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Inledning 

DETTA ÄR EN  vänbok till Kaj Håkanson. Är det opassande att 
inleda den med ett citat, inte av honom, utan av den engelske 
filosofen och historikern R. G. Collingwood? Kanske. Fast kanske 
ändå inte. Collingwood skriver följande i sin självbiografi: 

I take this opportunity, therefore, of saying that I will not be 
drawn into discussion of what I write. Some readers may wish to 
convince me that it is all nonsense. I know how they would do it; 
I could invent their criticisms for myself. Some may wish to show 
me that on this or that detail I am wrong. Perhaps I am; if they 
are in a position to prove it, let them write not about me but 
about the subject, showing that they can write about it better 
than I can; and I will read them gladly. And if there are any who 
think my work good, let them show their approval of it by 
attention to their own. So, perhaps, I may escape otherwise than 
by death the last humiliation of an aged scholar, when his juniors 
conspire to print a volume of essays and offer it to him as a sign 
that they now consider him senile. 

Detta citat belyser ett dilemma vi redaktörer stått inför: Ja, vi 
konspirerar, ja, vi låter trycka en samling uppsatser åt honom och 
ja, de handlar dessutom i inte så ringa utsträckning just om Kaj 
själv. Och vad värre är, de kan synas vara förmätna nog att till-
sammans vilja ge en helhetsbild av vetenskapsmannen Kaj Håkan-
son. Detta kunde anses vara förmätet vem det än gällde, men i 
Håkansons fall verkar det nästa absurt; man behöver nog bara 
vara något litet bekant med Håkansons arbeten för att känna till 
hans radikala ifrågasättande av jaget och det enskilda och avskilda 
identitetsbegreppet, för att se det befängda i varje sådant försök: 
Här har vi en man som enträget och på djupaste, d.v.s. glädje-
fylldaste, allvar ägnar sig åt att övervinna ”jaget”, och så kommer 
en skara lärjungar och försöker pussla ihop det igen. Jämför föl-
jande scen ur Monty Pythons Life of Brian (1979): 
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FOLLOWERS: Brian! Brian! Brian!...  
BRIAN: Good morning.  
FOLLOWERS: A blessing! A blessing! A blessing!...  
BRIAN: No. No, please! Please! Please listen. I've got one or two 
things to say.  
FOLLOWERS: Tell us. Tell us both of them.  
BRIAN: Look. You've got it all wrong. You don't need to follow 
me. You don't need to follow anybody! You've got to think for 
yourselves. You're all individuals!  
FOLLOWERS: Yes, we're all individuals!  
BRIAN: You're all different!  
FOLLOWERS: Yes, we are all different!  
DENNIS: I'm not.  
ARTHUR: Shhhh.  
FOLLOWERS: Shh. Shhhh. Shhh.  
BRIAN: You've all got to work it out for yourselves!  
FOLLOWERS: Yes! We've got to work it out for ourselves!  
BRIAN: Exactly!  
FOLLOWERS: Tell us more!  

Till vårt försvar kan dock åtskilligt anföras. För det första: Om 
man vill övervinna sitt jag, är det då inte en bra sak att få 
åtminstone några delar av det uppvisat för sig så att man sedan 
och just därför kan säga: ”Detta är inte mitt. Detta är inte jag.” 
För det andra: Även om Kaj Håkanson är viktig i denna bok, är 
det ändå ”saken själv” som är det viktigaste. (Och om Håkanson 
har rätt befinner sig dessutom han själv, liksom alla vi andra, mitt 
uppe i denna sak.) Vi anser alltså att denna bok framför allt 
handlar om ett sätt att tänka och att vara, om en vetenskaplig 
praktik och reflektion. Denna allvarliga men lekfulla praktiska 
reflexion och reflexiva praktik har skapat sig ett utrymme kring 
Kaj Håkanson på Sociologiska institutionen i Uppsala, och vi vill 
med denna vänbok lyfta fram den som en i våra ögon mycket 
fruktbar och viktig sociologisk tradition. Utan Kaj Håkanson vore 
sociologin fattigare. 

* 



 

 9

Boken består av tre delar samt en prolog och en epilog. Prologen 
rymmer en kort text om ”Kajs sociologi” skriven av Vessela 
Misheva som följs av presentationer av ett urval av Kaj Håkansons 
arbeten, skrivna av honom själv. Till prologen hör också en Kaj 
Håkanson-bibliografi. 

Den första delen av boken, ”Historier”, belyser sedan på olika 
sätt några vetenskapliga sammanhang och miljöer i vilka Kaj 
Håkanson har varit viktig: Anna Ohlsson undersöker Håkansons 
plats i och betydelse för den svenska psykiatridebatten åren kring 
1970, Gunilla Dahlkild-Öhman och Eva Sandstedt skildrar arbe-
tet i ”Ryska revolutionsgruppen” på Sociologiska institutionen 
åren 1971-1973, Elisabet Näsman redogör i en intervju för arbetet 
i den social- och vårdpolitiska grupp som Håkanson var mycket 
involverad i under 1970- och början av 80-talet, och Hedvig Eker-
wald beskriver och analyserar doktorandkursen ”Medvetande, jag, 
identitet” som Håkanson höll 1976. Dessa bidrag handlar inte bara 
om Håkanson, utan belyser också några aspekter av sociologins 
och Sociologiska institutionens i Uppsala historia. 

Nästa del, ”Ovetande”, som är bokens mest omfångsrika, består 
av uppsatser som på olika sätt går mer direkt i dialog med Håkan-
sons skrivna verk. Lennart E. H. Räterlinck skriver om Håkansons 
arbete utifrån möjligheten till ett överskridande av för oss grund-
läggande motsatser. Roland Paulsen analyserar Håkansons politis-
ka sociologi/filosofi, med särskild tonvikt på dess makt- och 
reifikationskritik. Tomas Kumlin undersöker Håkansons förhål-
lande till och uppfattning av jagdödstraditionen inom framför allt 
klassiskt österländskt tänkande. Elisabeth Lindberg placerar Hå-
kanson i en dekonstruktivistisk tradition och jämför honom med 
bl.a. Jacques Derrida. Clara Iversen och David Redmalm jämför 
Håkanson med olika diskurspsykologer och menar att man med 
hjälp av Håkanson kan komma till rätta med vissa problem inom 
diskurspsykologin och dessutom bättre förstå Barack Obamas 
svårigheter att bli USA:s nästa president. Fredrik Palm undersöker 
Håkanson och Žižek som två olika företrädare för en blocke-
ringens etik. Slutligen frågar sig Sverre Wide huruvida Kaj Håkan-
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son bedriver teoretisk sociologi och vad i så fall ordet ”teori” 
betyder. 

I bokens tredje del, ”Speglingar”, vidgas horisonten ytterligare. 
Vessela Misheva genomför en teoretisk analys av fenomenet 
handledning. Bo Eneroth frågar sig vad man menar när man säger 
att något är ”på riktigt”, särskilt med hänsyn till sociala samman-
hang. Jan Adrianson undersöker de paradoxer som drabbar en 
fysikalisk-materialistisk modell av varseblivningen. Gunhild Ham-
marström jämför Linnés syn på åldrande med mer moderna 
perspektiv. 

I en epilog låter oss Fredrik Bondestam slutligen med poesins 
hjälp sluta – och börja? – i ett intet. 

 
 

Uppsala, 16/9 2008 
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