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Let get this party started, yeah, come on,

Power to the People- No delay,

make everbody see,



in order to fight the power,

We’ve got to fight the Power

Public Enemy “Fight the Power” 1989

Seendet -en essä

1:1 Introduktion

Efter denna kurs var min förvirring stor. Det hade varit ett otal mycket intressanta diskus-

sioner som rört de mest grundläggande begreppen och tankarna som finns inom modern

politisk filosofi. Jag lät det gå några veckor och började fundera på vad jag egentligen skulle

göra av detta. Vad ska man egentligen tro på när det modernistiska, liberala och marxistiska

fundamenten är ifrågasatta och därmed kanske tron på att det går att förändra. Jag beslutade

mig för detta, en essä om seendet.

I denna essä har jag valt att ta ställning. Som tidigare nämnts är detta något av de svåraste

man kan göra. När nu sakernas tillstånd ser ut på detta sätt tror jag att ärlighet och

ställningstagande är viktigare än någonsin. Det är av denna anledning jag har sökt mig till ett

ideal som ligger mycket nära Frankfurtskolans kritiska ifrågasättande av allt och i synnerhet

ditt eget samhälle. Det jag har börjat med är att ifrågasätta mig själv och därefter fundera på

vilka av mina åsikter som bör ifrågasättas. Denna svagt psykoanalytiska process har givit

mig bakgrunden till denna essä. Jag har valt att ifrågasätta mitt eget seende och de slutsatser

jag drar av det perceperade, som ett försök att nå koherens i mitt eget tänkande och i den

kritiska teorins anda finna det i mitt eget samhälle som bör kritiseras och förändras.

Denna essä kommer både att relatera till denna kurs innehåll och min kommande D-

uppsats. I relation till min kommande uppsats ska detta arbete ses som ett företal. Denna

mycket Strindbergska formulering och företelse brukar författare inom skönlitteraturen

använda till att förklara varför de skrev just den här boken, med det och det angreppet på

den och den personen. Jag tänker använda mig av företalet som en förklaring till varför min



uppsats kommer att handla om just detta ämne. I den process som uppsatsskrivandet är

brukar man bara se det färdiga resultatet eller något åt det hållet. Det jag är intresserad av att

göra är att skriva om varför jag väljer detta ämne. Därmed sätter jag mitt ämnesval i en

vetenskapsfilosofisk kontext. Detta pretantiösa begrepp ska ses i den betydelsen att jag vill

vara hänsynslös mot min uppsats och uppriktig mot mina läsare och någonstans presentera

de utgångspunkter jag har för att föra denna diskussion och ställa just dessa frågor. Jag

kommer förutom att jag skriver denna essä ta tillfället i akt att kommentera vissa av de

frågeställningar och de tankar jag har fått under denna kurs gång. Dessa kommentarer

kommer att vara inbakade i den löpande texten och diskuteras mer eller mindre noggrant,

beroende på mina preferenser.

Det urval av författare som jag har gjort i denna essä, Thomas Khun och Maurice Merleau-

Ponty, kan tyckas underligt. Att Kuhn har relevans långt utanför naturvetenskapen har

sedan länge varit både känt och accepterat, men att rota fram en fenomenolog som till på

köpet är existensialist! Denna kurs har slingrat sig runt teman och tänkare som radikalt

situerad, subjektiva språkspel och Derrida. Hur kan man efter en sådan mangling rota fram

en gammal exisensialist? Denna essä har till syfte att diskutera seendet där just Merleau-

Ponty lägger fram en teori som jag tror har relevans långt utanför denna diskussion. En

försiktig lösning till hur vi kan uppfatta oss själva och världen omkring oss, hur vi som

subjekt förhåller oss till omvärlden och trots allt förstår varandra i detta kaos av intryck

som vi där konstant möter. Jag förstår honom på det sättet att han försöker lösa det

grundläggande ontologiska problemet, hur vi ska förstå relationen jag-samhälle (d.v.s. jag

versus alla andra). Jag  vill även diskutera språkets betydelse och kommer där att göra en

egen tolkning av Merleau-Ponty. Det är möjligt att jag överbetonar denna komponent hos

honom, men jag hoppas bevisa relevansen av en sådan läsning.

Min metodologi i denna uppsats kommer vara att jag först presenterar de utgångspunkter

jag har för denna uppsats. Efter att ha sorterat ut de relevanta ämnen som jag har tänkt mig

att diskutera kommer jag att presentera de delar av Kuhns och Merleau-Pontys teorier som

har relevans för mitt ämne. Som samhällsvetenskaplig forskare är det studieobjektet som du



undersöker samhället. Det är allting som finns omkring oss i vår vardag och när vi befinner

oss på resor till andra platser och kulturer. Det vi som samhällsvetare har till uppgift är att

ställa djupare och mer ingående frågor om det som finns omkring oss. Det jag vill göra i

denna essä är att väldigt tydligt ställa mig i samhället och utifrån vad jag där ser föra en

diskussion om det. Detta angreppssätt ska ses i relation till den metodologi som konstant

förekommer i nästan alla de texter som vi har läst under denna kurs. Om man läser igenom

artiklarna i Contemporary Political Philosophy1 finner man att det enda nästan alla av dem

har gemensamt är att de börjar med en diskussion om Hobbes eller det specifika begrepp

som uppsatsen behandlar. Det nämns ett antal begrepp, helst på latin, och man spårar dess

relation till varandra och kommer slutligen fram till en tes att just det specifika begreppet

har tömts på innehåll och bör återfå sin ursprungliga betydelse. Jag har ingenting emot detta

angreppssätt och jag tänker troligen använda mig av det i min kommande uppsats. Men nu

tänker jag ta mig friheten att byta angreppssätt för att påvisa att det finns andra minst lika

fruktbara metoder att gå tillväga på. Samtidigt får man gärna uppfatta detta som en kritik av

den näst intill absoluta konformitet som har avspeglat sig i detta hänseende.

1:2 Bakgrund

När du vill förklara vad du sysslar med för en annan person är stöter du ofta på patrull

(detta gäller i hög grad mig själv). Du diskuterar ditt problem och uppsatsämne men

responsen är noll. Du har läst Habermas och har ett intresse av språkfilosofi och förstår

snabbt att för att förståelse ens ska vara möjlig måste du använda samma språk som

personen du kommunikativt interagerar med. Du använder andra exempel och förtunnar

eller utvecklar dina resonemang, beroende på vem den andre är. När även detta fallerar blir

du ställd och börjar fundera på vad som kan ske härnäst, för du har som mänsklig varelse

hela tiden en önskan om att bli förstådd. En av mina huvudteser i denna uppsats kommer

att handla om detta problem. Min tes, som jag kommer att hämta från Kuhn, är att ni ser

olika saker som problem. Ni läser samma dagstidning, ser samma nyheter- men åndå inte.

                                                
1 Goodin, R & Petit, P. ed.: ”Contemporary Political Phlosophy”-An Anthology, Blackwell publishers,

Oxford 1997.



Ta problemet arbetslöshet t.ex.: A väljer hela tiden att se problemet som att vi är på väg in i

det postindustriella samhället, B skyller allting på den borgerliga regeringens misslyckanden

under deras senaste regeringsperiod och C:s åsikt är att det är de höga skatterna och de

monstruösa arbetsgivaravgifterna som är problemet. Mot denna tes skulle det kunna

argumenteras att det enbart är retoriska skillnader mellan dessa personer och att de är

styrda av sina politiska åsikter. Det som jag vill hävda i denna uppsats är att det säkert är

sant, men att skillnaden är både större och annorlunda. De ser helt enkelt olika saker.

Min andra idé om seendet ska inte blandas ihop med den första. Om man säger att det

första avsnittet handlar om bakgrunden till det man perceperar, ligger fokus i den andra

delen på den direkta perceptionen. Den kommer att handla om den direkta kopplingen som

finns mellan det du ser och det omdöme som följer därav. Det direkta omdömet om lust

eller olust, rädsla eller tillförlit. Det handlar bl.a. om det som har gått förlorat genom din

nödvändiga uppdelning av människor i olika grupper. Att dela in människor i grupper och

utifrån dessa generalisera är nog ett måste på samma sätt som Kant anser att tids- och rums

uppfattningen är ett måste. Det vill säga att utan dessa icke-nödvändiga indelningar skulle

världen runt oss vara ett ännu större kaos än den redan är och möjligheten till förståelse än

mindre.

Mina tankar kring frågeställningen om den direkta kopplingen mellan seende och

generaliserande etiska utsagor var från början en tankegång som för en gångs skull saknade

teoretisk förankring. Det vill säga att jag trodde att jag hade kommit på en ny intressant

infallsvinkel som på något sätt var min egen. Självklart var så inte fallet. Efter ett antal

samtal med goda vänner fick jag tips om den existensialistiske fenomenologen Maurice

Merleau-Ponty och hans verk Phénoménologie de la perception2.

Jag talade ovan så fint om att jag ville hålla isär dessa två distinktioner av seendet som jag

här vill diskutera. Mina första tankar i detta ämne gjorde inte det, men jag väljer här att

presentera de utgångspunkter jag hade för denna diskussion och på det sättet som jag anser



att seendet och medborgarskapsfrågan hör ihop. Som tidigare poängteras är mina utgångs-

punkter denna gång hämtade från min närmaste omgivning och det gemensamma rum som vi

dagligen befinner oss i.

Min första utgångspunkt för denna essä kan skrivas på detta sätt: Person X iaktar person Y

på en offentlig plats, vilken som helst. Person X ser en man med som han tycker

“utländskt” utseende. Av detta drar han ett antal slutsatser som beror på vem X är och i

vilken kontext mötet sker i. En slutsats som person X drar är att på grund av att Y har

“utländskt” utseende är Y inte svensk. Från denna enkla rekapitulering av något som sker

tusentals gånger varje dag, i tunnelbanan, i din lokala matavaruaffär och varhelst människor

möts, vill jag börja min diskussion. Seendet hos person X har lett till att han har dragit en

slutsats som är rätt eller fel, det är inte det som är det viktiga. Det som är det viktiga är att

person X inte har några som helst goda skäl för sin slutsats. Sverige av idag är inte Sverige

av igår. Det som bestämmer vem som är svensk eller inte är medborgarskapet och inte

utseendet på den andre som du möter.

För att ta mig själv som exempel och utgångspunkt för en debatt, ser min närmaste omgiv-

ning ut på detta sätt: Ungersk far, Adopterad från Sri-Lanka, Amerikansk far, Somalisk

muslim och jag själv med ett helnorskt namn utan någon ytterligare koppling. Vad har dessa

personer gemensamt, förutom att de är mina närmaste vänner? Bland mycket annat, en sak -

nämligen att de alla är svenska medborgare. Och, återigen beror det inte på hur de ser ut. Jag

vet att jag inte på något sätt är representativ för en svensk tjugofyraåring hösten 1997, men

samtidigt tror jag att det är så här Sverige ser ut idag, i större eller mindre utsträckning och

det beroende på var du bor.

Att se att det handlar om två olika aspekter av seendet tycker jag här framgår med önskvärd

tydlighet, men för att beskriva det i andra termer. Personen X iaktagelse och direkta slutsats

om personen Y är inte på något sett kontextlös. Den sker vid en tidpunkt och i ett samman-

hang. Merleau-Pontys poäng handlar om hur och på vilket sätt vi drar våra slutsatser och
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formar våra moraliska omdömen. Det som Kuhn poängterar handlar om vad vi lär oss att se

dvs. tillskansandet av det som leder till att vi gör just det specifika omdömet. När Kuhn

ställer frågan om seendet handlar den om vad vi ser medan Merleau-Pontys fråga handlar

om hur. När är Sverige hösten 19973.

2:1 T.S. Kuhn

De vetenskapliga revolutionernas struktur4 handlar om naturvetenskap. Där tas med hjälp

av olika nedslag i historien upp hur forskning går till, vad som utmärker forskning och hur

den ska gå till. Än viktigare tas det upp hur det historiskt har gått till när ett paradigm har

övergivits och ett nytt trätt in i dess ställe. Det klassiska beviset för denna tes handlar om

övergången från de Aristoteliska världsbilden till den Koperniska, till Newtons mekanik och

dit där vi står idag, Einsteins relativism. Icke helt oväntat och helt enligt Kuhns tes fick

hans tankar inte störst genomslag bland de naturvetenskapliga forskarna. Enligt Kuhns tes

är det bara vid paradigmskiften som filosoferna ska ställa sina frågor och på dettta sätt

radikalt ifrågasätta vad de naturvetenskapliga forskarna håller på med. De

samhällsvetenskapliga forskarna och filosoferna fann här mycket att begrunda. Dels att de

hade missat och förbisett Fleck som hade lagt fram vissa av dessa idéer redan under 1920-

talet och dels att begreppet paradigm och dess konsekvenser hade stor relevans för deras

egen forskning och förhållande till vetenskapen. Men viktigast av allt var att de tog Kuhn

till sitt hjärta och att hans tankar förmedlas i varenda metodkurs som hålls på

universitetsnivå. Mitt förhållande till Kuhn förändrades ganska ordentligt då jag för första

gången läste Kuhn i original. Subtiliteten i argumenten var slående, men framförallt såg jag

                                                
3 Det bör poängteras att Sverige inte är ett invandringsland på samma sätt som USA eller Nya Zeeland. För

en mer utförlig diskussion om denna tankegång, se Habermas, J: “Kampen för erkännande i den demokratiska

rättsstaten” i Habermas , J:”Diskurs, rätt och demokrati”, Daidalos, Göteborg 1995.
4 Kuhn,Thomas: “De vetenskapliga revolutionernas struktur”, Thales, Stockholm 1992



än tydligare hans relevans för samhällsvetenskaplig forskning. Jag tror att många

feministiska forskare till hundra procent kan skriva under på följande citat: “Livslångt mot-

stånd, framförallt från dem vars produktiva arbete har bundit dem till en äldre tradition av

normalvetenskap, är inte ett brott mot den vetenskapliga metoden utan snarare en antydan

om dess natur”..//..”Även om några vetenskapsmän, framför allt de äldre och mer erfarna,

kan utöva motstånd hur länge som helst, kan de flesta nås på ett eller annat sätt. Det

kommer att inträffa några omvändelser i taget, tills efter det att det sista motsträviga har

dött, hela skolan återigen arbetar under ett enda men förändrat paradigm” 5.

Jag tillhör den första generationen studenter som från och med första grundkursen har fått

mig påvisat ett kritiskt förhållningssätt till det utlärda. I och för sig har det kritiska förhåll-

ningssättet enbart varit marxistiskt influerad feminism, vilket även det är konformistiskt

och inskränkt i längden. Jag hoppas inte att vi, som det antyds i citatets sista meningar,

kommer att arbeta under ett och samma paradigm inom samhällsvetenskapen någonsin. Det

enda som på något sätt skulle kunna accepteras är det ständigt kritiska förhållningssättet

och det är inget paradigm i Kuhnsk mening.

Efter denna inledning och utvikning vill jag kort presentera de viktigaste begreppen hos

Kuhn och deras förhållningssätt till varandra. Syftet med denna illustration är att Kuhn

själv använder begreppen på ett sätt som inte helt och hållet är synonymt med allmänt

språkbruk.

                                                        Vetenskaplig grupp

Ett antal forskare inom ett och samma paradigm

⇓

Anomali (Kris)

Ett fenomen inträffar som paradigmet ej har förberett forskaren på och som forskaren ej

väljer att försöka förklara in i den befintliga teorin med ad-hocing

⇓

                                                
5 ibid. sid. 125-126.



Förparadigmatisk (Utan Paradigm)

Filosofisk reflektion och ett ifrågasättande inom forskarsamhället

⇓

Vetenskaplig Revolution (Paraddigmskifte)

Konkurrens mellan två sinsemellan oförenliga teorier varav den ena förkastas. Revolutionen

avser en förändring som de existerande instutionerna inte klarar av att lösa p.g.a. de själva

förhindar förändringen. Vid revolutionen vinns någonting samtidigt som någonting lika

viktigt förloras.

⇓

Normalvetenskap (Inom ett paradigm)

Paradigmet definierar vad som räknas som relevanta problem och rimliga problemlösningar

Kuhns definition av vetenskap är normalvetenskap inom ett paradigm och inte nog med det,

det är just på det sättet som vetenskap ska bedrivas. Denna definition är både deskriptiv

(hur det ser ut) och normativ (hur det bör vara). Detta bryter mot vad som kallas Humes lag

(man kan inte härleda bör från är), som bland många analytiska filosofer ses som en sanning

eller i alla fall ett axiom som ska följas.

En annan av Kuhns mer kritiserade teser kan illustreras med följande citat: “Vetenskapliga

revolutioner leder till förluster såväl som vinster och forskarna är speciellt blinda för det

förra” 6. Detta sagt i den kontexten att naturvetenskapliga studenter har så svårt att

studera sina klassiker utan att få ett litet smil i mungipan och tänka: O Gud så tossiga dom

var på den tiden! Denna oförmåga att sätt sig in i en annan kontext och förstå de äldre

kollegorna är typisk för vetenskapsmän som bedriver vetenskap, de ska nämligen inte

ifrågasätta fundamenten för sitt arbete. För att göra en illustrerande utvikning så tror jag inte

vetenskapshistorikern (samhällsvetare eller humanist) skrattar ett dugg åt de tidigaste flyg-

pionjärerna som hoppade från torn med fjäderbeklädda vingar och sedan kraschlandade i

härva där man inte kunde se vad som var upp och ner. De exempel på flygare som fanns i

                                                
6 ibid. 137.



naturen var trots allt fåglarna och förhållandet till grekisk mytologi som historia var

fortfarande påfallande7.

Den del av Kuhns resonemang som jag kommer att använda handlar om hur inlärnings-

processen och skolningen inom det gällande paradigmet går till. En sak som Kuhn poängter-

ar är att den största delen av undervisningen sker genom ett ivrigt studerande av läroböcker

och de ska i detta sammanhang ses i motsats till originaltexter. De blivande forskarna lär sig

där en metod, ett angreppssätt och vissa kriterier för vad som är lyckad forskning. Till detta

kommer det kanske en liten lågprioriterad kurs i den specifika vetenskapens historia och om

det är en riktig proggressiv instution finns det kanske en kurs i vetenskapsfilosofi. Denna

process har till syfte att skola forskarna i det speciella ämnet och inte minst viktigt, att lära

studenterna vad och vilken idé som idag är den gällande. Helt enkelt vad som är vetenskap

och vad som inte är vetenskap, ibland t.o.m. vad som är icke-vetenskap8. Den nu dominer-

ande vetenskapssynen ses till stor del som en sanning om hur sakernas tillstånd faktiskt är.

För att nu närma sig pudelns kärna lär sig eleverna i denna process vad som är ett problem

och vad som inte är ett problem. De lär sig helt enkelt vad de ska titta efter. Om det gamla

talesättet “Den som söker den ska finna” gäller måste även dess motsats vara sann, “Den

som inte söker kommer inte att finna”. Det är just detta jag vill hävda, att om du inte ser

något som ett problem så finns det inte och därmed kan du inte se något som ett problem

om du inte har lärt dig att leta.

Som samhällsvetenskaplig forskare ser din skolning något annorlunda ut. Inlärningsprocess-

en och skloningen inom paradigmet är där inte lika tydlig, men min tes är att den finns där,

likväl. Eftersom samhället och därmed veteskapen om det är allting som du ser, hör och

läser blir mekanismerna och skolningen mer diffus. Jag skulle vilja säga att där det domi-

nerande paradigmet infinner sig är när du gör din tolkning av det som du ser i samhället. För

                                                
7 I den grekiska historien/ mytologin fanns det exempel på en person som hade flygit på detta sätt. Hans

problem var ju inte vingkonstruktionen utan bivaxet. För en intressant diskussion om detta, se Peter

Greenways utställning/ installation “Ikaros” som bl.a. visats på Fundáciao Juan Miró i Barcelona och i

London.
8 Detta begrepp ska ses i den Wittgensteinska betydelsen



att återigen använda mig av det tidigare exemplet om orsakerna till den ökade arbetslösheten

observerar du ett fenomen, den ökade arbetslösheten. Du tolkar detta fenomen enligt någon

eller några av dina trosföreställningar om sakernas tillstånd och dess förhållande till

varandra. Om du är uppvuxen och/eller skolad i en kontext där där du har lärt dig att tolka

saker och ting på ett visst sätt, i detta fall t.ex. att de arbetssökande är lata och giriga och

helt inte anstränger sig tillräckligt för att få ett arbete9. Det vill säga att din förklaring i detta

fall skulle vara att det finns arbete åt alla, det är bara att sänka sina löneanspråk något, enligt

teorin om utbud och efterfrågan på en marknad. Nu är det som tur är inte så enkelt. Alla

rimliga förklaringar inom samhällsvetenskapen är mer komplexa och sammansatta, i alla fall

de som är utsatta för kritiskt tänkande. Men poängen är att skolning inom en viss ideologi,

vare sig det är marxism, liberal demokrati eller positivism, påverkar dig till den milda grad

att den begränsar ditt seende och därmed sätter gränser för vad du anser vara ett problem.

3:1 Maurice Merleau-Ponty

“The perceived world is the always presupposed foundation of all rationality, all value and

all existence. This thesis does not destroy either rationality or the absolute. It only tries to

bring them down to earth.”10. I will never know how you see red, and you will never know

                                                
9 En tankegång hämtad från Birgitta Swedenborgs tal och skrifter.
10 Merleau -Ponty, Maurice: “The Primacy of Perception and Its Phlosophical Consequences” i

Phenomenology, Language and Sociology ”-Selected Works by M. Merleau-Ponty, Heinemann, London

1974, s.197.



how i see it; but this separation of consciousnesses is recognized only after a failure of

communication, and our first movement is to belive in an undivided being between us”.11

Dessa två citat visar några av Merleau-Pontys centrala tankegångar och ger oss en inkörs-

port till hans projekt. Detta verk är skrivet som en kritik mot Jean-Paul Sartres verk Varat

och intet12. Som bekant hävdar Sartre där tesen att existensen kommer för essensen. Vi kan

mer eller mindre varje dag vakna upp och då bestämma vårt livs essens på nytt. Men det är

inte bara Sartre som är hans måltavla. Han vill även angripa Husserls idealism och på det

sättet komma ifrån vad han anser som allvarliga brister i dennes teori. Hans tolkning av

fenomenologins främsta slag ord “Zu den sachen selbst” (gå tillbaka till sakerna själva)

handlar om att det sanna subjektet är ett “vara i världen”. Det vill säga att verkligheten ska

beskrivas, inte konstitueras. Vi människor har en privilegierad öppning mot världen i

perceptionen eller seendet. Detta av den anledningen att alla andra tillgångar eller öppningar

mot världen baseras på perceptionen. Men perceptionen är inte ett passivt mottagande av

intryck och förnimmelser utan en mycket aktiv komponent som hänger ihop med hela vår

förmåga att röra och orientera oss i den värld av ljud, former, färger och lukter som vi

ständigt rör oss i. Det primära är den värld som existerar och som vi lever i. Att återvända

till sakerna själva eller fenomenen innebär att gå tillbaka till den värld som är given före den

vetenskapliga och teknologiska kunskapen och som den hela tiden talar om. I jämförelse

med denna värld är varje vetenskaplig och teknologisk bestämmning abstrakt. Dessa

bestämmningar betyder något i förhållande till denna värld och är beroende av denna värld

som geografin är det i förhållande till landskapet där vi först lärde oss vad en skog, en flod

eller en väg är13.

Merleau-Ponty avled under arbetet med sin sista bok. Tyngdpunkten i denna bok skulle

koncentreras till förhållandet mellan kommunikation (språket) och perceptionen. Men jag

                                                
11 ibid. 201
12 Sartre, Jean-Paul:”Varat och Intet”-i urval, Bokförlaget Korpen, Göteborg 1992.
13 Mina Merleu-Ponty tolkningar bygger på ovannämnda artikel, kapitlet “Merleau-Ponty: Varseblivning och

värld” i Lubcke Poul “Vår tids filosofi”, Forum, Stockholm 1987. sid. 323-344 och Bengtsson, Jan:

“Sammanflätningar”- Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi, Daidalos, Göteborg 1988.



anser att vissa delar av denna teori redan är synlig i detta tidiga verk. Vi lär oss ett språk

och med det bestämmer vi och kategoriserar yttervärlden. För att dra den tidigare liknelsen

ett steg längre; kan vi förstå detta förhållande på det sättet att språket förhåller sig till

verkligheten på samma sätt som geografin förhåller sig till landskapet. Liknelsen med

geografi har ett antal fördelar. Dels finns det ett antal olika kartor för olika beskrivningar av

samma fenomen och dessa har olika syften beroende på vad man är ute efter. Dels är kartor

en stipulativ definition som hjälper en person att kommunicera en upplevelse av någonting

perceperat till en annan person. Men det är hela tiden seendet som är det primära och det

som föregår allting annant.

En annan av Merleau-Pontys främsta influenser var gestaltterapin. Denna skola av Freuds

psykoanalys bröt under 1940-talet med sina rötter. En av de främsta anledningarna till detta

avståndstagande var att de ville sätta fokus på både den yttre och den inre världen. Ett

medel för detta var att uppfatta den yttre personen som en gestalt och därmed tydligare

kunna sätta in den andre i en roll och därmed bearbeta det som ska berabetas (det som av

individen eller dennes terapeut betraktades som problemet). Merleau-Ponty använde deras

förklaring av förhållandet mellan den yttre och inre personligheten till att för sina skeptiker

visa att det går att komma i kontakt med den inre världen (subjektiv och individuellt upp-

levd) genom att under vissa betingelser iakta beteendet i den yttre världen. Det är inte ett

dugg konstigt att Merleau-Ponty skrev en bok om Paul Cézanne och vid ett flertal tillfällen

använder just Cézanne som exempel på förhållandet mellan den yttre världen och den inre.

Ett exempel som han nämner är att Cézanne förmedlar sin subjektiva perception av verklig-

heten genom sina tavlor. Vi förstår på ett ungefärligt sätt hur landskapet ser ut på den plats

där Cézanne målade, men det enda som han kan kommunicera och förmedla är sin

subjektiva syn av det ovan åsyftade landskapet. Men denna subjektiva syn ger oss ändå

möjligheten att tala och diskutera om en plats vid en tidpunkt som vi varken sett eller upp-

levt.



Bland de fördelar som gör att jag har fastnat för Merleau-Ponty är att han inte väljer att

förklara verkligheten (fenomenen) som någonting enkelt som bara är14. För att ytterligare

klargöra sin fenomenologi och därigenom förklara hur det kommer sig att det existerar

någonting som vi kan uppleva för Merleau-Ponty in begreppet kroppslighet. Det han vill

göra är att gå bortom den klassiska tudelningen mellan objekt och subjekt. Erfarenheten av

vår kroppslighet visar på det tvetydiga sätt vår kropp existerar på. För att jag ska kunna

relatera till ett objekt, t. ex. en buske eller en sten, måste det först existera före min kropp.

Det innebär emellertid att min kropp inte tillhör den del av det existerande som är “i sig”.

Min kropp är inte i rummet på samma sätt som de andra föremålen utan den bebor (habite)

rummet och tiden. Merleau-Pontys favoritexempel när det gäller att förklara vad han menar

med att någonting bebor rummet handlar om den blinda personen och dennes käpp. Dennes

käpp är inte ett objekt bland andra utan det objekt som hon använder för att kunna orient-

era sig med. Det är inte längre ett objekt som hon varseblir utan det objektet som hon

varseblir med, det vill säga en utvidgning av kroppsligheten. Att vi “bebor” rummet och

tiden betyder att vi kan utvidga vårat vara i världen, vi kan utsträcka det i rum och tid .

Dessutom kan vi ändra vårt vara genom att tillskansa oss ting , vilka därmed upphör att

vara blott objekt och de kan snarare beskrivas som medel som vi använder för att forma

våra liv.

Som ni märker är detta projekt inte alltid så glasklart, men för att klargöra vad han menar

med att gå bortom subjekt/objekt distinktionen måste jag förklara hans kritik mot empirism-

en och intellektualsimen (härunder främst cartesianismen). Merleau-Pontys kritik mot

dessa båda skolor är att de ser perceptionenen som vilken annan aktvitet som helst. Enligt

Merleau-Ponty är den mycket mer än så. Perceptionen är den privilegierade öppningen mot

yttervärlden och icke att förglömma, den är inte isolerad. Empirismens och intellektualism-

ens främsta misstag är att de inte ser och /eller accepterar att perceptionen sker mot en bak-

grund och i en kontext. I den vardagliga upplevelsen av yttervärlden varseblir jag inte

strängt taget objekt utan det som jag varseblir är en ström av erfarenheter som hänvisar till

                                                
14 Detta ska ses som en kritik mot Searle. Jfr: Searle, John:”The construction of social reality”, Penguin,

London 1995.



och förtydligar varandra. När jag går på en gata i Stockholm är det inte ett objekt med

tusentals fasetter eller en hop intryck av  kaos som möter mig15. Staden och de intryck som

jag där får sker mot en speciell bakgrund (jag bor där och jag har lärt mig att förstå stadens

koder, geografi och till viss del dess människor). Perceptionen av staden sker mot min

bakgrund av den som är både rumslig och tidslig och varje perception förutsätter ett

förflutet hos mig som subjekt. Perceptionen är primär eftersom det är den som aktualiserar

mitt underliggande vetande som jag konstant och genom hela mitt liv har tillägnat mig.

Sambandet mellan kroppslighet, gestaltterapi och kontextentualitet får här sitt tydligaste

uttryck. Andra människors tal, mimik eller rörelser har en betydelse för oss, de säger oss

något. Kroppen är uttrycksfull genom att vår existens och förmåga till kommunkation först

förverkligas genom den kroppsliga världen. Kroppen (alltid inklusive språket) är inte enbart

något yttre som påvisar en inre själslig process. De kroppsliga uttrycken och förbindelsen

till den inre processen är aldrig tillfälliga utan nödvändiga. En åtskillnad mellan det yttre och

det inre är enbart möjligt som en abstrakt process. Denna omvärdering av kroppen gör,

enligt Merleau-Ponty, den till en metafysisk struktur. Detta av den anledningen att

kroppen är något mera än objektets vara för sig själv eller naturen. Den är både ett objekt

för mig och ett subjekt för någon annan. Den metafysiska strukturen eller tvetydigheten

kommer främst till uttryck genom sexualiteten. Sexualitetn genomsyras av just denna

spänning mellan autonomi och beroende som alltid finns inbäddad i den mänskliga

existensen. Ontologiskt beskriver Merleau-Ponty sexualiteten som varken blott natur eller

kultur. Båda dessa föreställningar abstraherar den egna kroppens sexualitet som är

genomkorsad av både drifter och spontant vetande. Sexualiteten blir då varken något

avslutat eller identiskt. Den är både-och16.

                                                
15 Däremot har jag svårt att förstå det kaos av intryck som möter mig första gången jag är på t.ex. en stor

internationell flygplats eller i en större främmande stad, vilket är helt enligt Merleau-Pontys tes.
16 Detta sagt som en kommentar till “queer-teori”. För en lättsam introduktion till denna skola se: Hansson,

Cecilia: “We’re here, We’re queer”, Tidskriten (sic!) nr 4, Stockholm1997, sid. 16-18.



Denna dubbla relation har en del ytterligare konsekvenser för hur man ska uppfatta

relationen mellan olika människor. För att inte hamna i den svårlösta paradoxen om hur man

ska behandla andra människors existens, hur man ska få kontakt med andra subjekt, inför

Merleau-Ponty in termen mellanvärlden (intermonde)17. Det är alltid i mellanvärlden, det

rum som existerar mellan två medvetanden, som mötet mellan olika subjekt sker. En

fenomenologisk beskrivning skulle använda termen mellanvärlden för det som existerar

mellan “varat för sig” och “varat i sig”. Vi kan inte helt och hållet få kontakt med den andres

subjektiva medvetande, men vi kan komma i kontakt med det subjektiva medvetandets

representationer i mellanvärlden. På samma sätt gäller det med tingen, bordet eller stenen.

Vi kan inte komma i kontakt med stenen i sig själv utan enbart stenens representation i

mellanvärlden. Medvetandet formar och spelar störst roll som insättningsmekanism av

intrycket från mellanvärlden i en rumstidslig, historisk och social kontext. Återigen är det

perceptionen som primär men vi omformar det i mellanvärlden formade genom att i rummet

insätta vår kroppslighet. När detta är gjort avlagrar vi vår kroppslighet i mellanvärlden

genom att med språk etc. försöka kommunicera detta till mellanvärlden där handlingen kan

uppfattas och därefter tolkas av ett annat subjekt. Vi behöver, om denna konstruktion är

plausibel, aldrig bekymra oss för den urgamla problematiken om existensen av andra subjekt

och om dessa representerar ett annat medvetande. Det vi kan uppfatta är de avlagringar av

andra existenser som representerar sig själva i mellanvärlden.

Cirkulariteten i detta resonemang är tydlig, men detta är inte en svaghet utan själva

poängen. Jag är helt och hållet övertygad om att vi för att förstå världen måste gå förbi

förklaringsmodeller som inte accepterar cirkularitet eller i vissa fall bryter mot vissa av våra

starkaste föreställningar, som t.ex. tanken om att det klart och tydligt går att skilja mellan

subjekt och objekt. Vi måste även ge upp tanken om att vi själva har ett totalt tolknings-

företräde till oss själva. Dessa tankar beror till stor del på idén om att alla möten och all

kommunikation sker utan för oss själva i någonting som man kan välja att kalla mellan-

                                                
17 Bengtsson använder termen “livs-världen” i sin bok, men jag fördrar “mellan-världen”. Båda termerna har

sin föredelar, livsvärlden betonar relationen till existensen medan mellanvärlden betonar att det är en relation

till andra subjekt.



världen eller något annat. Ditt påstående om någonting kommer alltid att gå igenom det

raster av tidigare upplevelser, kontext och språkförståelse som är den andre som du möter.

Med min inledande fråga i bakhuvudet börjar vi nu närma oss problemet om hur vi ser saker

och ting i den aktuella varseblivningssituationen. Jag väljer här att citera följande stycke:

Det som händer i en konkret varseblivningssituation är i stället att en ny konkret mening,

norm och /eller värde uppstår i samspel med tidigare erfarenheter. Den så uppståndna

meningen förmår därefter att förändra meningen hos tidigare erfarenheter. Detta är

obegripligt utifrån både en intellektualistisk och en empiristisk ståndpunkt. Har man, som

Merleau-Ponty, upptäckt cirkulariteten mellan subjekt och objekt, är inte inlärning något

problem..//..Empirismen utarmar livsvärlden och intellektualismen överbestämmer den”18.     

Bengtsson är oerhört förtjust i att hitta på olika små exempel där han försöker att förklara

hur vårt seende samspelar med våran kroppslighet som samspelar med våra erfarenheter vid

möten av specifika individer. Dessa handlar bl.a. om hur det kommer sig att man i en

folkmassa kan känna igen en person bara genom att titta på hur hon går, om hur och på

vilket sätt tal och rörelser inte hänger ihop vid dubbade filmer och hur det går till när två

personer fattar tycke för varandra. Men det som är poängen är att omdömet av lust eller

olust, tillförlit eller rädsla beror på cirkulariteten av tidigare erfarenheter, seendet och

kroppsligheten. Jag vill återigen betona att seendet är den privilegierade öppningen till

ytter-världen och i slutändan det som gör att vi kan och har möjlighet till att forma ett

omdöme.

Turligt nog är inte allt en gång för alla givet utan vi kan lära oss något. Genom att inlärning

är det möjligt att vi också så att säga kan ändra vårt seende och omdömet som följer av det

perceperade är inte en gång för alla given.

Jag vill göra en ytterligare kommentar till det inledande citatet om om färgen röd: “I will

never know how you see red, and you will never know how i see it; but this separation of



consciousnesses is recognized only after a failure of communication, and our first

movement is to belive in an undivided being between us”19. Denna tankegång framfördes

vid en föreläsning 1945. Det som gör detta anmärkningsvärt är att det här finns vissa

mycket tydliga paraleller till Wittgenstein och då framför allt till Anmärkningar om färg20,

Filosofiska undersökningar21 och Om visshet22. “Om jag frågar “Vilken färg ser du nu?”

d.v.s. för att få reda på vilken färg som nu finns där, kan jag inte samtidigt också

misstänka att den tillfrågade inte förstår svenska, att han vill bedra mig, att mitt eget minne

lämnar mig i sticket i fråga om färgnamnens betydelse, etc.”23. “Filosofin får inte på något

sätt rubba språkets faktiska användning, den kan, när allt kommer omkring, bara

beskriva den. Ty den kan inte heller rättfärdiga den. Den lämmnar allt som det är”24. Jag

är inte ute efter (eller har kompetens till) att skriva om filosofihistorien till Merleau-Pontys

fördel. Men det jag är intresserad av är att påvisa den likhet mellan dessa båda herrars

intresse av vissa begrepp. Nu kom det sig som så att båda har diskuterart färger och båda

har velat påvisa att grunden för att kunna föra en diskussion om detta förutsätter en språk-

gemenskap och den är viktigare än färgen röd. Merleau-Pontycitatet ovan har även stora

likheter med följande Wittgensteinanmärkning: “Likväl är det inte fråga om att vi kan

undersöka allt, och därför av nödtvång måste nöja oss med förmodandet. Om jag vill att

dörren ska röra sig måste gångjärnen sitta fast”25. Den stora skillnaden är att Merleau-

Ponty inte drar riktigt lika radikala slutsatser av sin ståndpunkt som Wittgenstein, men

likheten är för stor för att jag skulle vilja lämmna detta okommenterat26. Efter att detta

                                                                                                                                                   
18 Bengtsson, 69.
19 Merleau-Ponty 1974, 201.
20Wittgenstein, Ludvig: “Anmärkningar om färg 1-88” Tidskrifen Kris # 43-44, Stockholm  1991. I

översättning och urval av Birnbaum, Daniel.
21 Wittgenstein, Ludvig: “Filosofiska undersökningar”, Bonniers, Stockholm 1978.
22 Wittgenstein, Ludvig: “Om visshet”, Nya doxa, Lund 1981.
23ibid, anmärkning 345.
24Wittgenstein, 1978, anmärkning 124.
25 Wittgenstein,1981, anmärkning 343.
26 Jag anser att Birnbaum  i nedanstående artikel gör ett fatalt fel i sin Merleau-Pontytolkning vilket till stor

del måste bero på att han inte har läst artikeln “The Primacy of Perception and its Philosophical

Consequences” i Merleau-Ponty 1974. Birnbaum,Daniel: “I’ll teach you differences”-Merleau-Ponty,

Wittgenstein och måleriet, Kris 43-44, Stockholm 1991, sid. 22-28.



styckes färdigställande har jag fått min tes om denna likhet i språksyn bekräftad. “But given

the connections drawn thus far between the philosphies of the two men it comes as no

surprise to find striking resemblances and sometimes identities between what each man had

to say about language”27. “Merleau-Ponty and Wittgenstein continiue to echo each other in

their thought on language, sometimes uncannily”28.

4:1 Sammanfogning

Under denna rubrik har jag för avsikt att skapa en syntes mellan Kuhns och Merleau-

Pontys teorier om seendet. Att dessa vitt skilda författare skriver om begreppet “seende”

på olika sätt och kanske använder begreppet på helt olika sätt har jag länge funderat på.

Mitt svar blir nog att det stämmer, men samtidigt tror jag inte att det spelar någon större

roll. Att i ett vetenskapligt laboratorium missa att förstå att man har upptäckt en funktion

av ljuset som sedan skulle få namnet Röntgenstråle och att klassificiera en annan människa

som något den inte är, skiljer sig bara åt i intentionsdjup. Båda ser någonting, men samtidigt

inte. Dessa två personer har gjort sig skyldiga till samma variant av tankefel. Tankefelet,

som jag ser det, handlar om att de helt och hållet låter sig styras av sina “nödvändiga klassi-

ficieringar”.

Med begreppet “nödvändiga klassificieringar” kommer jag att mena uppdelningen av

perceperade fenomen. Med nödvändighet menar jag att för att få någon som helst struktur

och ordning på det kaos av förnimmelser vi möter var dag gör vårt intellekt en kategorisering

och uppdelning av det perceperade. Som diskuterades i kapitlet om Merleau-Ponty

hävdade han att dessa klassificieringar sker omdevetet och så att säga på impuls. Begreppet

nödvändighet ska också ses på det sättet som diskuterades tidigare i uppsatsen, d.v.s. de är

                                                
27 Dwyer, Philip: “Sense and subjectivity”- A study of Wittgenstein and Merleau-Ponty, Brill,Leiden 1990,

sid. 136.
28 ibid. sid. 142.



nödvändiga på samma sätt som Kant ansåg att tid och rum är det. Men Kant säger också att

de inte är givna av naturen utan bara en förmåga hos människan för att lättare kunna orient-

era sig i tillvaraon. Klassificieringen handlar om hur vi delar upp de fenomen vi möter (här i

uppsatsen avses det människor). Den uppdelningen som jag främst är intresserad av i denna

uppsats handlar om hur man delar upp personer som du möter efter deras utseende.

Mina bestämda åsikter i detta ämne är att dessa klassificieringar är nödvändiga. Men på

denna punkt är både Kuhn och Merleau-Ponty eniga. Det de är eniga om är att dina åsikter

handlar om och till stor del bygger på dina tidigare erfarenheter och det du tidigare har lärt

dig. Merleau-Ponty är, som tidigare diskuterats, av den åsikten att dessa klassificieringar

sker omdevetet. Det är således inte utelämmant åt vårt eget fria val att välja vilka av våra

tidigare erfarenheter som ska aktualiseras. Detta samtdigt som det konkret varseblivna inte

är fullkomligt bestämt av våra tidigare erfarenheter29. Cirkulariteten som finns i detta

påstående är ingen slump utan en medveten förklaring från Merleau-Pontys sida, och det är

just cirkulariteten som ger oss hopp inför framtiden. Merleau-Ponty har jag använt för att

ge en bild av hur seendet går till. Om man accepterar dessa tankar om seendet har vi nu

börjat första vari lösningen ligger. Lösningen heter i detta fall självkännedom. Denna kan

enbart nås genom att du lär dig någonting. Kuhn har gång på gång i de ovan nämnda texterna

påpekat inlärningens betydelse för hur du som forskare fungerar. Om man nu som jag har

gjort i denna text, dragit konsekvenserna ur och tolkat Kuhn, på ett sätt som gör att hans

bok inte bara handlar om forskningen i allmänhet utan också om oss som människor i

synnerhet har vi kanske tagit ett steg närmare en förståelse av hur påverkade hela vår

existens är av det tidigare inlärda.

Om nu vårt seende tillsammans med intellektet gör en viss koppling som leder till ett visst

omdöme är mitt svar utifrån dessa tänkare att ingenting en gång för alla är givet. Du har en

gång lärt dig någonting, men det är fullt möjligt att du kan ändra dig. Genom att inlärning är

möjlig måste du på detta sätt kunna ändra ditt seende d.v.s. synintryck X behöver inte

nödvändigt leda till omdömet Y. Min tes är att om du medvetet gör detta har du ändrat ditt



seende. Det medvetna kan ligga i att du försöker att titta på dig själv utifrån, eller i alla fall

försöker komma underfund med vad för moraliska åsikter du verkligen hyser30. För jag är i

detta fall helt och hållet övertygad om att det är ett moraliskt omdöme du fäller när du väljer

att klassificiera människor som du ser. Detta är alltså en fråga för moralfilosofin som jag

anser utgör grunden för samhällsvetenskapen och därmed för vårt ämne, statsvetenskapen.

Vi kan inte, men framför allt bör vi inte väja för att diskutera frågor som handlar om den

moralsyn som på ett eller annat sätt är inkorpererad i vårt eget samhälle och i oss själva.

Från detta resonemang är steget till maktdiskussioner inte långt. Det kanske kan verka

skrämmande för en del att till och med vårt mest privata sinne, synen, är underställd någon

variant av makt. Denna koppling blir inte ett dugg konstig om man ser förhållandet mellan

syn och inlärning på det sätt som jag har argumenterat för i denna uppsats. Den syn på

makt som jag här är intresserad av har fått sin uttolkare i Stephen Lukes och boken  Power -

a radical view31, som argumenterar för en tregradig skala av maktutövning. Den första nivån

som rör hur X påverkar Y och den andra som jag ser på samma sätt som moralfilosofer

behandlar termen underlåtelse, d.v.s.ett icke-agernade som jämställs med en handling. Den

tredje dimension av maktutövning behandlar det som i denna uppsats skulle kallas inlärning.

Det kan vara en underlåtelse att påvisa andra synsätt eller fakta, eller kanske enbart belysa

en grupps åsikt i den berörda frågan. Det kan också handla om hur oberoende och proggre-

siva krafter på grund av det ekonomiska systemet inte kan göra sig hörda. Om det inom ett

land bara finns dagstidningar som representerar statens eller etablissemangets syn på saker

och ting utövas det makt över de i landet boende personerna. De har en mindre eller i alla

fall en begränsad möjlighet att få ett annat perspektiv på saken i fråga och det betyder med

                                                                                                                                                   
29 Bengtsson, s. 69.
30 Ja, jag är av den åsikten att jag inte tror att människan är så radikalt situerad i en situation, kultur, eller

i en kontext så att den inte kan ändra sig. Om detta innebär att jag tror på det “moderna projektet” och

kan buntas ihop med ett antal liberaler får det vara på det sättet. Jämför detta med debatten mellan Sandel

och Kymlicka i: Kymlicka, Will: ”Liberlism, community and culture”, Clarendon Press, Oxford 1989

och Sandel, Michael: ”Liberalism and the Limits of Justice”, Cambridge University Press, Cambridge

1982.

31Lukes, Stephen: “Power -a radical view”, MacMillan, London 1974.



Lukes terminologi att de är under en form av maktutövning. Denna form av maktutövning

behöver inte alltid vara explicit uttalad från de utövandes sida och inte heller behöver de

som är drabbade vara medvetna om att de står under någon form av maktutövning. Denna

tredje nivå av maktutövning skulle jag vilja hävda är verksam under och i det som jag i denn

essä har kallat inlärningen och inlärningsprocessen.

Jag tror att de flesta av er som läser detta är medvetna om vad jag är ute efter, men jag

tänker ändå med ett par exempel visa vad jag är ute efter. Hela detta stycke kommer att vara

inspirerat av Michael Focault. Tyvärr har jag läst för lite Focault för att komma med några

direkta hänvisningar, men jag väl ändå nämna honom som en inspirationskälla. Ett av de

tydligaste exemplen på att det utövas en makt över inlärningsprocessen handlar om hur

“den andre” behandlas i t. ex. våra läroböcker. Där sätts det upp ett ideal om hur en normal

person ska vara. De personer som av en eller annan anledning inte passar in blir därmed

betraktad som onormala Vår definition av “noramlitet” är fortfarande en vit, heterosexuell,

manlig person av nordeuropeisk härkomst. Personer som inte kan passas in i denna mall av

normalitet blir under, främst sin uppväxttid, men troligvis under hela sin livstid tvungen att

försöka anpassa sig till denna mall av normalitet. Eftersom det rådande paradigmet,

systemet, eller vad man nu väljer att kalla det, har bestämt denna mall utövar det makt över

de andra personers självbild. För att tala med en “Rawlsiansk” term får de svårare att kunna

välja en egen livsplan som de ska försöka förverkliga.

Enligt Rawls är förmågan att på ett eller annat sätt kunna välja en egen livsplan centralt för

att kunna förverkliga det Kantianska kravet på autonomi enligt morallagen. Det som jag nu

ser som Rawls största misstag är att han på intet sätt tar hänsyn till den maktrelation som

här är utövad över individen redan innan han har gjort sitt val. Att detta är ett problem ser

man tydligt om man på allvar börjar diskutera vad begreppet autonomi innebär. Rawls,

liksom Habermas, har valt att använda den absolut strängaste definitionen av autonomi som

finns, den Kantianska, och det som den är presenterad i Grundläggning av sedernas



metfysik32. Jag kan inte på något sätt se att den Rawlsianska tankegången om att autonomt

välja livsplan klarar sig då den utsätts för en kritik som är byggd på maktdiskussioner och

det kantianska autonomiidealet. Att individen redan innan den har gjort sitt val är utsatt för

en variant av makt gör att valet inte blir ett autonomt val utan ett val som på ett antal sätt

styrs av andra. Att du under ditt fortsatta liv får problem med att förverkliga din livsplan,

på grund av instutionella och faktiska hinder, är Rawls fullkomligt medveten om. Det är just

av den anledningen som han anser att dessa skall förändras enligt bl.a. hans tre principer för

rättvisa. Om nu Rawls i Kants efterföljd bara beskriver var en person kan förverkliga sin

livsplan (i ett Rawlsiansk idealsamhälle)och där kunna fatta autonoma beslut är jag fel ute

och Rawls kan bara rycka på axlarna åt denna kritik. Men vad Rawls än skulle hävda är A

Theory of Justice33 mer än en beskrivning av ett idealsamhälle.

5:1 Tillbaka i verkligheten

När jag började skriva denna essä visste jag inte riktigt var jag skulle hamna till slut. Jag

visste att jag hade ett ämne som jag ville diskutera och jag hade ett antal tänkare som jag

ville ha med. Ibland kändes det som jag hade hamnat på ett stickspår, tagit omvägar och

gjort utvikningar en bra bit utanför mitt ovan stipulerade ämne. Förutom att det som jag

skrivit har varit en essä om seendet så har jag gjort en personlig kommentar till det som vi

                                                
32 Kant,I: ”Grundläggning av sedernas metafysik”, Daidalos, Göteborg 1987.
33 Rawls, John: “A Theory of Justice”, Oxford University press”, Oxford 1971.



gick igenom på denna kurs. Detta var inte planerat, men jag kände samtidigt att jag var

tvungen att få göra denna kommentar.

Jag poängterade tidigt i denna essä att jag vill utgå från min närmaste verklighet, vår vardag

och vårt gemensamma rum. Jag har efter detta tillfogat en hel mängd teori från ett antal olika

håll. Jag har sett detta som nödvändigt för att diskutera min tes som handlar om ett

samband mellan verkligheten och ett antal begrepp, och hur vi ska uppfatta dem. Att mitt

svar skulle peka mot framtiden på det sätt som den gör var något som jag inte visste, utan

en insikt som smög sig på mig efter min läsning av framförallt Kuhn och Merleau-Ponty.

Det samband som jag har kommit fram till är inte på något sätt givet det material som jag

har läst. Med detta menar jag att om man tolkar dessa författare på det sätt som jag har

gjort, är detta en möjlig lösning. Att jag anser att detta är en rimlig tolkning, ja till och med

den rimligaste, är det som jag genom min argumentation ska försöka påvisa för er. Ju mer jag

tänkt och ju mer jag har skrivit har jag insett att mitt inledande citat, med poeten Chuck D:s

ord, har fångat allt jag har velat säga med denna essä.

Let get this party started, yeah, come on, Power to the People- No delay, make everbody see,

in order to fight the power, We’ve got to fight the Power

Detta citat, pekar på samma sätt som jag hoppas att min essä har gjort, på förhållandet

mellan ett antal begrepp. Dessa begrepp är seendet, makt och det som allting egentligen

handlar om, demokrati. För att förändra och utöka demokratin måste vi bekämpa makten

eller med andra ord ändra seendet.



 Seendet och hur vi ser på andra människor är centralt. Med denna privilegierade öppning

mot världen formar vi våra omdömen. Jag vet att jag inte ser samma saker som Chuck D,

men vi båda är medvetna om att om vi inte använder oss av denna öppning mot världen och

fokuserar oss på detta kommer ingenting att förändra sig. Det som jag vill förändra hos mig

och många andra är att kopplingen mellan medborgarskap och hur man ser ut inte är relevant

på något sätt. Jag anser att denna koppling bör förpassas till någonstans i en mörk källare

och därifrån aldrig mer grävas upp. För att hålla argumentet koherent så anser jag också att

“the Swedish bikini team” bör förpassas från de amerikansk b-filmer där de nu flukturerar

till samma källare och inte heller det, grävas upp.

Demokrati och makt hör intimt samman, men denna koppling är inte fullständig. Det beror

på att jag anser att även i det mest demokratiska samhälle man kan tänka sig utövar

individer makt över varandra. Det är därför vi måste bekämpa makten genom att börja med

att diskutera oss själva och hur vi behandlar varandra. Vad det hela handlar om, för att

uttrycka sig på nationalekonomisk jargong, är demokrati på mikronivå. Hur vi ser på andra

människor och vilka omdömen vi fäller för oss själva blir då en av de mest centrala

faktorerna, och som jag senare ska argumentera för, den faktor som går att förändra. Jag har

under arbetet med denna essä blivit väldigt observant på mitt eget seende och vilka

omdömen som jag, medvetet eller omedvetet fäller om andra personen. Det jag önskar och

frågar efter är inte lätt. Seendet och det omdöme som du fäller efter perceptionen sitter

någonstans långt bak i huvudet och du kan inte, som Merleau-Ponty påpekar, välja vilka av

dina tidigare erfarenheter som ska aktualiseras och formas till ett omdöme. Men medveten-

heten om att man kan se saker och ting på detta sätt gör förhoppningsvis att du hajar till

och kanske börjar ifrågasätta dig själv och framförallt de omdömen som du fäller. Återigen

vill jag hävda att det är en makt och demokratifråga hur du ser på andra människor. Denna

koppling är inte tillfällig utan nödvändig. För att återigen tala med Merleau-Pontys ord:

..//..varseblivningen eller perceptionen utgör “den privilegierade” öppningen mot världen,

eftersom alla andra tillgångar till världen (först och främst den vetenskapliga analysen)



grundar sig på varseblivningen”34.

                                                
34 Lubcke,P. Sid. 328.



 Kapitlet om Erlangenskolan i Vår tids filosofi II35 heter “Förnutftet är lärbart”. Jag vet

ingenting om Erlangenskolan eller vad detta begrepp har för betydelse där. Däremot skulle

jag vilja klistra detta begrepp på vissa tankar av Kuhn och Merleau-Ponty. Båda dessa

herrar prioriterar, om än på olika sätt, inlärningsprocessens betydelse för individens tankar

och moral. Kuhn ser denna tanke som central för fostran in i forskarsamhället och därmed i

det gällande paradigmet och lär dig då att se saker och ting på ett visst sätt. Om du då kan

lära dig att se vissa fenomen som problem eller inte, så tror jag att Kuhn skulle kunna hävda

att det är möjligt att byta perspektiv. Troligtvis så krävs det en hel del övertalning för att

forskaren ska inse att han förut hade fel, men Kuhn pratar vid ett antal tillfällen om det är

möjligt att byta åsikt och därmed att ändra seendet. Det är på detta sätt som jag vill hävda

att förnuftet är lärbart. Du kan efter revision och ifrågasättande av dig själv komma under

fund med att du har fel. Om du har kommit underfund med att du har fel (t. ex. att du inte

kan stå för omdömet x som du fäller efter perceptionen y) måste du i ärlighetens namn

ändra dig.

Merleau-Ponty gör även han en poäng av att det är möjligt att lära sig någonting. Ifråga-

sättandet av uppdelningen mellan subjekt och objekt, cirkulariteten mellan tidigare erfaren-

heter och perceptionen pekar enligt Merleau-Ponty på att det är möjligt att lära sig av

tidigare erfarenheter. Du kan till viss del välja vilka av dina tidigare erfarenheter som ska

aktualiseras i det specifika ögonblicket då perceptionen äger rum. Detta ger, på samma sätt

som hos Kuhn, individen möjlighet att ändra sig. En utveckling är möjlig eller med andra ord,

förnuftet är till viss del lärbart. Jag talade tidigare i uppsatsen om begreppet “nödvändiga

klassificieringar”. Dessa är nödvändiga, men inte just den klassificieringen är given. Du kan

helt enkelt välja hur du efter en varseblivning av en annan individ väljer att klassificiera

denne. Det är i denna kontext man kan välja att se utseendet på personen som det avgörande

för klassificieringen. Jag tror att det till stor del är utseendet som bestämmer och får dig att

välja ditt omdöme. Men det som jag gång på gång har velat påpeka är att det på intet sätt

hör ihop med klassifcieringen svensk eller inte svensk.

                                                

35 Lubcke,Poul. red.:“Vår tids filosofi II”, Forum, Stockholm 1987.



5:2 Slutkommentar

Med slutkapitlet i denna uppsats har jag argumenterat för att kopplingen mellan demokrati,

makt och seende är en fundamental problematik för vårt samhälle. Jag har velat påvisa att

dessa tre begrepp hör intimt samman. Kopplingen mellan demokrati och makt har tillhört de

mest diskuterade de senaste åren. Jag har med denna uppsats velat lägga till begreppet

seendet som en fundamental och grundläggande aspekt för en diskussion om förhållandet

mellan makt och demokrati i 1900-talets slutskede. Jag har medvetet och konstant tolkat

begreppet seendet på ett starkt sätt. Så fort det ordet har varit nämnt i någon av de

ovanstående texterna har jag dykt på det som en hök. Detta beror på att jag i denna essä har

sett det som min uppgift att sätta fokus på en tankegång som inte tidigare har varit så

diskuterad inom ämnet statsvetenskap. Denna essäs optimistiska slutsats, för att använda

ett pretantiöst uttryck, är att seendet går att förändra. Vi kan lära oss att någonting är rätt

eller fel. Om vi i den fortsatta forskningen och inte minst som samhällsmedborgare sätter

fokus på och vågar diskutera de mest bränannande frågorna och inte minst, tar ställning för

det vi tror på, är denna slutsats rimlig - annars inte.
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