
Den sociala (?) determinismen 
och kampen för en bättre värld
AV KAJ HÅKANSON

Events happen.Deeds are being done. 
But there is no doer thereof. 

(Yttrande tillskrivet buddha, som 
ju som alla vet, talade engelska)

Så sägs det:
Gud skapade människan.
Gud ”utrustade” människan med fri vilja, på det att hon skulle kunna välja 
mellan gott och ont.

Skapade alltså Gud det onda och det goda, för att det skulle finnas något att 
välja mellan?
Är vilja en substans som kan portioneras ut i bitar?
Är människan fri om hon fått sin frihet från någon som format henne och for
mat villkoren för hela hennes varande?

Är kanske fri vilja och determinism en begreppslig motsättning som Gud 
skapade?
Är kanske föreställningen om en fri vilja skild från en determinerad värld en 
(van)föreställning som Gud fritt hittade på?

Var Gud vår förste Berger & Luckman, som skilde på det som framställdes 
som ”yttre” och det som framställdes som ”inre”? Dock: Allt detta var inom 
Guds väsen, ande.

Gud antas åtminstone ha haft fri vilja.
Har på samma sätt diskurserna, strukturerna, de bestämmande matriserna, de 
materiella orsakerna fri vilja?

Om inte, varifrån kommer den fria viljan, den antagna mänskliga autonomin?

>!• >!*

Frågan om fri vilja och determinism kan göras sociologisk till exempel genom 
att vi kartlägger hur olika uppfattningar om den fria viljan relateras till olika
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sociala och kulturella omständigheter, position i en social hierarki osv. Vi kan 
föreställa oss att den som levt under ”goda” omständigheter oftare tror på den 
fria viljan än den som inte haft det. Vi kan tvärtom föreställa oss att den, som 
levt under förtryck, tror på den fria viljan: Vi hänvisar till behovet/nödvändighe
ten av revolt. Osv.

I övrigt kan vi ”som” sociologer och samhällsvetare avfärda frågan om 
determinism kontra fri vilja som filosofisk, inte sociologisk. Vi kan mena att det 
inte är värt att spilla tankemöda på en metafysisk fråga som ändå är oavgörbar.

Om frågan om fri vilja kontra determinism inte är strikt sociologisk aktuali
seras den likafullt ständigt i själva diskussionen av sociologiska teorier. En dok
torsavhandling i sociologi om Social Action visar sig bland annat handla om hur 
klassiska och moderna teorier behandlar just frågan om den sociala determine- 
ringen.1 Diskussionen om ”den översocialiserade människan”, återuppväcks 
ständigt på nytt. Artikel efter artikel påtalar för n:te gången att ett avgörande 
problem med vissa av Foucaults analyser är att de utesluter det subjektiva, vil
jan, subjektets autonoma skapande, människan som aktör. Inom feminismen har 
temat blivit högaktuellt genom Judith Butlers framträdande. Mycken möda, 
stort analytiskt skarpsinne, brukas för att reda ut hennes inte särdeles lättill
gängliga texter om konstitueringen av subjektet, könsidentiteten och handlan
det. Så kritiseras hennes synsätt för att det tycks innebära en form av diskursiv 
(kulturell-språklig) determinism.

Negligerar kanske vissa, sociologiska sätt att förklara människan och män
niskans beteende hennes frihet och autonomi? Å andra sidan heter det ungefär 
lika ofta att ett problem med den symboliska interaktionismen är att den alltför 
starkt betonar det subjektiva, viljan, subjektets autonoma skapande, människan 
som aktör.

Med andra ord: Vad vi än säger om frågans relevans, behandlas i praktiken 
själva sättet att förhålla sig till determinism respektive frihet (individuell autono
mi) ofta som ett kriterium på en sociologisk (eller annan) teoris riktighet eller 
rimlighet. I sin tur antas det betydelsefullt på grund av sina förmenta värdemäs
siga eller politiska konsekvenser.

Pendlingen inom det samhällsvetenskapliga samfundet: En ständigt återkom
mande kritik mot olika teorier och synsätt för att vara för subjektivistiska, 
voluntaristiska, för att de (idealistiskt) bortser från att människan är materiellt, 
kulturellt, historiskt, strukturellt, diskursivt, biologiskt bestämd etc. ställs mot 
eller avlöses av en ständigt återkommande kritik mot olika teorier och synsätt 
för att de bortser från subjektets autonomi, vilja, relativa frihet, skaparkraft, 
människans möjlighet att handla och omgestalta sina villkor osv.

Utifrån vilka kriterier avgör vi om en teori är för mycket eller för litet volun-
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taristisk, aktörsorienterad eller deterministisk, orienterad mot strukturell 
bestämning osv.?

>1-  >1-  >!*

Motsatsen innehålls i och är bestämd av sin motsats, den existerar bara 
genom jämförelse och saker som kan jämföras har olika mått av samma 
kvalitet och är därför likartade. Förändring till det motsatta är därför ingen 
förändring alls.2

Att ”vi” nu förstår oss själva och vår tillvaro i termer av motsatsen frihet/deter
minism verkar uppenbart. Motsatsen som sådan är inte egen för sociologin; pro
blematiken artikuleras bara bland annat inom sociologin och samhällsvetenska
pen, allt i enlighet med en ”konventionell” uppfattning om subjektet, jaget, 
aktören och dess förhållande till den objektiva verkligheten. På så sätt kan frå
gan relateras till en levd eller förkroppsligad ontologisk föreställning, en före
ställning om tillvaron som delad i två väsensmässigt skilda sfärer. Den är kopp
lad till den djupt existentiella: Vi vänder oss mot en tillvaro vars (sociala) ord
ning vi inte kan acceptera, inte finner god. Vi vill tro på att vi kan förändra den 
till vad vi ser som ”bättre”.

Är tidigare nämnda svängningar ett ofrånkomligt motsatsernas (skillnadernas) 
spel? Är ”tillvaron” i något slags yttersta mening sådan?

Är vi dömda att tro på och leva utifrån den och andra relaterade motsatser? 
Vem dömer i så fall om detta? Är t ex Derridas texter ett facit utifrån vilket vi 
kan avvisa varje ifrågasättande av dessa motsatser?

Ändå ifrågasätts de på sätt och vis också åtminstone indirekt av Derrida. 
Kunde Derrida beskriva det han beskriver, peka ut motsatsernas spel om han 
vore helt bunden av dem? Vilket är detta tredje utifrån vilket de ”nödvändiga” 
motsatserna kan ses?

»!* >5* »I*

Vi säger kanske att dessa motsatser trots allt ”bara är begreppsliga”. Om 
”bara” -  varför fäster vi då så stor vikt vid dem? Varför är det så angeläget att 
påvisa t ex att det politiska förändringsarbetet omöjliggörs av Judith Butlers 
analys av subjektet, hennes Foucault-inspirerade idé att handlingen, bestämd av 
den hegemoniska matrisen, skapar subjektet och inte tvärtom?

Varför? Vi ”vill” handla för att förändra, tycker oss se bevis på att vi kan 
förändra i enlighet med våra fritt tänkta planer. Vi förutsätter att det vi nu kal
lar ”politiskt handlande” bygger på ”oberoende reflexion”, ”frihet”, ”relativ 
autonomi”. Det får inte förnekas:
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Vem ska kunna förändra om alla som överhuvudtaget är någonting enbart 
förmår bekräfta nuvarande regler om hur förtryckande identiteter skapas? 
Sjöqvist tycks...mena att Butler lämnar människan som en kraftlös nicke 
docka i den obligatoriska heter osexualitetens lag./Sjöqvist vill i stället se 
henne som förmögen att förstå och förändra.3

Är då människan som vi vill se henne? Kan det finnas kraftfulla nickedockor?
Vi tycks ”veta” att människans handlande är determiner at av gener, av kli

mat, av kultur, diskurser, regelsystem, matriser, social struktur. Vi tycks ”veta” 
att människans tänkande, motiv, mål, känslor, stämningar är bestämda av biolo
giska faktorer, av kultur, av social struktur. Vi tycks också ”veta” det vi ”ser” 
och ”känner” som en fullständig självklarhet, nämligen att människan reflekte
rar, handlar utifrån mål och värden, för att förändra sin omgivning, den rådan
de strukturen, kulturen, diskursen osv.

Trots att vi inte menar oss kunna förneka det senare, gör teoretikerna (vi 
som teoretiker) det ideligen när de (vi) teoretiserar. När de (vi) teoretiserar gör 
de (vi) det med hänvisning till ”yttre” bestämmande faktorer, som skapar oss till 
det vi är, vill eller tycker att vi inte borde vara och vilja. Detta slags ”determinis
tiska” förklarande4 ses inte sällan som det som skiljer vetenskapen från com- 
mon-sense eller en ”normativ arena”:

Annorlunda uttryckt framträder massmedia som en utpräglat normativ arena 
där våldsmannen förutsätts vara en i frihet väljande varelse och där ingen 
förklaring -  den må vara hur sofistikerad som helst -  kan eller får sätta 
denna grundläggande förutsättning ur spel. Detta ska nu jämföras med den 
vetenskapliga expertens utgångspunkt, där en sådan på moraliska överväg
anden grundad vägran, inte enbart ter sig som försök att förhindra ett uppen 
barande av sanningen utan framstår som direkt oresonabel. Det är för den 
vetenskapliga experten lika främmande att betona våldsmannens moraliska 
kvaliteter och påstå att denna i frihet valde att realisera mordhandlingen, 
som att försöka fasthålla att gärningsmannen kunde ha valt att handla 
annorlunda.5

*

Är just det att vi tycker att vi inte borde vara eller vilja vara sådana eller sådana 
självt (biologiskt), kulturellt, diskursivt, strukturellt bestämt? Nej, säger vi kan
ske först, för vi kan reflektera över det och sedan handla för att förändra. Nej, 
för det sker förändringar på grund av motsättningar och sprickor som redan 
finns i systemet:
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Jag förstår inte kultur som en harmonisk helhet, utan snarare som samman
hang fyllda med sprickor som möjliggör för individerna som ingår i de kultu
rella sammanhangen att göra motstånd och därmed förändra de kulturella 
normerna för beteende. Man kan säga att de gemensamma kulturella berö
ringspunkterna är under ständig förändring och omvandling vilket betyder 
att det gemensamma varierar över tid och rumß

Vidare:

Jag förstår individer som aktivt delaktiga i processen att förändra kulturella 
ramar, vilket är en viktig analytisk poäng. Utgångspunkten är att jag inte för 
står de intervjuade tjejernas berättelser som enbart avspeglingar av kulturella 
förväntningar på hur tjejer exempelvis skall hantera heterosexuell samvaro. 
Jag förutsätter att informanterna förhåller sig både aktivt och passivt till kul
turella normer kring kön och heterosexualitet-7

Nu kan man fatta ”aktiv delaktighet” på olika sätt. Å ena sidan skulle man 
kunna säga att det att överhuvudtaget vara människa är just att delta i det soci
ala livet, att stödja det ena och vara emot det andra. I denna allmänna mening 
kan nog också djur och växter sägas vara aktivt delaktiga i naturens helhetliga 
utveckling. Också i naturen finner vi ”individer” som följer det regelbundna 
(”passivt” i förhållande till det som tidigare dominerat) och som avviker, dvs. 
(”aktivt” i förhållande till gamla mönster). Ja vi finner mönster som svarar mot 
det gamla och mönster som introducerar något ”nytt”. ”Aktivt” och ”passivt” 
kan alltså brukas som beskrivningsord på samma sätt som t ex ”snabb” och 
”långsam.” Vi kan då föreställa oss ”aktiva”, ”regelbrytande” och ”passiva”, 
”icke regelbrytande” nickedockor, som alla aktivt deltar i kulturen.

Aktiv delaktighet skulle alltså kunna förstås på ett sätt som är förenligt med 
fullständig determinering. Man kunde tänka sig att ”systemet” som helhet, likt 
naturen, från början är uppbyggt så att det kommer att differentiera olika ”indi- 
viduationer” med olika reaktionsmönster. Handlingar i relation till inbyggda 
motsättningar eller sprickor i systemet måste då inte förstås som vittnesbörd om 
en från systemet delvis skild, oberoende individ som nyttjar sin ”fria vilja” 
annat än i den tautologa meningen att ”fria handlingar” blir lika med handling
ar/beteenden som tycks strida mot det som man först abstraherat fram som det 
rådande systemet. Om man fattar delaktighet på ett sätt som inte förutsätter 
individuell autonomi skulle man t o m  kunna säga att sprickorna manifesteras 
just som beteenden som inte svarar mot det system som man analyserat och 
abstraherat som ”de gemensamma kulturella normerna”. Man skulle tänka sig
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att det som föreligger är ett motsägelsefullt system.8 Vad som då i grundläggan
de mening är aktivt eller passivt är inte lätt att säga.

Man skall kanske inte glömma att talet om ett dominerande system, som 
någon bryter mot, blir möjligt just genom vederbörlig abstraktion och generali
sering. Vederbörlig i betydelsen att det är så vi gör, vare sig det sker konventio
nellt, uppfattas som fördomsfullt eller tvärtom som vetenskapligt välgrundat. 
(Gränsen mellan dessa varianter är inte alltid lätt att dra).

Men talet om aktiva nickedockor kan nog te sig otillfredsställande, därför 
att ”aktiv” och ”passiv” i sådana här sammanhang ofta fungerar som åtskil
jande kategorier, uppfattade som grundade i vårt och tillvarons väsen. Orden 
dyker gärna upp i de sammanhang, där man beskriver hur individer formas, 
betingas, osv. så att de framstår som blott ”mekaniska” produkter, reflexer av 
ett system. Vi undrar ”vem” som i så fall kan förändra och förutsätter då ett 
(relativt) autonomt subjekt som ”aktivt” kan välja att ”aktivt” bryta mot ett 
mönster som ligger ”utanför” henne. Redan där kompliceras förstås ofta saken: 
Där den ene påvisat att individer väljer olika kan den andre försöka kartlägga 
de sociala eller individualpsykologiska faktorer som bestämmer personens val, 
ja kanske att den har kapaciteten att handla till exempel på det sätt som kallas 
”bryta mot mönstret”.

Ändrar sig naturen eller några av naturens element av egen vilja eller på 
grund av sin relativa autonomi? Djuren ”handlar” ständigt för att uppnå vissa 
mål, en del av dem ändrar sitt beteende i enlighet med ändrade villkor. Enligt 
dagens biologi antas det även gälla mikroorganismer; de uppfattas inte längre 
som blott mekaniskt reaktiva. Är de därför autonoma, har de fri vilja?
Förändras ett djur för att det ser sprickor som tillåter det att göra motstånd mot 
det som är eller varit?9

Vi förutsätter alltså ”konventionellt” att det finns fritt handlande, ett handlande 
som inte är en följd av omständigheter, vi förutsätter att det finns handlande -  
det vi kallar beteende -  som inte är fritt. Eftersom vi förutsatt det invänder vi 
när en teori tycks peka mot att vi inte handlar fritt eller när en teori tvärtom 
tycks antyda att vi är nästan helt fria.

Dilemmat: Vi vill förklara varför saker och ting inte är som vi vill, varför vi 
kanske inte ens är, beter oss eller vill vad vi därtill menar att vi borde vilja. Vi 
förklarar med hänvisning till tvingande omständigheter, till orsaker och betingel
ser, diskurser, strukturer, som format oss. Men vi vill inte bara peka på specifi
ka, tillfälliga omständigheter, villkor, utan beskriva generella mönster, domine
rande strukturer, den kapitalistiska, den patriarkala, den ”vita” - nu ”förstår vi”
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varför vi är som vi är och varför allt är som det är.
Men ju starkare vi betonar mönstret desto mer framstår vi som systemets, 

diskursens, strukturens fångar. Ju starkare vi betonar mönstrets bestämmande 
desto svårare blir det att tillskriva skuld, att säga vem som är ond och god. Ju 
starkare vi betonar mönstret, desto svårare blir det också att säga vem som 
egentligen är offer, vem som bär skulden för att det blivit som det blivit för oss. 
Inte blir det enklare om vi finner den radikala systemteorins eller interaktionis- 
mens synsätt upplysande -  ja försåvitt vi inte, som så ofta görs, i det senare fal
let reducerar interaktionismen till tesen att ”vi” påverkar varandra, särskilt för
stås Du mig på ett otillbörligt sätt.

Vi säger att vi måste tro på det relativt fria subjektet eftersom annars ingen 
förändring kan komma till stånd. Inkluderar inte ofta detta ”måste” också nöd
vändigheten att kunna peka ut det eller dem som i kraft av sin frihet handlat 
ont, i motsats till oss? Vad skall vi tänka, vad och vem skall vi (för)döma om 
alla genuint uppfattas som ofria offer för omständigheter? Lek ändå med tan
ken, prova! Det betonas idag med anknytning till feminismen att könet kräver 
sin motsats, för att (genus)identiteten skall upprätthållas. Hur är det då med 
motsatsen i form av det eller de som står för det onda, det eller de som format 
oss på otillbörligt, destruktivt, förkrympande sätt? Vem är jag om jag inte vet 
vem jag skall anklaga, vem som är min fiende? Vem är jag om jag inte ens 
säkert skulle kunna veta hur jag skiljer mig från objektet?

'(■ >!*

Det är förstås riktigt att vi inte kan påvisa sociologiskt om det är fri vilja eller 
determinering som gäller. Men visar något alls som vi anför som stöd för det 
fria handlandet verkligen att vi handlar fritt - försåvitt vi inte redan förutsatt att 
det visar att handlandet är fritt? Vi uppfattar eller kategoriserar helt enkelt vissa 
beteenden som ”fria”.

Här skulle vi kunna hänvisa till filosofins klassiska analytiska distinktion 
mellan handling och beteende, där skillnaden just består i att handlingen för
knippas med intention, motiv eller medveten reflexion. Vi kunde peka på att den 
konventionella distinktionen tycks tvinga sig på oss, oberoende av vad vi säger 
om den ”ontologiskt” eller ”metafysiskt”. Med hjälp av Wittgenstein skulle vi 
vidare sofistikerat kunna invända: ”Det och det är själva de fenomen som kallas 
just ’fritt handlande’: Förstår Du inte det så förstår Du inte vårt språk!” Tänk 
till exempel på diskussionen ovan om ”aktivt” och ”passivt”. Själva begreppens 
mening är ju att de presenterar ”oss” med kapacitet att endera blott ”låta oss 
formas” eller i stället själva ”aktivt söka forma”. Frågan om denna vilja har 
någon grund är därför en metafysisk pseudofråga!
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Låt oss anta att vår fråga bygger på ett (filosofiskt) missbruk av språket, ett 
grammatiskt misstag i den Wittgensteinska meningen. Låt oss anta att allt egent
ligen är i sin ordning i det språk som brukas till vardags före filosoferandet.

Men stopp nu! Vilket ”vårt språk”? Är det inte så att fenomen som vid en 
tidpunkt uppfattats som en instans av ”det fria” vid en annan tidpunkt inte 
längre betraktas som en sådan instans? Är det inte så att det vi under en tid i 
historien sett som fritt beteende, som därför också ansetts förknippat med 
ansvar och skuld, senare kommit att betraktas som ofritt? Vi har fått och till 
viss del accepterat ”vetenskapliga förklaringar”, som förvandlat det fria till 
effekter av orsaker.10 Är inte i själva verket idén med mycken ”vetenskaplig 
sociologi” att vi kartlägger mönster som på olika sätt antas ”determinera”, om 
än inte ”fullständigt”? Återvänd till citatet ovan om det vardagliga och normati
va förhållningssättet kontra det vetenskapliga.

Vem återför oss till det ursprungliga vardagliga språket? Och förresten: Tänk 
om det som just pågår är ett försök att avmystifiera en begreppsvärld som ”för
vrängt” vad som pågår!

Om vi vill fortsätta som sociologer eller arbeta för politisk förändring får vi 
nog vara försiktiga om vi vill hänvisa till begreppen inom ett ursprungligt var
dagsspråk. För att anknyta just till feminismen som ett aktuellt exempel: Är inte 
en av dess viktiga poänger att jag, som kvinna, inte kan sägas vara helt ansva
rig för mitt beteende eller ens mitt sätt att tänka? Jag har formats av en hegemo- 
nisk matris, en dominerande diskurs, en patriarkal struktur. Jag har ingått i sam
manhang, som jag själv inte v a lt: Makt strukturer har de-formerat mig ända in i 
mina känsloreaktioner, mina aspirationer, mitt (själv-)medvetande.11

Å andra sidan, om det vore allt, då tycks det som om det inte funnes några 
utgångar: Se där talet om sprickorna i de kulturella sammanhangen. Se där kriti
ken mot Judith Butler. För, så går resonemangen, om jag vore helt formad, då 
skulle jag inte kunna ifrågasätta, handla för att bryta mönstret, förändra struk
turen. Sett i ljus av min aktuella situation förknippas ett sådant synsätt därför 
med ”pessimism” och ”passivitet”, ett accepterande av status quo.

Pendlingen: Snart reser sig någon upp och säger att det och det sättet att tala 
om kvinnor gör oss till omyndiga offer. Monica Lewinsky som fokuspunkt: 
Ömsom presenterad som offer för patriarkatets maktstruktur, utan möjlighet att 
värja sig mot den eggande attraktion som antogs utgå från makten, ömsom sedd 
som en myndig person med ”rätt att” ingå vilka ”förbindelser” som helst, ja 
med rätt att själv välja att tjusas av makten, om så skulle vara.

Men frågan återvänder -  varifrån (i tillvaron) kom förmågan att ”se” och 
"viljan" att t ex göra motstånd?
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Skulle det kunna finnas en mer grundläggande ”struktur” eller ”diskurs” som 
skapar de metateoretiska eller filosofiska problem med den fria viljan som sedan 
framträder inte bara som teoretiska utan också som direkt upplevda, existentiel
la? Skulle det grundläggande kunna vara ett mönster som presenterar ”oss” som 
särskilda, som framställer några särskilda oss, vi med våra särskilda ”jag”, som 
i grunden skilda från allt det som vi uppfattar som sådant som bestämmer oss?

Handlar det om att hävda en total determinism? Om inte ”jag” skiljer mig 
från ”det” hur skulle jag då kunna handla? Hur skulle vi kunna bedriva poli
tiskt förändringsarbete?

Tillbaka till ruta ett. Här finns tron på vår särskildhet, identifikationen med 
en bild av oss själva som gör oss till ett ”något” skilt från de(t)andra. Här finns 
en bild av oss själva som begåvade med en särskild autonom kraft, en alldeles 
egen autonom vilja, inte Guds vilja. I enlighet med det förstås det som kallas att 
”handla” och ”politiskt förändra.”

Den fråga som ställs här är om vi kanske inte bara eller självklart är ”offer” 
för ”yttre omständigheter” utan lika mycket för (tron på) en vilseledande "kon- 
ceptualisering”, där ”konceptualisering” inte gäller ett blott språkligt uttryck 
utan snarare ett ”sätt att se” och ”förstå” (be-gripa) oss själva och tillvaron. 
Man kunde tala om en icke-individuell föreställning, som konkret, praktiskt, 
existentiellt ”mönstrar” den tillvaro som vi till fullo delar och känner - ja är.

Om det faktiskt är så att vi till fullo tar del av allt, om vi faktiskt på så sätt 
inte är självständiga, är vi då osjälvständiga, icke autonoma, offer för en tillvaro 
utanför oss? Måste vi inte för att föreställa oss som sådana offer också föreställa 
oss som just det slags särskilda jag eller subjekt, som vi ibland med hänvisning 
till postmoderna landvinningar så käckt förklarar vara dekonstruerat eller dött? 
Och visst, vi kan börja om: Dekonstruktionen kan inte vara riktig, för om den 
vore riktig kunde vi inte handla och då...

Vi kan också säga att det är så här spelet spelas. Jo, men om vi börjat tröttna 
på dess destruktivitet och börjat undra om det kanske ändå finns en väg ut, vad 
hindrar oss att ifrågasätta själva spelet och spelets förutsättningar? Ja, förstås: 
Spelet och spelets förutsättningar är ett.

Och om det vore möjligt att se spelet som grundat på -  ingenting,12 ja då 
skulle kanske en del frågor te sig annorlunda, en hel mängd konflikter, motsats- 
ställanden, konkreta eller abstrakta skurkar, få en ny innebörd, förstås på nya 
sätt. Vi skulle kanske leva i en ny värld, teoretiskt, mellanmänskligt, psykolo
giskt, existentiellt, moraliskt. Vi skulle (er)känna vår innerliga delaktighet i allt, i 
allt som vi gillar, men också i allt vi ogillar. Ur detta (er)kännande kunde födas 
ett annat handlande, ett handlande som inte utgår från konflikten, motsättning-
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en, säridentifikationen, särskiljandet från det där ute. Skulle det kunna vara ett 
handlande som därmed inte ständigt reproducerade motsättningar, konflikter i 
gamla och nya former?

* * *

Varför tar vi för givet att inget ”handlande” skulle ske om vi såg tillvaron deter
ministiskt?

Antag hypotetiskt att hela tiden det ”jag” trott vara mitt ”fria” ”autonoma” 
handlande i själva verket varit ”produkten” av en oändlig mängd omständighe
ter, till synes ”utanför” mig. Antag att mitt beteende i första steget kunde 
beskrivas som en (mekanisk) ”reaktion”.

Betyder det att ingenting gjorts? Uppenbarligen har ”jag” hela tiden gjort allt 
det ”jag” gjort. Men det har funnits ett misstag om vad man kunde kalla detta 
”handlandes” grund. Man skulle kunna säga att det funnits ett perspektiv på 
det som skett som förutsatt existensen av ett ”mig” som handlandets autonoma 
källa.

Existensen av det perspektivet är just lika med uppfattningen av att ”jag” 
bestämmer ”mitt” handlande. Existensen av detta perspektiv är grunden för att 
”jag” kan hänvisa till mina motiv, mina intentioner som handlingens grund eller 
också uppfatta det som ”självklart” att mina ”handlingar” skiljer sig från blotta 
skeenden eller det ”beteende” som till exempel djur sägs uppvisa.

Sett utan denna bild, så att säga ”utifrån” behöver inte helheten av mitt bete
ende framstå som just något annat än ett beteende. Vi kan därför vända på det 
vanliga argumentet att det att vi handlar för att förändra visar att vi inte är 
nickedockor. Vi kan i stället säga att det sker som vi vanligtvis kallar att handla 
även om det faktiskt skulle vara så att vi är nickedockor.

>5* >!• >!•

I det här sammanhanget kan det vara upplysande att reflektera över vårt dubbla 
förhållande till kroppen. Vi påstår idag ofta att vi vill upphäva dualiteten mellan 
kropp och själ (medvetande). Men trots vår kluvenhet ”gör” vi redan en stor 
mängd saker ”frivilligt” som i ett perspektiv kunde sägas vara uttryck för krop
pens (mekaniska) reaktioner. Vi accepterar i så måtto att vara ett kroppsligt sys
tem med sina systematiskt ”determinerade” reaktions- och beteendemönster. Vi 
kan till och med -  med risk att åter klyva oss i kropp och själ- tala om ”krop
pens visdom”.

Lika ofta accepterar vi inte tanken att ”vi” skulle vara lika med kroppen.
Det gäller till exempel när kroppen ”inte fungerar väl” eller när vissa forskare 
säger att själva den medvetna avsikten att handla uppträder någon halvsekund

so c io lo g isk  fo rskn ing  2 /99  105



efter det kroppen redan påbörjat handlingen. I det senare fallet invänder vi 
gärna och säger att vi minsann inte är några kroppsmaskiner. Vi vet vad vi vill 
och vi gör vad vi vill utifrån vad vi vet -  förstås inom de ramar som sätts av 
”strukturen”. Ingen skall ta ifrån oss vår okroppsliga autonomi, vår existens 
som separata vilje- och beslutscentra. (Observera att poängen här inte är om 
neurologerna och hjärnforskarna har rätt eller ej. Vad jag vill peka på är en van
lig reaktion på deras påståenden).

Och om vi inte klyver oss i en kroppslig och ”andlig” del, så tycks det som 
om vi måste godta allt det som vi uppfattar som förment felaktiga präglingar. 
Därför är också så många av dagens rörelser som säger sig vilja upphäva dualis
men kropp/själ så bedrägliga. De är ofta kopplade till ideologiska förändrings- 
program med olika, ofta(st) motsägelsefulla, idéer om hur vi, samhället och de 
sociala relationerna borde vara. I ett sådant perspektiv kan inte gärna en kropp 
eller kroppslighet, som strider mot övriga värden inom förändringsideologin, 
accepteras.

Det heter att Platon kluvit människan i idé och kropp. Men det som händer i 
de moderna sammanhang, där Platon ofta står som prototyp för det negativa, är 
ofta att det sker en (tänkt) klyvnad mellan kropp och tanke, där tanken bedö
mer, granskar, värderar, hur kroppen får eller bör känna och reagera. Vem kan å 
andra sidan säga vad som är den ”sanna kroppen” i en tid som så starkt ifråga
satt att vi på något självklart sätt skulle kunna skilja mellan kultur och natur?13

>!* »!*

Varför håller vi fast vid (bilden av) vår autonomi?
En hake är kanske kunskapen, (med) vetandet. Vi tycks ju kunna reflektera 

över vår situation, ja till exempel ”välja” att betrakta oss i ett perspektiv som 
framställer vårt handlande som beteende. Vittnar inte denna kapacitet, som 
också åberopats flera gånger här ovan, om vår individuella autonomi?14

Svaret beror nog på både hur man tänker sig detta (med)vetande och auto
nomin.

Konventionellt antas ju (med)vetandet vara ett individuellt fenomen, likt 
jaget, ett någonting lokaliserat ”till” (oftast ”inom”) varje enskild individ. Likt 
viljan antas det uppträda styckevis och delt. Sett i det perspektivet är det ”jag” 
som tänker, ”jag” som känner, ”jag” som vet; detta trots en eventuell 
(själv)bekännelse till en dekonstruktion som antas demonstrera att alla fenomen, 
begrepp, saknar självexistens, en systemteori som förklarar vetandet vara en 
egenskap hos systemet mer än hos individen, en socialt relationistisk teori som 
säger att vi egentligen existerar i ”mellanrummet” mellan våra kroppars fram
trädande15 eller blotta det faktum att vi faktiskt delar språk, förståelse, erfaran
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de av tillvaron.
Frågan om (med)vetandet och reflexionen ter sig kanske annorlunda just 

efter reflexion över innebörden av dekonstruktionen av fenomenens självexis
tens. Dekonstruktionen syftar till att påvisa att inget fenomen existerar i självtill
räcklighet, utan att alla fenomen tillsammans bestämmer och skapar varandra. 
Dekonstruerar vi det autonoma subjektet, så dekonstruerar vi väl ändå samti
digt både objektet och själva sätet för vetandet? Men, vetandet finns kvar - själ
va förståelsen av dekonstruktionen inklusive eventuella invändningar mot den, 
visar det -  vilket, om vi inte just därför återfaller på bilden av vår särskildhet, 
betyder att (med)vetandet ”utlokaliserats” eller snarare alltid varit inte här, inte 
där, utan i och med ”(allt) det som är”. Ja, i själva verket har vi anledning att 
anta att vetandet finns överallt och ingen särskild stans. Kännandet, medvetan
det tillhör inte någon särskild av oss, men vad vi än talar om, vad vi än bejakar 
eller förnekar så är både det och de fenomen det gäller kända. I vetandet möts 
vi ständigt.

Vi talar ofta som om vi trots all vår teoretiska sofistikering tror att vi bor 
innanför ett köttklätt skallben. Men om vi inte är den sortens fångar, om vi kan
ske till större delen alltid och ofrånkomligen lever utanför den hydda av skinn, 
som vi så ofta identifierar som ”jag”? Såtillvida är vi kanske mer än ”den här” 
kroppen utan att det därför betyder att ”kroppen” fundamentalt är ”skild” från 
oss. Reflexionens grund kan då vara en annan än vi först antagit. ”Min” frihet 
är inte ”min”.

Det sagda kan tyckas ”far out”. Ändå är det ungefär vad till exempel myck
en systemteori säger dock med förbehållet att idén om den separata observatö
ren blir kvar. Så brottas också systemteorin med den s k observatör sparadox, 
som i sociologisk version säger att vi bara kan känna ett system inifrån (subjek
tivt) genom att socialiseras in i det, men samtidigt bara kan ha kunskap om 
fenomen (objektivt) som är skilda från oss. Vi kan inte ”se” systemet (och jäm
föra det med ett annat) om vi inte befinner oss utanför det, lika litet som fisken 
kan ha (objektiv) kunskap om det vatten den simmar i.

Ändå kan den systemteoretiskt orienterade ge goda skäl för hävdandet att 
distinktionen ”yttre/inre” inte kan upprätthållas, att ”objektivitet” inte finns 
annat än ”inom parentes”, dvs. som en distinktion som inte kan grundas i något 
”utanför” subjektets praxis, att tillvarons distinktioner upprättas i och med sub
jektet och språket, att det att leva är att veta, att det inte finns något yttersta 
kriterium för att skilja (sannfärdig) varseblivning från illusion, att i grunden hus, 
personer, atomer eller elementarpartiklar inte skiljer sig åt.16

Kvar blir dock oftast antagandet om den särskilda observatören. Genom att
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han samhandlar och delar språket med andra observatörer är observatören vis
serligen inte ”sig själv nog”. Men observatören antas, likt andra observatörer, 
”äga” ett eget medvetande. Detta märkligt nog i kontrast till en omgivning vars 
”objektivitet” sätts inom parentes. För om den objektiva omgivningen satts 
inom parentes, så har den ingen av observatör eller medvetande oberoende exi
stens. Med andra ord uppträder den bara som ”vetande” (som ”kognition” eller 
”perception”). Om ”objektet” satts inom parentes borde rimligen också det sär
skilda subjektet (fattat som ett objekt bland andra) ha satts inom parentes. Trots 
allt bestäms objekt och subjekt som varandras motsatser. Fullföljs ansatsen så 
blir slutsatsen att ingenting skiljer observatören från det observerade. Allt som 
finns, subjekt som objekt, är distinktioner i och som former av vetande. Om 
man ibland apropå kärlek säger att man inte kan äga en människa, så kan vi 
här säga att man aldrig kan äga ett alldeles eget medvetande.

Om observatören själv, likt allt annat, är given i vetandet genom ”distink
tion”? Om vi inte accepterar det tvingas vi då inte förutsätta just det slags sär
skilda observatör ”utanför” systemet, vilket enligt till exempel systemteorins 
premisser var en omöjlighet? Det fanns ju ingen ontologisk grund för att skilja 
mellan yttre och inre, det fanns inget ”objektivt” annat än inom parentes, dvs. 
som en distinktion ”inom” vetandet.17

* * *

Vad hotas av antagandet att ”jag” är helt determinerad? Är det den levda bilden 
av ”min” autonomi, min självtillräcklighet} Det som hotar tycks vara min fång
enskap i och av det som ”inte är jag”.18

Men om det jag identifierar som ”jag” är ”bestämt” av diskursen, matrisen, 
strukturen, säg vad ni vill (det finns en frihet som räcker till), bestämmer då inte 
jag lika mycket diskursen, matrisen, strukturen (säg vad ni vill)? Inte heller de 
fenomenen är ju självtillräckliga. I den meningen behöver inte jag förstås som 
mer determinerad än något annat och inget annat mer determinerat än jag. Det 
som framstår som ”jag” är helt enkelt en form som framträder i och med totali- 
teten av bestämningar i rörelse: Jag är verkligen till fullo aktivt deltagande, vad 
jag än ”gör” eller ”inte gör”, oberoende av om jag är konventionellt sett passiv 
eller aktiv.

Låter kanske bra, men har det någon ”existentiell” mening? Är det inte bara 
en upprepning av den klassiska, helt rimliga, men på sitt sätt också tomma trivi
alitet som ligger till grund för de flesta uppgörelser med determinismen och som 
till exempel inom marxismen formulerades som att människorna är produkter 
av sina omständigheter men också deras skapare?19”Trivialitet” för att den bara 
uttrycker den konventionella upplevda självklarheten att vi är både fria och
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ofria, ”tomma” i forskningsmässigt hänseende därför att inget kriterium finns 
med vars hjälp det kan avgöras när det är riktigt att se på det hela ur det ena 
eller andra perspektivet.

Ja och nej. Fattat på visst sätt innebär det sagda att själva den ursprungliga 
distinktionen förlorar sin mening. Där finns inte längre en bild av att ”jag” står 
mot en värld, som ”utifrån” tvingar mig och som ”jag” måste förändra. Jag, är 
fullständigt aktivt deltagande, en aktiv del i och av det hela. Jag är för att for
mulera det med modern jargong innerligt förbunden med allt genom de oändliga 
kedjorna av signifianter. Som sådan är ”jag ” ingen särskild: Jag är världen.

Om det blir till insikt finns inte längre något som hotar just ”mig”. Nå: Allt 
som hotar mig är jag och allt som hotar den andre hotar också mig. Därför 
finns inte heller någon ”jag” som kan svära ”mig” fri från det onda eller de 
onda, som antas diktera villkoren för mig (som individ eller kategori). Det finns 
inte heller några synpunkter som ”jag” ifrågasätter som inte samtidigt är mina. 
”Jag” är, så som jag alltid varit, aktivt delaktig i konserverande och förändrande 
processer, som del av livet som helhet. Som jag alltid varit, därför att jag aldrig 
varit något sådant ”för sig själv”, som tanken framställt det.

Men om det stannar vid en teoretisk idé så står vi nog kvar vid utgångspunk
ten. Då fångas vi på nytt av motsättningen mellan ”min” (vår) frihet och deter- 
mineringen av ”mig” (oss), med de redan påvisade ständiga pendlingarna inom 
samhällsvetenskapen i synsätt och kritik av synsätt för voluntarism respektive 
determinism som följd.

Kan det vara så att ett visst sätt att tänka friheten återupprättar fångenskapen 
genom att stanna på den nivå där frihet och determinering framstår som ofrån
komliga motsatser? Kan det finnas liknande problem med mitt engagemang för 
(samhällsvetenskapligt grundade) förändringsideologier? Finns det en möjlighet 
att jag på samma sätt när jag bejakar och kämpar för vad jag ser som den 
”rätta” och ”progressiva” sidan i en motsats, samtidigt genom det sätt jag för
står både mig själv och motsatserna, bejakar och vidmakthåller den sida jag 
bekämpar? Sker mitt tänkande och handlande från en tillräckligt inklusiv ram 
för att inte bara reproducera konflikt i nya eller gamla former, om än i det sena
re fallet kanske lätt förklädda?

Den konventionella jagidentifikationen är som sådan exklusiv, presenterar 
mig här som skild från ”den andre” eller ”det andra” där. Handlande som utgår 
från den tenderar därför att innebära uteslutande, skapandet av en kategori av 
”dem”, de(t) negativa andra. Det gäller vare sig handlandet är individuellt, kol
lektivt eller kategoriorienterat och paradoxalt, men följdriktigt, ibland just när
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kampen sker för en grupp, ett kollektiv, en kategori, som antas ha behandlats 
destruktivt som en kategori av ”andra”.

Om vi läst något av Judith Butler vet vi att hon för ett liknande resonemang, 
dock begränsat till (fixeringen av) könsidentiteter. En spänning skapas mellan 
ifrågasättandet av en politisk plattform grundad på viss, ”fixerad” genusidenti- 
tet och anknytningen till ett allmänt feministiskt frihetsprojekt. Och de tidigare 
ställda frågorna ovan kan lätt ge upphov till reaktioner i stil med: ”Så Du /arti
kelförfattaren/ menar a tt...” och så räknar vi upp en mängd exempel på allt det 
dagliga och historiska onda som till exempel begåtts av ”andra”, inte minst just 
mot kvinnor som gjorts till ”de andra”. ”Skall vi bara stillatigande åse detta?” 
Men den fråga som rests förutsätter inte något i förväg upprättat rättänkandets 
facit, som ger svaren på vilka särskilda projekt den ene eller andre skall eller 
inte skall vara engagerad i. Frågan måste förstås sättas i relation till verkliga 
livsproblem, men om ”prövningen” begränsas till de särskilda problem och stra
tegier som vi av förståeliga skäl starkt kan ha identifierat oss med idag, kan vi 
nog lika gärna lämna den därhän, för i så fall ”vet” vi säkert svaret.20 Vad som 
här krävs är att vi åtminstone tillfälligt sätter våra aktuella identifikationer inom 
parentes, att vi genuint utforskar något, som om det inte direkt avvisas som 
omöjligt kan te sig oerhört krävande: Kan grundläggande förutsättningar i form 
av ett visst sätt att tänka ”oss själva”, dvs. jag och andra, ha inneburit att vi när 
vi som mänsklighet bekämpat ont och arbetat för det goda, över historien på 
nytt och på nytt återskapat de psykologiskt och socialt grymma, plågsamma, 
ofta dödliga konflikterna i nya former? Kan vi pröva att se ”vårt eget” förhåll
ningssätt som en ”instans” av något mer allmänt, i betydelsen mer grundläggan
de? Visst, det kan i värsta fall, för oss professionella intellektuella, betyda att vi 
på djupet tvingas ifrågasätta tanken som medel att skapa goda ordningar i 
mänskligt liv.21

Nu kan vi svara på utmaningen med formeln att det är historiens motsätt
ningar som driver utvecklingen framåt. Men vad för slags utveckling om det 
skulle visa sig att den bland annat mänskligt och socialt består i ett ständigt 
återupprättande av konflikt? På vad grundar vi antagandet att den sortens kon
flikt är nödvändig eller ofrånkomlig?22 Ideologiserar vi kanske vår ovilja att ta 
en allvarlig titt på ett grundläggande mönster som vi identifierat oss med som 
vad ”vi” och ”verkligheten” är?

Vad har ett tänkande, levande, handlande med utgångspunkt i de motsatser 
och särskilj anden som upprättas genom jagidentifikation gjort med våra liv? Är 
det nödvändigt och ofrånkomligt att leva och verka i sådana termer?23 Och visst 
kan ändrad syn på relationen mellan ”mig” och ”det andra” som jag bekämpar 
få konsekvenser för ens sociala kritik och ens förhållande till olika ideologiska
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förändringsprogram. En analogi får bli riktningsvisande: Idén om vad som är 
angeläget att göra, förändras om den som länge plågats av och kämpat mot en 
hallucinerad (före-ställd och benämnd) fiende kommer till insikt om att fienden 
är en projicerad bild, en produkt av det egna medvetandet. ”Jag” och det till 
synes ”oberoende” utifrån kommande, jagfrämmande är innerligt förbundna, är 
”samma” och håller ”var-andra” vid liv.24

Idag verkar det som om bilden av vår särskildhet får näring genom bilden av 
vår särskildhet och ett arbete för förändring baserat på samma särskiljande.25 
Finns det en möjlighet till något mer än att än en gång teoretiskt konstatera att 
vi ”naturligtvis” konstitueras som subjekt inom en kultur, ett samhälle en dis
kurs, men just som sådana sedan handlar i delaktighet? Finns möjligheten till en 
insikt, ett realiserande på djupet, av att ”jag” också är ”det”, att ”det andra” 
inte är ”det andra” inte något från mig skilt, främmande ”andra”? Sociologin, 
systemteori osv. hjälper oss en bra bit på väg genom att med hundra variationer 
visa på vår innerliga relation till det vi ter oss skilda från. Men för att det skall 
bli annat än en tjusig teoretisk idé, vars konsekvenser vi kan debattera i evighet, 
krävs nog att vi lämnar också detta ”vetande”, en ”bild”, bakom oss, framför 
allt att vi söker medel att praktiskt dekonstruera den position som ideligen fry
ses till ”jag här” skild från ”det (Dig) där”.26

Skulle en sådan insikt kunna innebära ett handlande som framträder ur ett 
inklusivt kännande, ett kännande i och med det som är, ett med-kännande? (jfr 
den hallucinerande). Det skulle inte utesluta (arbete för) förändringar, men 
”impulsen” till förändring skulle ha en ”ny” grund. Känner vi inte skillnaden ”i 
smått” från vardagslivet mellan att försöka förstå, förändra eller önska förändra 
något eller någon som vi ser ”inklusivt”, något eller någon som vi innerligt 
älskar, jämfört med att söka förändra någon eller något som vi skjuter ifrån oss, 
vars annanhet vi understryker, samtidigt som därvid vår särskildhet och grund
läggande särart betonas? (Vår historia som mänsklighet är full av exempel på 
det senare.) Sådant handlande från en mer inklusiv grund utesluter inte 
”ansvar”, men synen på vad ansvar innebär och vad som är dess grund kan 
ändras: Kärleken an-svarar till exempel, men ordar inte ständigt om att (andra 
skall) ”ta ansvar” som om det handlade om ett kategoriskt ok. Däremot kom
mer kategorin skuld och frågan om tillskrivandet av skuld att förlora sin 
mening. Vi har för övrigt redan problem med den: A ena sidan förklarar vi män
niskors beteende med hänvisning till bestämmande diskurser, matriser, struktu
rer, å andra sidan menar vi att skuld rätteligen tillskrivs andra, när de varit fria 
att handla annorlunda.27

Att på allvar pröva blotta tanken på en sådan förändring är förstås både 
svårt och hotande. Det kan kräva att vi åtminstone tillfälligt ger upp och där
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med öppet granskar våra identifikationer också med de positioner, som vi menar 
representera det rätta. Det finns heller ingen garanti för att våra personliga eller 
abstrakta ”fiender” kommer att framträda med samma karaktär som tidigare. 
Och vem är jag, om jag inte vet vem eller vad jag står emot, om jag inte profile
rar mig i termer av en motsats? I sista hand hotar bilden av att vara ingen sär
skild.

Och naturligtvis finner vi alltid ”rationella” skäl att sätta oss isär, att profile
ra oss, att inte älska. Vi pekar på makten, förtrycket och alla dess yttringar. Vi 
kan ju inte ”ge upp” eftersom ”de andra” inte gör det. Om jag skall älska, så 
måste jag ha garantier för att ”de andra” älskar mig. Jag må ”förstå” och 
”acceptera”, men det gör ju inte den andre, så om jag ändrar mig på så sätt 
kommer jag att bli utnyttjad. Medan jag väntar på att andra skall ändra sig, 
fortgår därför allt som förut. Världen är ju aldrig som den borde vara enligt 
våra individuella eller kollektiva idiosynkrasier, enligt våra bilder utvecklade till 
ideologier. Världen är aldrig sådan att vi tycker oss kunna förlåta och älska.

Vi måste med andra ord alltid vänta: De finns ju alltid några andra som är 
fel som vi måste förändra.

Vi vet vilka vi är. Vi vet vilka vi är genom att vi vet vad vi och de andra 
borde vara.

>5* 'f*  *!*

När det gäller vetandet, viljan och observatören kan tre frågor ibland vara till 
hjälp. Den första lyder: Varifrån kommer det här? Den andra lyder: Är det ett 
ting och om det inte är ett ting, var finns det? Den tredje: Hur kan detta bli känt 
eller Vem vet detta varifrån?

Vem, varifrån är det till exempel som i namn av perspektivism och pragma
tism presenterar de förmenta sanningarna att verklighet alltid varseblis, blir 
känd perspektivistiskt och att sanningen alltid är tillfällig och historisk?

Mer praktiskt är en möjlig strategi för att vinna ”insikt” att pröva att stän
digt betrakta ”sig själv” som ett objekt, som helt och hållet determiner ad, som 
helt renons på egen vilja.28

Det går inte, invänder vi, ty för att kunna betrakta ”mig själv” som objekt, 
måste jag ställa mig vid sidan av ”mig själv”. Men det är en del av poängen:
Om (med) vetandet vore ”mitt”, så kunde inte ”jag” som determinerad bli 
sedd.29 Kunde jag för övrigt när jag framträder som perspektivist och pragma
tist, presentera sanningen att all verklighet alltid varseblis och blir känd perspek
tivistiskt? Kräver det inte frihet från begränsningen av ”mitt” (perspektiv), min 
s k ”subjektiva horisont” osv.?30
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Fråga två alltså: Var finns vetandet? Förslag: Vetandet är inte mitt utan finns 
i och med allt som är. Vetandet är själva den grund ur vilken alla former fram
träder -  som kända -  därför är det möjligt att se ”mig själv” som ”bild” eller 
föreställning utifrån eller inifrån. ”Utifrån” i betydelsen att där inte är identifi
kation med den bild som säger att detta är jag och jag är ”här inne” i mitt pri
vata medvetande, ”inifrån” i betydelsen att ”jag” blir sedd från min grund som 
är det vetande som producerar bland annat den konventionella bilden och for
men ”jag” (inklusive kroppen), men är mer än ”jag” och det medvetande som 
förment antas vara ”mitt”.

Där är inte ”jag” som iakttar, där är aktivt observerande, vetande, som inte 
tillhör ”mig” fattad som särskild. Jag är del av ett vetande som är mer än det 
”jag” som jag vanligtvis identifierar mig med.31

Vi kan vidare pröva att undersöka till vilken grad vi verkligen, som individu
ella subjekt, bestämmer över olika fenomen. Vi talar t ex om ”våra” (”mina”) 
tankar och tycks ofta förutsätta oss själva som tänkaren. Finns bakom tänkan
det vanligtvis en ”tänkare” som producerar tankarna? En tids direkt iakttagelse 
visar snart att det mesta av vårt tänkande uppträder som reaktion eller utan att 
vi har en aning om varför det är där. ”Vi” har inte bett om de tankar som kom
mer. ”Vi” har definitivt inte ”gjort” något särskilt för att frambringa dem.

Tänkaren? Om tänkaren snarast är en föreställning, en bild, en tanke som 
tanken själv ställer fram? Om tänkaren själv är en (fiktiv) tankeprodukt? Som 
J. Krishnamurti skriver:

This duality is not only verbal but has the deeper division as the thinker and the thought, as the 
thinker separate from himself. The thinker is put together by thought, the thinker is the past, the 
thinker is knowledge, and thought too is born out of knowledge. Actually there is no division bet
ween the thinker and the thought, they are one inseparable unit; but thought plays a clever trick 
upon itself, it divides itself.3-̂

Om tanken ständigt delar upp, förknippas med och presenterar en fiktiv tänka
re, kan tänkande inte ersätta observerande. Teoretiska analyser drabbar inte på 
djupet känslan av att vara ett separat själv, av att, för att bruka modern jargong, 
vara själv-identisk: Varför annars alla dessa frågor om frihet kontra determi
nism? Det krävs ett ”seende” som innebär insikt, dvs. ett vetande som inte blir 
”min” kunskap, en teori, en idé om tillvaron, utan ett skeende som förändrar 
”mig”, negerar ”mig” för att sedan re-presentera ”mig” på ett nytt sätt, i ljuset 
av en förståelse, ett vetande som är ”mer” än blott ”mitt”. I ljus av denna för
ståelse kan vi om frågan determinism/frihet säga ”It doesn’t matter”, utan att 
därmed ha försvurit oss till likgiltighet eller cynism. Vi handlar ”som” jag, väl
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medvetna om att det inte är ”vi” ”som” detta jag, som handlar. I glädje och 
sorg spelar vi glatt vår roll som (fullständigt fria) nickedockor och fortsätter att 
”handla”.

*  *  *

Men det här då? Eller de synpunkter ”Du” (Kaj Håkanson) ger vid ett seminari
um? Har Du inte tänkt dem? Är det inte Dina, fria tankar?

Who cares? Tankarna kommer, bland annat som reaktion på saker som blir 
sagda, skrivna osv. Som sådana har de ”givits” och det är möjligt att låta dem 
strömma fram. Det är möjligt för vetandet att ”se” dem, förstå dem och nyttja 
den här formen för att uttrycka dem. Men det är ingen avgörande skillnad på 
dem och det som yttrats av en Michel Foucault, en Judith Butler eller Kalle P, 
vilka dess tre nu är.

Att ingen äger dessa tankar hindrar inte alls att en form, kallad Kaj 
Håkanson konventionellt kan få ”stå för” vissa tankar, en annan form med 
annat namn stå för andra tankar.33 De är ändå alla del av samma helhetliga 
vetande som på olika sätt döljer och uppenbarar för sig själv, reflekterar över sig 
själv, ibland ”ser sig själv”, ibland gör sig blind för ”sig själv”.

Räcker inte det?

Vem vet?

If you doubt mountains’ walking, you do not know your own walking; it is 
not that you do not walk, but that you do not know your own walking. 
Since you do know your own walking, you should fully know the green 
mountains’ walking.
Green mountains are neither sentient nor insentient. You are neither sentient 
nor insentient. A t this moment you cannot doubt the green mountains’ 
walking. 34
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Noter
1 Mahmoodian (1997)
2 Krishnamurti (1971: 36)
3 Nina Björk (DN 7.2.1999 B2). Notis om artikel av Maria Sjöqvist i häften för kritiska studier (4.98) Min kursiv.
4 Om man föreställer sig denna determinism i termer av kausalkedjor, systematiskt beroende, mekanismer, dis
kurser, en tvingande språklig logik tror jag inte spelar någon roll för just det här sammanhanget. Men naturligtvis 
blir olika sätt att framställa den ”avgörande faktorn” i determineringen som sådana utsatta för kritik.
5 Lindblom (1999 : 77). Citerat med författarens tillåtelse. Den allmänna problematiken utvecklas mer utförligt i 
Håkanson (1996) kap. ”Change no Change”.
6 Berg (1999 : 34-35 Min kursiv.)
7 ibid. s.35
8 Utifrån en inte alltför noggrann läsning av Butler tänker jag mig att det sagda kunde motsvara hennes tanke 
att ” If subversion is possible, it will be a subversion from within the terms of the law, through the possibilities 
that emerge when the law turns against itself and spawns unexpected permutations of itself”. (Butler 1990:93).
9 Min poäng är inte att förneka möjligheten att beskriva naturen eller delar av naturen som alltigenom ”fritt 
handlande”, utan att påvisa hur vi begreppsligt hanterar distinktionen. Accepterar vi t ex den nämnda möjlighe
ten blir det bara än svårare att upprätthålla den distinktion vi så gärna gör mellan det ”medvetna viljandet” och 
det som sker blott ”naturenligt”.
10 I Håkanson (1981) särskilt kap. 1 och 1.1. diskuteras mer utförligt betydelsen av sådana förändringar ( t ex för 
begrepp som ansvar, skuld)
11 Jfr Helgesson (i999):”Chomsky lyckas aldrig medla på ett intellektuellt hållbart sätt mellan bilderna av männis
kan som viljelöst offer för de historiska sammanhangen (ekonomin, medierna etc.) och människan som självstän
digt handlande varelse. Detta är nu ingen enkel fråga. Den har upptagit en stor del av de humanistiska och sam 
hällsvetenskapliga forskarnas möda under de senaste två tre decennierna”
12 Jfr följande formulering i biologen Maturanas (1992:116) systemteoretiskt betonade förslag: ”Nature, the world, 
society, science, religions, the physical space, atoms, molecules, trees, etc., indeed all things, are cognitive entiti
es, explanations of the praxis or happening of living of the observer. And as this very explanation, they only exist 
as a bubble of human actions floating on nothing.” Här tangerar vi förstås också den punkt där den ”sociala 
konstruktionismen” antas visa sin omöjlighet genom att frånta oss varje grund som skulle tillåta oss att skilja på 
konstruktion och det som inte är konstruktion (konstruktionens material).
13 En tredje möjlighet, som på komplicerade sätt vävs ihop med de två nämnda, är förstås det ”postmoderna” 
talet om kroppen som en social eller symbolisk konstruktion. Men dels tror jag inte det perspektivet undgår frå
gan om ”vem som vet (analyserar) varifrån”, dels tycks det på ett sätt som kanske inte är tänkt och trots talet 
om kroppen som en ”förkroppsligad” symbol, ge företräde åt den rena ”anden”, den som kan se, förstå, genom
skåda ”symboliseringen” -  det senare här inte avsett som en invändning från min sida.
a4 Denna möjlighet förutsätts, när invändningen att ett visst tänkesätt betyder kulturell determinism bemöts med 
hänvisning till att frigörelsen är möjlig genom ett utforskande av de kategorier som bestäm t hur man formats:
Det antas alltså att vi kan höja oss över och betrakta vår egen bestämda form.
a5 Jfr här den ”radikala” tolkning Johan Asplund gör i sin presentation av Cooley i Asplund (1967:124-25).
^  Flertalet av dessa punkter återfinns i Maturana op cit.
*7 Man kan mena att en sådan tes är egen för systemteorin. Men dels är frågan om inte systemteorin egentligen 
bara system-atiserar och fullföljer idéer och synsätt som uttrycks av de flesta mer övergripande sociologiska teo
rier, dels pekar social konstruktivism, diskursteori, radikal hermeneutik, vissa former av dekonstruktionism osv. i 
precis samma riktning.
18 Ett annat problem är förstås alla de moraliska begrepp och förhållningssätt som är sammanvävda med begrep
pet/föreställningen om autonomi: (tillskrivande av) ansvar, skuld osv.
*9 En tes som vi ständigt upprepar med hänvisning till varierande begrepp: kulturell delaktighet, formande 
genom socialisationsprocessen, individualisering genom inträdande i den språkligt/sociala ordningen osv.
20 Svaret/invändningen utifrån den position vi just identifierat oss med är då oftast där innan vi ens hunnit 
reflektera. Vad som behöver bekämpas är ju så uppenbart. Att blott föreslå ett undersökande av möjligheten till 
alternativ andra än dem som bestäm ts av det rådande sättet att se problematiken, tenderar att enligt m otsatser
nas logik uppfattas som en uppmaning till passivitet eller ett bejakande av det onda som man själv bekämpar. 
Här skulle man kunna tala om en hegemonisk diskurs som så till den grad dominerar att vi inte ens kan se den 
som sådan. Av det skälet blir också många samtida teoridiskussioner, t ex den om Butler, tröttsam t förutsägbara. 
De kan visserligen ge belysning åt vissa mer specifika aspekter av problematiken och man kan om man gillar 
sådant, också stimuleras av de subtila bollandet med termer och begrepp. Man kan samtidigt vara säker på att 
efter vederbörliga bugningar för dekonstruerandet, svaret kommer att bli common-sense-mässigt om än kanske 
uttryckt med många svåra, abstrakta ord: Vi vet att situationen är dålig och att vi måste arbeta för att förändra 
den. Alltså är varje analys som antyder att vi inte är (ontologiskt) aktiva, handlande subjekt, från början dömd
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som felaktig.
21 För detta, se t ex de inledande kapitlen, med reservation för det allra första, i Krishnamurti/Bohm (1999) och 
dess kulmination om frågan om ”ordning” i kap. ”Beyond Attention and Awareness”. Reservation, därför att det 
sätt på vilket problematiken presenteras i första kapitlet inte är lättillgängligt ens för den som redan är förtrogen 
med det sätt på vilket Krishnamurti och Bohm i andra sammanhang talat om ”truth” och ”reality”.
22 Vi kan alternativt psykologisera bort varje förslag att undersöka grunden för hur konflikten tänks, genom att 
benämna det ”konflikträdsla”, samtidigt som vi förstås förfasar oss över världens konflikter, att jude står mot 
arab osv. och finner det rimligt att det ges väldiga summor till forskningsprojekt och institut som skall ”lösa kon
flikter”. Skall man nu tala om saken på sådant sätt kunde man ju annars lika väl tala om ”bortträngning” och 
”dissociering”, i och med att man vägrar att se ”sig själv” i det man kämpar mot. Alternativen är många, men 
kanske finns det möjlighet att förstå mer om man helt enkelt tar frågan på allvar.
23 Frågan gäller alltså inte bara till exempel ”genusidentiteten” utan vad jagidentifikationen i allmänhet innebär 
och har för konsekvenser också för det sätt vi föreställer oss frihet och tvång (eller begränsning).
24 Låt mig än en gång upprepa att möjligheten till en sådan förståelse av mig och ”den andre” redan finns i 
många sociologiska teorier, inte minst vissa versioner av symbolisk interaktionism. Så länge den ”självklara” 
direkta upplevelsen av grundläggande särskildhet är kvar, tenderar förstås sådana teorier att fattas och tillämpas 
på ett mycket mer inskränkt sätt. Se not 15 ovan och resonemanget i anslutning till det.
25 Jfr den Lacanska tanken att etablerandet av det imaginära jaget innebär förvrängd varseblivning av verklighet 
på så sätt att den förvrängda verklighetsbilden och det imaginära jaget reflekterar varandras förvrängningar. Se 
tex Reeder (1998). Jfr också diskussionen om cirkelgången tanke/verklighet särskilt i kap. ”Desire and Goodness” i 
Krishnamurti/Bohm (1999).
2^ Alternativ presenteras till exempel i Håkanson (1998). jfr för övrigt Butlers komplicerade teoretiska analys av 
konstituerandet av genusidentiteter med det direkta ”pekandet” rörande jagidentiteten som sådan i Packer (1992: 
78-92 och 100-107 t ex).
27 Här aktualiseras problemet med att tillskriva personer som levt för länge sedan under helt andra omständighe
ter skuld utifrån vår tids sociala omständigheter och vetande. Så förekom t ex i Svenska Dagbladet hösten 1996 
ett meningsutbyte mellan Lars Gustafsson och Christian Braw huruvida Martin Luther kunde hållas ansvarig för vår 
tids syn på judarna på grund av sin attityd mot lagarna om judar i Sachsen och Hessen på hans egen tid.
28 Det är en strategi som föreslås i många av R. Balsekars böcker. Se t ex Balsekar (1992). Ett antal personer 
beskriver hur de tillämpat bl. a denna strategi i Balsekar (1996).
29 Notera här den intressanta paradoxen att Jacques Lacan påstås mena att vi alla är dömda att leva i det imagi
nära jagets tecken, att till jaget ”hör som vi skall se, en imaginär och illusorisk ’verklighet’ vari subjektet s tän
digt hotar att förlora sig”, samt att Lacans uppfattning av jaget ”föranleder honom att avvisa allt som är förknip
pat med detta jag som vittne vad gäller subjektets sanning” . Reeder (1998:31). Logiskt till synes -  men vem är 
denne Lacan som kan träda ut ur jagets ofrånkomliga fängelse, se att det förvränger och så ge en principiell 
beskrivning av hur jaget förvränger både sanningen om subjektet och ”det Reala”? Måste man inte känna san
ningen för att kunna visa att jaget förvränger den? Måste man inte vara utanför jaget för att kunna beskriva dess 
förhållande till subjektet? Osv.
3°  För en utförligare diskussion om detta se kapitlet ”Vem är det som väljer och vem är det som vet eller 
Döende själv, levande verklighet? Om perspektivismen, genealogin och pragmatismens metafysik” Håkanson
(1998).
31 Kring innebörden av detta ”mer” kretsar särskilt den första dialogen ”Living in Truth” i Krishnamurti och Bohm
(1999).
32 Krishnamurti (1987:100)
33 Om tanken att man skulle kunna kräva royalties på Derridas böcker, eftersom han hävdar att ingen författare 
kan ”äga” sin text, framförs som en ”allvarlig rolighet”, alltså inte som en lek med (en skenbar?) kollision mellan 
två begreppsvärldar berättar den kanske framför allt om bristande kännedom om vad som sägs om författaren 
och texten i de böcker som har namnet Derrida på framsidan.
34 Tanahashi (1985:98 Min kursiv)
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