit oss från det 
hela och börjat tro på illusionen? Söker vi helheten, samtidigt som vi fruktar den, 
därför att den ”dekonstruerar” det vi tror är det enda vi riktigt vet: Jag är jag. 
Ropar kanske tvärs igenom vår vetenskap och vår identifikation med en disciplin 
en fråga som kan peka mot ett överväldigande svar: Vem är jag?

Kan vi tänka oss en brist genom klyvnad som blir grunden för en rörelse mot 
enhet, mot ”helande” ? Kan vi tänka oss oss själva som uttryck för hela verklig
hetens rörelse mot självinsikt och försoning med sig själv?

Eller är det ett stort skämt? För i all sin ogripbarhet är lösningen nog löjligt 
enkel: Vänd uppmärksamheten 180 grader, låt medvetandet känna sig själv i själ
va ”akten” av vetande!

Exit dualismen.
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Noter
1 Det vill säga ”idag”. Kroppen som ett pågående ”förkroppsligande” är ett mycket gammalt tema 
inom t ex buddhismen.

2 ”Antas” och ”skall ha” av två skäl. Dels menar jag att vi när vi identifierar oss som teoretiker -  
också som sociologiska sådana - har en tendens att överskatta den individuelle tänkaren på bekost
nad av de vardagligt levda föreställningar som denne tänkare ibland artikulerar särskilt tydligt. Dels 
menar jag, av skäl som kanske kommer att framgå nedan, att dualismen precis som dess upphävande 
är tidlös. När dualismen ”verkar” utgör den en så grundläggande ”tolkningsform” att den täcker alla 
tider -  när dualismen upphävs upphävs den i alla tider, bland annat också för att vi inte längre ser 
själva tiderna -  dualistiskt -  som skilda från här och nu.
3 Under rubriken ”Själ och kropp”  (”Mind and b o d f )  skriver t ex Putnam 1981:77 :”Vad denna dokt
rin betyder, vad det betyder att säga att något kan bestå av två substanser så olika som medvetan
de och materia  antas vara, är emellertid oklart.” KH:s kursiver.
4 Se t ex paragraferna 146 ff i Wittgenstein 1951.
5 Ibid. t ex par. 305-308

6 Man kunde säga att vi får problem med förhållandet mellan det relativa, aspekter hos verkligheten 
och det absoluta, verkligheten som öppen helhet eller mellan ett ”vardagligt” sätt att tala om feno
men respektive ett sätt att förstå det, som placerar de vardagliga distinktionerna i en ny förståelse
ram.

7 Materialitetstesen sätts enkelt i gungning genom att man sätter sig ned t ex på en parkbänk, under 
kanske tio minuter slappnar av, inte fäster sig vid tankar som kommer och ofokuserat ”ser” scenen  
-  låter allting framträda. Det går helt enkelt inte längre att tro att det som presenterar sig i grunden 
är materiellt, även om tanken kanske efteråt kommer att upprepa sitt eviga teoretiska mantra: 
Tillvaron består av ting och materiella processer. För en mer utvecklad variant av experimentet se  
övning 16, ”Space-Time-Knowledge on the Conventional Level” i Tulku 1977. Vad ”rum” gör blir också 
klart om man föreställer sig ett belamrat rum respektive ett tomt rum.
8 Inte heller är det senare en hypotes som visat sig fruktbar, vilket ofta hävdas, när man står inför 
skepticismens problem (att vi inte kan bevisa att det finns en av oss oberoende yttervärld). Vi tän
ker (just nu) helt enkelt på det sättet, utgår från och tolkar därför det vi ser oreflekterat på detta 
(dualistiska)sätt. Vi har inte ställt upp en alternativ hypotes och prövat den.
9 Svårigheten att förhålla sig materialistiskt brukar bli synlig i den teoretiska akrobatik, som utveck
las i anknytning till Marx’ berömda inledning till Till kritiken av den po litiska  ekonomin. Det är helt 
enkelt lättare att omhulda en materialism som alternativ till en extrem sociologisk idealism, som  
säger att det enda som betyder något är vad människor tänkt -  materialismen kan ha varit historiskt 
motiverad - än att formulera en ”ren” och konsekvent materialism. I praktiken blir materialism oftast 
lika med att se mer helhetligt.

10 Ordet ”mind” är ju notoriskt tvetydigt i engelska: Ibland skiljer man på ”mind” och ”conscious
ness” och låter ”mind” stå för de snävare ”jagmedvetande”, ”individuellt medvetande”, ”tankarna” 
och ”consciousness” för något mer omfattande, ibland vänder man på betydelserna hos ”mind” 
respektive ”consciousness”.

11 Att den möjligheten utesluts är inte märkligt med tanke på hur alternativen ofta beskrivs. I sak 
upprepas i dag fortfarande vad som sägs i en uppsats av Johan Asplund (1970:134), som inspirerat 
mig själv och så många andra och som förmodligen rätt återger tankeklimatet också vid tiden för 
Meads presentation: ”Dessa fenomen kan inte tas för givna, människan har inte en gång för alla ett
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medvetande och jag, t.ex. för att Gud nedlagt dem i henne, utan man måste förklara hur dessa själs
liga fenomen uppstått genom naturliga processer.” Nog verkar slutsatserna givna med en så torftig, 
ja bokstavligen ”andefattig” presentation. ”Själsliga fenomen” blir ”medvetande”, innebörden av 
”naturliga processer” antas oproblematiskt given och så kommer detta ”t ex” som man så lätt glider 
förbi. Men om jag idag nog tycker att t ex en del medeltida teologisk filosofi på sådana här punkter 
är långt mer subtil i sina analyser, så bör det tilläggas att jag själv säkert uppfattade formuleringen 
ovan som helt oproblematisk när jag läste den för trettio år sedan. Och medeltida teologisk filosofi: 
Bruket av ordet ”Gud” i en utläggning hade säkert räckt för att aktualisera mina söndagsskoleföre- 

ställningar om begreppet Gud och få mig att sluta läsa.

12 Samuel 1967:159
*3 ” Kunskapsobjektet kan inte uppstå  utan att bero på det medvetande som känner det och därför, 
eftersom de existerar i öm sesidigt beroende saknar båda inneboende existens”, skriver Nagarjuna. 
(Komito 1987:169). Jfr Derridas ”dekonstruktion” av begrepps själv-existens.

Longchenpa 1975:175-176 
a5 De flesta av dagens samhällsvetare associerar förmodligen här till Sartres presentation av m edve
tandet som en intighet. Men tanken om medvetandet -  eller snarare ”intellektet” som intighet, där
med potential för vetande av alla möjliga former, har en lång tradition och utvecklas med stor sub- 
tilitet av tänkare som sällan uppträder i sociologiska sammanhang. Jag syftar nu inte bara på budd- 
hister och vedantiser utan t ex på sådana som Mäster Eckehart, den kristne mystiker som verkade 
under 12-1300-talet. Beträffande Eckehart och intellektet som intighet se Caputo 1975.
16 Se t ex Tulku 1977 eller Wolinsky 1996
*7 Den som är intresserad av sofistikerad dekonstruktion av Derridas typ kan jämföra t ex med Inada 

1970. En annan intressant källa i sammanhanget är Magliola 1984.
^  Tulku 1981: 80

Krishnamurti 1988:100. Notera likheten i G. Petrovics ord om ”själv-förfrämligande” i Internationa l 

Encyclopedia o f  Philosophy: ”Self-alienation is not simply a split into two parts that are equally rela
ted to the self as a whole, the implications is that one part of the self has more right to represent 

the self as a whole.”(s.79)
20 Krishnamurti 1994:63
21 Crossley 2001:142
22 Betydelsen av den sammanblandningen utvecklas av Douglas Harding (i t ex 1979,1986 eller 1998)
23 I Wren-Lewis 1988 ges en beskrivning av vad det kan betyda att som  individ leva ”från det hela”. 
Till den som på grund av undertiteln på artikeln med dess tal om ”ett möte med döden” drar öro
nen åt sig vill jag påpeka att Wren-Lewis själv före sin upplevelse att ”dö” var mycket skeptisk till 
allt tal om s k ”nära-döden”-upplevelser.
24 Vill man resa frågetecken inför den möjlighet som här talas om skulle man kanske kunna ankny
ta till Derridas kritik av ”den rena närvaron”. Men det blir en något annan typ av kritik, som jag i och 
för sig tror riskerar att upphäva sig själv. Den möjligheten utvecklar jag i Bortom jaget? Tidlös utm a

ning i postm odern tid , som kanske finner ett förlag -  vem vet?
25 Se tex Tarthang Tulku 1978
26 Ett slags mellanställning intas på sätt och vis av den kroppsorienterade Alexandertekniken, som  
bl a föreslår vad man kallar ”primitiva direktiv” för att ”omprogrammera” en kropp som vanemässigt 
fångats i en inskränkande och smärtframkallande hållning. Se t ex Craze 1996:25.
27 “The Work of this Moment” är titeln på en bok av Toni Packer (1990) som handlar om just det.
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28 Batchelor 1977:96

29 Derridas framställning av Platons begrepp khora, som ett slags grund som inte är någon grund 
och som inte kan ”placeras” eller ”reduceras” till en högre idévärld eller ”den här” världen bär stor 
släktskap med det som somliga av jagdödspraktikerna pekar mot som ”det yttersta”. Jag stöder mig 
här på Caputo 1997.

Mats Beronius (1991) drabbas av liknande svårigheter i försöket att förena försvaret för friheten 
med en Foucault-inspirerad ansats som tydligt pekar mot determinism och upphävande av mening
en hos ett frihetsbegrepp. Se särskilt kap.8. En mer utförlig analys ges i ovan nämnda Bortom jaget? 
Tidlös utm aning i postm odern tid.

31 Hardings (t ex 1986) variation går ut på att ”praktiskt” utnyttja tomheten genom att under pågå
ende aktivitet hålla oss medvetna om hur den plats där vi föreställer oss vårt huvud egentligen är 
en öppen scen för allt det vi ser.

32 Det är på annat sätt förutsättningen för många materialistiskt reduktiva argument inklusive såda
na som söker visa att det vi tar för en yttervärld kanske bara är en bild i en hjärna som är elektriskt 
eller kemiskt stimulerad. Alla sådana argument förutsätter alltid en utanförstående iakttagare, fors
karen eller den som argumenterar, som utan vidare kan göra just de distinktioner, som är ifrågasat
ta. Kort formulerat: Om vi verkligen, med hänvisning till experiment med stimulering av hjärnan, 
menar att allt vi varseblir är bilder i hjärnan, då är förstås också hjärnan, experimenten, experi
mentresultaten och den som antar sig korrekt kunna avläsa dem bilder i hjärnan. Exit argumentet, 
för endera kan vi i så fall säga att allt är bilder i bilder i bilder eller att det faktiskt inte spelar någon 
roll. Inom denna hjärna -  som väl måste vara kosm isk -  kan vi fortfarande leva den värld med de 
distinktioner vi gjort förut. Den är varken verklig eller overklig -  den är.

33 Man skulle kunna mena att vi -  samhället, vårt medvetande -  är på väg mot en ny fas, där icke
dualismen kommer att vara självklar. En idé om en sådan ”evolutionär” stege utvecklats t ex i Wilber 
1981.

34 Ett sådant teoretiskt (eller ideologiskt) brännmärkande av en förment ond klyvnad mellan kropp 
och själ-dualism kombineras i och för sig sedan utan vidare med teoretiska och ideologiska synsätt 
som innebär klyvnad just i termer av jaget. Vi sätter oss t ex isär i namn av kategoriska kollektiv -  
en förstorad ideell jagidentifikation. Och ”praxis” hos så många av dem som ifrågasätter dualismen 
visar att det som egentligen betyder något för dem är just idéer.
35 Till exempel undrar jag om inte en enkel och systematisk bok som Ken Wilbers No Boundary kan 
föra långt närmare en lösning på dualismen än de flesta teoretiska utläggningar inom en konventio
nellt sociologisk eller metasociologisk ram. Kruxet är väl bara att en identifikation med sociologi i sig 
ofta medför att en sådan bok placeras utanför ramen för det relevanta, avvisas som ett slags ”psy
kologi”. Men den fråga man kan ha skäl att ställa sig i sådana sammanhang är om man främst är 
intresserad av att ”komma förbi” det slags dualism som t ex Crossley talar om eller att bedriva soci
ologi. Ett visst sätt att i sociologins namn avvisa vissa resonemang som ”psykologi” skulle också 
kunna vara uttryck för en form av dualism: Det psykologiska, det som har med subjektet att göra 
antas finnas i en enklav, ”innanför” i ”det individuella”, det sociologiska, i en annan, ”ute” i det soci
alt delade. Men om ”det individuella” inte är så ”individuellt”?
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Abstract
The Blind Spot: Mind, Body or M atter?
Using Nick Crossley’s recently published The Social Body. Habit, identity and 
desire as a starting-point the author questions certain contemporary attempts to 
overcome dualism (often connected with present-day sociological interest in the 
body). He argues that they, if committed to materialism, crude or sophisticated, 
will reproduce dualism. They will end in materialist reductionism, he argues, 
unless ”knowing” or ”m ind”, a no-thing-ness, is recognized as inalienable to rea
lity. This does not, as often assumed, imply ”solipsism” unless one accepts the 
very dualist presupposition that mind is some-thing ”private”, ”inside” of basi
cally separate selves. Introducing non-dualist traditions outside of the body of 
academic sociology he presents certain practical forms of inquiry. Directed at or 
including the very inquirer they do not approach the mind/body-issue as a pure
ly ”theoretical” issue. Mind/body-dualism is further seen as an aspect of the bro
ader dualism of self/other, in its turn the basis for human suffering and unfree
dom. He asks at last why sociology, given a certain disciplinary self-understan
ding, bothers about dualism. He proposes the reason it does might be an unre
cognised, academically indecent ”existential” search for ”wholeness” . This 
“existential” aspect need be accepted, for the “problem of dualism” to find a 
solution.

Key words: Body/mind-dualism, reductionism, self, suffering.
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