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Inledning

ANDERS BURMAN & SHAMAL KAVEH

Enligt många bedömare befinner sig den liberala, parlamentariska demokratin – som under 1900-talet firade stora triumfer
och etablerades som någon sorts överideologi – i en allvarlig kris,
en världsomspännande, accelererande kris som tar sig skilda uttryck på olika platser men som åtminstone delvis går att föra tillbaka på högerpopulismens, radikalnationalismens och den auktoritära nykonservatismens framgångar under det senaste decenniet. Bakom detta finns också den sedan 1980-talet dominanta
nyliberalismen som med sin inre logik närmast ofrånkomligt
tycks leda till tilltagande ekonomisk ojämlikhet och ett undergrävande av demokratiska institutioner och politiska gemenskaper. Därtill kan läggas den eskalerande miljö- och klimatkrisen som numera tillsammans med pandemihotet finns med
som en hotande mörk, närmast apokalyptisk horisont i alla storpolitiska frågor. I denna komplexa men i flera avseenden akuta
situation finns det all anledning att försöka förstå demokratins
status och reflektera över möjligheterna till dess vitalisering. Att i
någon mån bidra till detta är den övergripande ambitionen med
den här antologin. Som en del av ett mycket vidare samtal som
idag behöver föras på en mängd olika håll presenteras här utifrån
skilda perspektiv ett antal teoretiska interventioner och reflektioner om demokratins villkor och samtidens politiska tillstånd.
Om demokratin skrivs det numera tämligen mycket, framför
allt inom statsvetenskapen. Tillsammans med sociologer har
statsvetare länge varit ledande för att inte säga helt dominerande
inom forskningen om demokratin. Historiskt sett har frågan om
demokratin däremot inte rönt särskilt stor uppmärksamhet inom den politiska filosofin. Efter Platon och Aristoteles under
antiken diskuterades temat enbart sporadiskt av filosofer fram
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till och med 1700-talet, och ännu under 1800-talet och första
hälften av 1900-talet hörde det till undantagen att teoretiskt diskutera demokratin utanför de begränsade statsvetenskapliga
ramarna.
Ett skäl till att demokratifrågan i regel hamnat på statsvetarnas och sociologernas bord har att göra med det faktum att
demokratin i akademiska sammanhang vanligtvis har diskuterats
som en regeringsform eller styrningsform. Demokratin har relaterats till frågor om staten som institution inom ramen för en
formell politisk sfär. Det handlar då om sådant som de politiska
partiernas demokratiska arbete, parlamentariska val och olika
gruppers väljarbeteenden. I viss utsträckning har forskarna också
varit upptagna av demokratins och dess sammanhängande institutioners moraliska grundvalar. I de argument som brukar lyftas
fram, vilka i praktiken ofta går ut på att bevisa varför demokratin
är önskvärd och utgör den överlägsna eller i alla fall den minst
dåliga styrningsformen, har under lång tid rationella förklaringsmodeller varit förhärskande. Sammantaget innebär detta att
demokratin överlag har diskuterats som en empirisk fråga. Det
har också varit en angelägenhet för i första hand liberalt orienterade forskare, medan det teoretiska intresset för demokratin
har varit tämligen svalt inom mer radikala kretsar. Där hamnade
demokratin länge i skuggan av kapitalismen och socialismen
som analytiska huvudkategorier.1
En viss ändring började dock ske redan under 1970- och 1980talen. Både den politiska teorin och forskningen om demokratin
förändrades och problematiserades då från olika håll. Inom den
engelskspråkiga världen utmanades den normativa politiska teorin
och i synnerhet den utilitaristiska dominansen av den amerikanske politiske teoretikern John Rawls inflytelserika rättviseteori.
En teori om rättvisa från 1971 kom på ett radikalt sätt att förändra

1
Jämför Giovanni Sartori, The Theory of Democracy Revisited. Part Two. The
Classical Issues (New York: Chatham House, 1987), s. 373.
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den anglosaxiska politiska teorin.2 Även om Rawls hörde till en
tradition där demokrati underordnades frågan om rättvisa och frihet bidrog hans bok inte bara till att göra den politiska teorin mer
filosofisk utan i förlängningen också till ett förnyat teoretiskt intresse för demokratin som sådan.
Inom den kontinentalfilosofiska politiska traditionen saknas
ett lika banbrytande verk som En teori om rättvisa, men till bakgrunden för det efterhand även där tilltagande teoretiska intresset för demokratin hör den serie av föreläsningar rörande återkomsten av det politiska (le retrait du politique) som Philippe
Lacoue-Labarthe och Jean-Luc Nancy i början av åttiotalet
organiserade vid Centre de recherches philosophiques sur le
politique i Paris. En rad framstående franska filosofer som Alain
Badiou, Étienne Balibar, Claude Lefort, Jean-François Lyotard,
Jacques Rancière och Jacob Rogozinski deltog i diskussionerna
som till stora delar kretsade kring distinktionen mellan politik i
snävare mening och det politiska som ett vidare begrepp.3 Sedan
dess har den distinktionen, som emellanåt omtalas som den
politiska skillnaden, varit ständigt återkommande i den här
typen av politiska och demokratiska diskussioner. Den franske
historikern och demokratiteoretikern Pierre Rosanvallon lyfter
fram de öppnande, produktiva dimensionerna av begreppet det
politiska på följande sätt:
Att tala om ”det politiska” snarare än om ”politiken” innebär att
tala om makt och rätt, stat och nation, jämlikhet och rättvisa,
identitet och skillnad, medborgarskap och civilitet – kort sagt,
allt det som konstituerar en politisk sammanslutning bortom

2

John Rawls, En teori om rättvisa, övers. Annika Persson (Göteborg: Daidalos,
1999).
3
Se Luc Ferry m.fl., Rejouer le politique. Travaux du Centre de recherches philosophiques sur le politique (Paris: Editions Galilée, 1981); Jacob Rogozinski m.fl., Le
Retrait du politique. Travaux du Centre de recherches philosophiques sur le politique
(Paris: Editions Galilée, 1983).
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partiernas omedelbara kamp om makten, bortom det vardagliga
regeringsarbetet och institutionernas rutinmässiga verksamhet.4

I och med att analyserna av det politiska på så vis gjordes till en
central del av den politiska teorin fick även demokratin en annan
status. Från att tidigare ha betraktats som huvudsakligen en empirisk angelägenhet blev den nu också en politisk-filosofisk fråga
som inte bara är avhängig av upplysning, kunskap och fakta utan
som också har politiska och etiska dimensioner som bottnar i
olika världsbilder och perspektiv vilka inte sällan står i ett antagonistiskt förhållande till varandra.
Det är knappast en tillfällighet att detta nyväckta intresse för
demokratin bland vänstertänkare uppstod i en historisk situation
då hoppet till den reellt existerande socialismen var som bortblåst och då marxismen i sin traditionella form brottades med
stora problem. Detta förklarar delvis också varför demokratin i
sådana sammanhang åtminstone till en början ofta diskuterades i
termer av ett löfte, som någonting kommande eller en politisk
händelse med tydligt utopiska drag. För många vänsterteoretiker
fick demokratin på så sätt ersätta kommunismen som det drivande idealet i kampen för och drömmen om ett mer rättvist och
jämlikt samhälle, låt vara att reflektionerna om kommunismens
idé i begränsad utsträckning återkom bland vissa kontinentalfilosofiska tänkare under tidigt 2000-tal.5
Vad har då demokratin för status idag? Från högern kritiseras
den befintliga liberala parlamentariska demokratin ofta för sin

4
Pierre Rosanvallon, Demokratin som problem, övers. Oskar Söderlind (Hägersten:
Tankekraft, 2009), s. 18f.
5
Costas Douzinas & Slavoj Žižek (red.), The Idea of Communism, vol. 1 (London &
New York: Verso, 2010); Slavoj Žižek (red.), The Idea of Communism, vol. 2. (London
& New York: Verso, 2013); Alex Taek-Gwang Lee & Slavoj Žižek (red.), The Idea of
Communism, vol. 3 (London & New York: Verso, 2016). Den första volymen är
översatt till svenska, Kommunismens idé, övers. Karl Lydén m.fl. (Hägersten: Tankekraft, 2011). Se även Anders Burman, ”Vart tog marxismen vägen? Slavoj Žižek och de
nya kommunisterna”, i Anders Burman & Lena Lennerhed (red.), Samtider. Perspektiv på 2000-talets idéhistoria (Göteborg: Daidalos, 2017).
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ineffektivitet och ibland också för att leda till irrationella beslut,
medan delar av vänstern ser den som ett uttryck för en konsensuell överideologi i senkapitalismens intresse. Samtidigt finns
det fortfarande många – ja, säkert en stor majoritet – som fortsätter att betrakta den liberala demokratin som ett projekt värt
att satsa på och som hävdar att vi inte behöver mindre utan mer
demokrati. Det är en tanke som på olika sätt också återkommer
och vidareutvecklas i denna antologis sju essäer om demokratin
och det politiska.
I det första bidraget, ”Att återpolitisera demokratin”, konstaterar Anders Burman dock att det bara under det senaste
decenniet har skett stora förändringar i synen på demokratin.
Om den för inte så länge sedan var allmänt vedertagen såtillvida
att praktiskt taget alla sade sig vara demokrater angrips och
ifrågasätts den idag från en mängd olika håll. Som ett svar på
frågan om hur det har kunnat bli på det sättet urskiljer han med
hjälp av den amerikanska politiska teoretikern Wendy Brown ett
antal avdemokratiseringstendenser som har att göra med sådant
som nationalstaternas försvagade ställning, de multinationella
företagens tilltagande makt och att de parlamentariska valen blir
mer och mer cirkusartade. Till detta lägger Burman tre andra
tendenser som har bidragit till undergrävandet av demokratins
legitimitet och status. För det första de högerpopulistiska och
auktoritära strömningar som har vuxit fram i nyliberalismens
kölvatten men vilka med sitt oförblommerade hat och höga affektiva tonläge bryter mot den trots allt rationella logik som nyliberalismen i mångt och mycket bygger på. Bland annat som en
reaktion på populismens härjningar framförs idag allt oftare
olika teknokratiska ideal som bygger vidare på ett gammalt hat
mot demokratin – den andra demokratifientliga tendensen. Här
går det att dra en linje från Platons intelligensaristokratiska fördömande av den grekiska demokratin till den samtida högerfilosofen Jason Brennan som i boken Efter demokratin pläderar
för vad han kallar ett epistokratiskt styre där de kompetenta,
bildade och omdömesgilla tilldelas större formell politisk makt
än de förment okunniga. För det tredje, slutligen, argumenterar
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författaren för att själva demokratibegreppet har urholkats såtillvida att den produktiva spänning mellan jämlikhet och frihet
som finns i begreppet numera tenderar att tonas ner genom att
frihetspolen lyfts fram på bekostnad av jämlikheten. I denna
situation är det enligt Burman nödvändigt att återerövra jämlikhetsperspektivet utan att för den skull undervärdera frihetens
betydelse. Vad som bör eftersträvas är snarare en dynamisk enhet av dem båda, i vad som med en översättning av det franska
begreppet égaliberté skulle kunna kallas jämfrihet.
I ”Medborgare, jag repeterar, medborgare. Demokrati i det tjugoförsta århundradet?” ringar Mats Rosengren preliminärt in vår
samtid med begreppen terrorism, klimat, migration och Brexit,
vilka alla frammanar ett brett spektrum av reaktioner från förskräckelse till förhoppningar. Till detta lägger han att den gemensamma offentligheten har transformerats, att konsumismen
och egenintresset tilltagit, att den medborgerliga viljan att påverka samhället politiskt drastiskt avtagit, samtidigt som högerextrema partier vinner allt större framgångar runt om i världen.
Sammantaget har allt detta bidragit inte bara till en övergripande
privatisering och konformism utan också till att många människor upplever en känsla av meningslöshet. Att bristen på meningsfullhet kan utgöra en överhängande fara för demokratin
var en tanke som den grekisk-franske 1900-talsfilosofen
Cornelius Castoriadis ofta återkom till. Utifrån grundantagandet
att människan är en självskapande, autonom varelse som sätter
lagarna och normerna för sin omvärld vände och vrede han på
frågan om på vilka sätt människor kan och vill skapa sitt samhälle. Det var utifrån ett sådant perspektiv han förstod demokratin som ett medvetet självstyre. Problemet är bara att vi knappast lever i sådana demokratier idag, menar Castoriadis, utan
snarare är det fråga om en sorts liberala oligarkier. Mot denna
bakgrund resonerar Rosengren kring våra förutsättningar att
vara autonoma individuella och kollektiva subjekt. Med stöd hos
Castoriadis slår han fast att det alltid finns möjligheter att göra
motstånd, att gå mot strömmen och handla på andra vis än de
förväntade. Även om det kan vara svårt gäller det att försöka
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aktualisera dessa möjligheter. Detta är ett sätt att förstå demokratins villkor idag, som något som behöver förverkligas med utgångspunkt i vad Castoriadis kallar en passion för gemensamma
angelägenheter. Som ett samtida exempel på ett sådant hoppingivande autonomt kollektivt handlande lyfter författaren fram
den klimatrörelse som Greta Thunberg kommit att personifiera.
I väsentliga avseenden är det verkligen fråga om demokrati i
praktiken.
Liksom Rosanvallon analyserar Castoriadis demokratin i relation till en vid förståelse av det politiska. Ett sätt att beskriva förhållandet mellan politik och det politiska är att göra det med
Martin Heideggers begreppspar det ontiska och det ontologiska.
Medan politiken utspelar sig på ett empiriskt, omedelbart tillgängligt ontisk plan rör det politiska sig på en grundläggande
ontologisk nivå.6 Det innebär att det som vi i dagligt tal betraktar
som politik har sin grund i vissa övertygelser, antaganden och
principer som bortom det empiriska fältet befinner sig på en mer
abstrakt, övergripande nivå präglad av antagonism och motsättningar snarare än konsensus. Källan till oenigheter utgörs här
inte av bristande kunskap utan skilda tolkningar, intressen och
utgångspunkter, eller om man så vill olika politiska ontologier.
Uppfattningen om att det politiska präglas av antagonism och
enbart kan förstås eller förklaras utifrån grunder som är kontingenta är ett centralt inslag i det som emellanåt beskrivs som den
ontologiska vändningen inom den politiska teorin. I ”Demokrati
och politisk ontologi. Om William Connollys pluralism” visar
Shamal Kaveh att denna vändning har lett till att det politiska
har givits företräde framför det sociala och att det ontologiska
tillerkänns prioritet framför det epistemologiska, vilket går på
tvärs emot den tradition som länge varit dominerande i studiet
av demokrati. Enligt ett ontologiskt-politiskt perspektiv framstår
demokratin som ett projekt som är i ständigt blivande utan
något slutmål och som namnet på en dissensus som genomsyrar
6
Se vidare Chantal Mouffe, Om det politiska, övers. Oskar Söderlind (Hägersten:
Tankekraft, 2008), s. 17.
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varje politisk ordning. En av de mer framträdande politiska teoretikerna som representerar den ontologiska vändningen är
amerikanen William E. Connolly som länge har arbetat med
frågan om demokrati och pluralism. Kaveh redogör för några
centrala teman i hans tänkande men hävdar också att Connolly i
sin förståelse av pluralismen inte går mycket längre än den av
honom kritiserade liberala traditionen i och med att han i sin
analys tenderar att ignorera betydelsen av antagonism och
hegemoniska projekt. Hans betoning av förståelsen om och respekten för den Andre gör att pluralismen i slutändan blir mer
empirisk än ontologisk och förståelsen av demokratin etisk
snarare än politisk.
Att demokratin har tydliga etiska dimensioner är det dock
ingen som förnekar. Däremot blir det lätt fel när demokratin och
det politiska utspelas i ett moraliserande register, som när man utmålar sig själv som god och sina motståndare som onda.7 Inte sällan går en sådan moralisering hand i hand med en sorts patologisering av ens motpart. I ”Kulturkrigets kultursjukdomar. Patologisering som politik och problemet med diagnostikens retorik”
behandlar Jenny Gunnarsson Payne inte bara samtidens patologiseringstendenser utan också faran med att teoretiker och forskare
intar diagnostikerns position. Retoriska diagnoser verkar enligt
henne som ett instrument för exkludering genom att identifiera de
andra som skadliga och som ett hot mot den rådande samhällsordningen. Den logiska följden av en sådan blick blir ett rättfärdigande av de föreslagna motåtgärderna, oavsett vilka typer av behandling det är fråga om. Genom den diagnostiska blicken hamnar den politiska motståndaren i ett diagnostiskt register i vilket de
ideologiska inslagen tolkas som symptom på psykiatrisk sjukdom.
Sjukdomen som metafor har förvisso förekommit inom politik
och litteratur tidigare, men allt oftare används metaforiken idag i
polemiska syften för att markera en fiendebild som leder till en
7
Se t.ex. Wendy Brown, ”Moralism som antipolitik”, övers. Leila Brännström, i
Brown, Att vinna framtiden åter. Texter om makt och frihet i senmoderniteten, red.
Leila Brännström & Henrik Gundenäs (Stockholm: Atlas, 2008), s. 97–136.
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delegitimering av motståndarens politiska natur. Ett exempel som
författaren diskuterar gäller genusstudier, där hon frågar vad som
händer när de förkastas inte enbart i den radikalkonservativa
moralens namn utan i vetenskapens namn med hjälp av diagnostiska blickar där genusstudierna framstår som en ideologisk effekt
av eller en patologisk reaktion på ett trauma. Här reduceras,
menar Gunnarsson Payne, de etiska och politiska dimensionerna
till mentala tillstånd, vilket i grunden går mot en förståelse av
demokrati som kopplas samman med politiska konflikter och
hegemoniska projekt.
I ”Kungligt begär. Den undertryckta konflikten mellan
monarki och demokrati” har Edda Manga en konkret ingång till
det samtida politiska tillståndet, nämligen det svenska kungahuset. Hur kan vi förstå monarkins plats i ett demokratiskt
statsskick? Genom vilka mekanismer utesluts frågan om dess
vara eller icke vara från det politiska? Hur kan vi tolka den
etablerade sanningen att den som verkar för monarkins avskaffande begår politiskt självmord? Kan nationalistiska partiers förslag att nya medborgare ska avkrävas att avlägga lojalitetsed mot
kungen avfärdas som politiskt irrelevanta? Det är frågor Manga
undersöker med hjälp av psykoanalytiskt inspirerade begrepp
som njutning, lidelse och undantag. Med kronprinsessbröllopet
som exempel tydliggör hon hur monarkin som romantisk saga
artikulerar kungafamiljens heterogena funktioner i relation till
nyliberala, nationalistiska och folkhemsnostalgiska diskurser.
Kungafamiljen skapar identifikationsmöjligheter i en splittrad
social verklighet och utlovar en harmonisk lösning, en totalitet i
form av en nationell identitet. En politisk verklighet får liv,
konstaterar Manga, via olika identifikationsprocesser som i sin
tur förutsätter njutning för sin produktion och reproduktion.
Som en fantasi av romantisk familjebildning med tillgång till
gränslös konsumtion erbjuder kungahuset en sådan partiell njutning och deltar därmed i såväl den kapitalistiska som den
nationella identifikationens reproduktion. Föreställningen om
kungahuset som en bindande kraft slätar kort sagt över konflikter och döljer den antagonism som genomsyrar samhället.
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Ytterst har monarkin på så sätt en avdemokratiserande och
avpolitiserande effekt som dock är funktionell i förhållande till
nyliberala och nationalistiska utformningar av det politiska.
Med Jürgen Habermas begrepp kan man säga att kungahuset
hör samman med en förmodern representativ offentlighet.8
Däremot har den inte så mycket att göra med den politiska offentligheten. Politiken och demokratin har å sin sida alltid varit
nära förbundna med offentliga rum: staden, torget, barrikaden
och gatan som knutpunkter och scener för praktiserandet av
politik och gemenskap. I antologins båda avslutande bidrag visas
hur de traditionella offentliga rummen idag tenderar att tömmas
på sitt politiska innehåll genom en tilltagande marknadisering
där medborgarna ersätts av konsumenter med individualistiska
livsstilar.
Som konkreta fallstudier undersöker författaren de processer
som låg bakom rivningen och sedermera återbyggandet av Östra
Nordstan samt web-omröstningen om Skanstorget i Göteborg.
De två fallen synliggör vad som kan hända när marknaden får
makten över torgen. Östra Nordstan har gått från att vara ett
gemensamt rum för alla medborgare till att bli ett alltmer villkorat rum och en del av stadens varumärkesbyggnad, ett eventtorg, där marken hyrs ut till företrädesvis privata aktörer och
företag. Skanstorgets framtid står skriven i stjärnorna. Denna
privatisering av det offentliga rummet kopplar Werner samman
med det samtida postdemokratiska tillståndet, i vilket demokratifrågor förlorar sin politiska och ideologiska karaktär. I det postdemokratiska tillståndet förstås staden och de gemensamma nyttigheterna inte längre i termer om makt och politik utan om
estetik samtidigt som konflikter reduceras till en motsättning
mellan ”experter” och ”vanligt folk”. Privatiseringen leder till en
homogenisering av stadsrummet som i sin tur riskerar att leda
till ett minskat demokratiskt engagemang. Werner varnar för

8

Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet. Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det
moderna samhället, övers. Joachim Retzlaff (Lund: Arkiv, 1984).
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den här utvecklingen och understryker att heterogeniteten utgör
en förutsättning för demokratin.
Även Marcel Mangolds ”Platsens demokratiska mikropolitik.
Anknytning och oinbjudet kroppsligt deltagande i styrda urbana
kontexter” kretsar kring det offentliga rummet, men med fokus på
dess agonistiska kapaciteter och möjligheter i formandet av alternativa förhållningssätt och samvaroformer. Mangold visar hur
kroppsliga, sinnliga och estetiska erfarenheter på en mikronivå
skapar förutsättningar för en annan typ av politik. Med utgångspunkt i ett nymaterialistiskt perspektiv och med en Foucaultinspirerad läsning undersöker han konkreta praktiker som möjliggör formandet av demokratiska allmänheter. Empiriskt utgår han
från två scener i det offentliga rummet, dels en sorgeplats vid
Älvsjö station i Stockholm, dels en alternativ odling i Örebro, vilka
exemplifierar vikten av kroppsliga erfarenheter i rummet och hur
kroppar och rum ömsesidigt påverkar varandra. Utifrån en kritik
av den rådande vetenskapliga diskursen om politik som tenderar
att exkludera det sinnliga visar författaren hur estetiska erfarenheter formar kroppen i rummet samtidigt som kropparna i sin tur
inverkar på rummet liksom i förlängningen på vilka sätt singulariteter kan iscensättas i offentliga rum som ett led i praktiserandet av en radikal demokratisk politik.
Allt som allt understryker de olika bidragen vikten av pluralism och agonistiska ytor där politiken kan iscensättas i termer av
motstånd, dissensus och konflikter. Så fort konflikterna slätas
över, eller när motståndaren utesluts genom vetenskapliga, patologiserande eller moralistiska manövrar, förlorar demokratin i
kraft och vitalitet. Vidare visar artiklarna att inte bara heterogenitet utan också rumslighet är en förutsättning för demokrati.
Politiken äger inte rum i tankevärlden eller i elitens och filosofernas syrefattiga kammare, utan utspelas på gator och torg,
vid skolor och universitet, på fabriker och kaféer.
Den tämligen dystra bild av den existerande, reella demokratin som sammantaget framträder i de sju texterna bör således
inte få oss att glömma bort att det vid sidan av den bedrövliga
utvecklingen också bildas nya rörelser, gemenskaper och solida-
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ritetsformer, med långtgående krav på sociala, politiska och
miljömässiga förändringar och med visioner om en friare, mer
jämlikhet och hållbar värld. I en tid av nyliberalism, högerpopulism och radikalnationalism framstår den gamla demokratiska
drömmen om en annan möjlig samhällsordning som mer utmanande än på länge.
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Att återpolitisera demokratin
Anders Burman
Med goda skäl kunde den amerikanska politiska teoretikern
Wendy Brown för bara ett decennium sedan hävda att demokratin ”historiskt sett aldrig åtnjutit ett sådant världsomspännande stöd som i dag”. Ja, är det inte rentav så – frågar hon retoriskt – att demokratin kommit att upphöjas till ”en ny världsreligion”? Eller som hon också uttrycker det utifrån några tidstypiska exempel: ”Berlusconi och Bush, Derrida och Balibar,
italienska kommunister och Hamas – vi är alla demokrater nu.”1
Sedan Brown skrev detta 2009 har emellertid mycket hänt i
världen som gör att karakteristiken inte längre framstår som lika
självklar. I själva verket har demokratin under det senaste årtiondet ifrågasatts och angripits från en mängd olika håll. Om
man överför det senare citatet till våra samtida förhållanden
skulle det lite hårdraget kunna formuleras som följande: Viktor
Orbán, Donald Trump och Jair Bolsonaro, Alain Badiou och
Slavoj Žižek, högerpopulister och islamistiska fundamentalister
– alla betvivlar nu den parlamentariska demokratins värde.
Mot en sådan reducerande kontrastering är det möjligt att
invända att skillnaderna trots allt inte är så stora. En av Browns
huvudpoänger är tvärtom att demokratin redan har urholkats,
vilket hennes exempel med Berlusconi och Bush antyder. Demokratin är, som det brukar formuleras i sådana här politisk-teoretiska sammanhang, en tom signifikant som var och en kan fylla
med sitt eget innehåll. Men en avgörande skillnad är ändå att när
Brown gjorde sin övergripande karakteristik användes demo1
Wendy Brown, ”Numera är vi alla demokrater…”, i Giorgio Agamben m.fl., Vad
innebär det att vara demokrat?, övers. Marcel Mangold (Tankekraft, 2010), s. 55f.
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krati fortfarande nästan uteslutande som ett positivt värdeladdat
begrepp. Det var något som nära nog alla sade sig skriva under
på, även om de i praktiken kunde agera på mer eller mindre
demokratifientliga sätt. I vissa avseenden förhöll det sig på det
sättet under hela efterkrigstiden, men det gäller framför allt för
de båda decennierna som följde på Berlinmurens fall 1989, då
Francis Fukuyama triumfatoriskt deklarerade historiens slut,
”det vill säga slutpunkten för mänsklighetens ideologiska evolution och universaliseringen av den västliga liberala demokratin
som den slutgiltiga formen av mänskligt styre”.2 Knappast
någonsin har George Orwells utsaga om hur ordet demokrati
brukar användas i propagandasyften varit lika giltigt som för den
tjugoårsperiod som följde på murens fall och sovjetkommunismens sammanbrott:
Det är i det närmaste universellt känt att när vi kallar ett land
demokratiskt så lovordar vid det: följaktligen hävdar försvarare av
varje typ av regim att den är en demokrati och befarar att de
kanske måste sluta använda ordet om det knöts till en specifik
mening. Sådana ord används ofta på ett medvetet ohederligt sätt.3

Idag – tre decennier efter Fukuyamas deklarering av historiens
slut och tio år efter det att Brown publicerade sin essä ”Numera
är vi alla demokrater…” – finns det åter människor som helt öppet ifrågasätter demokratins legitimitet och ännu fler, även i ett
land som Sverige, som tycker att demokrati inte är av särskilt
stor vikt.4 Så nej, alla säger sig inte längre vara demokrater och
åtminstone i ett globalt perspektiv tycks demokratin verkligen
befinna sig i ett kritiskt tillstånd. Olika empiriska undersökningar har också bekräftat att demokratin under senare år varit
2

Francis Fukuyama, ”The End of History?”, The National Interest (16) 3–1, 1989, s. 3.
George Orwell, ”Politics and the English Language”, i Orwell, Shooting an Elephant and Other Essays (London: Secker and Warburg, 1950), s. 91.
4
Se t.ex. David Samuelsson, ”Varannan ung: Politiker ska inte styra Sverige”, Aftonbladet 5 oktober 2017; https://www.aftonbladet.se/debatt/a/WnGeG/varannanung-politiker-ska-inte-styra-sverige (hämtad 10 oktober 2019).
3
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på tillbakagång i många länder.5 På det stora hela kan det konstateras att det är fråga om demokratins värsta kris sedan 1940talet och att den av allt att döma kommer att fördjupas ytterligare under den närmaste framtiden.
Hur har det då kunnat bli så här? Varför tyder det mesta på
att den demokratiska utvecklingen i ett globalt perspektiv går åt
fel håll? Det finns förstås inga enkla förklaringar till det, men
Brown är helt klart något på spåren när hon i sin essä urskiljer
ett antal tendenser i samtiden som hon menar undergräver den
demokratiska kulturen. Bland dessa tendenser finns de multinationella företagens allt större makt, nationalstaternas förlorade
suveränitet, de fria valens cirkusifiering, politikens juridifiering
och fixeringen vid säkerhetsfrågor. Det är svårt att inte hålla med
Brown i hennes skarpa analys av den samtida demokratins successivt försämrade villkor. De tendenser till en försvagning av
demokratin som hon lyfter fram framstår alla som minst lika aktuella idag.
Samtidigt har bara under de senaste åren andra hot tillkommit eller accentuerats, och i det följande ska uppmärksamheten
riktas mot tre sådana tendenser som också har bidragit och fortsätter att bidra till den successiva undermineringen av den samtida demokratin. Det är tre hot som delvis överlappar de avdemokratiseringstendenser som Brown urskiljer och som i likhet
med dem i allt väsentligt kan sägas vara interna, det vill säga att
de primärt inte kommer utifrån som man tänkte sig under den
liberaldemokratiska överideologins storhetsdagar under efterkrigstiden då den demokratiska kulturen i väst ansågs vara hotad
av det kommunistiska och totalitära östblocket. Även om den
väst-östliga vi-dom-antagonismen idag oftare tar sig uttryck i
mer eller mindre rasistisk anti-islamistisk retorik kan Putins
Ryssland förvisso fortfarande framställas som ett hot mot demokratin i väst, liksom den säregna blandning av auktoritär stats5
Se t.ex. de rapporter om demokratins utveckling i världen som kontinuerligt tas
fram av den oberoende tankesmedjan Freedom House; https://freedomhouse.org/
report/freedom-world/freedom-world-2019 (hämtad 10 oktober 2019).

21

DEMOKRATIN OCH DET POLITISKA

kommunistisk politik och rå, expansiv marknadskapitalism som
Kina under de senaste decennierna transformerats till. Men
poängen är att de allvarligaste hoten mot demokratin knappast
längre kommer utifrån (om de någonsin gjort det), vare sig i
form av Putin, Xi Jiping eller den militanta islamismen, utan det
är i stället fråga om inifrån kommande hot.
De tendenser eller hot mot demokratin som kommer att belysas i denna artikel är för det första den allt starkare ställningen
för olika högerpopulistiska, auktoritära och rentav nyfascistiska
strömningar och rörelser runt om i världen vilka knappast låter
sig förstås utan beaktande av nyliberalismens undergrävning av
det gemensamma demokratiska livet; för det andra den allt
oftare uttalade föreställningen om att demokratin måste stå tillbaka för någon form av rationellt eller teknokratiskt styre vilket
knyter an till ett tema om hatet mot demokratin som gått igenom hela den västerländska idéhistorien; samt för det tredje – åtminstone till viss del som en följd av de båda föregående tendenserna – en urholkning av själva demokratibegreppet, där
demokratin numera tenderar att reduceras till en formell styrelseform samtidigt som politiken omtolkas i ett ekonomiskt
register och där den individuella friheten betonas på jämlikhetens bekostnad.
Förutom den huvudsakliga ambitionen att lyfta fram och i ett
politisk-teoretiskt perspektiv reflektera över dessa tre tendenser
är tanken att detta ska kunna fungera som en idéhistorisk kontextuell inramning av de problematiker och frågeställningar om
det samtida tillståndet för demokratin och det politiska som de
följande texterna kommer att vidareutveckla och fördjupa. Låt
oss börja med en samtidshistorisk tillbakablick på nyliberalismen
och dess kopplingar till dagens högerpopulism.

Från nyliberalism till högerpopulism
Efter den radikala vänstervåg som svepte över stora delen av
världen under det sena 1960-talet och det tidiga 1970-talet – en
period som ibland kallats det långa 68 eller det röda decenniet
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mellan 1965 och 1975 – har det sedan slutet av sjuttiotalet skett
en tydlig högeromsvängning av hela politiken.6 Margaret
Thatchers och Ronald Reagans tid vid makten får ofta symbolisera en avgörande historisk brytpunkt. Deras kombination
av nyliberal ekonomisk politik och konservativa grundvärderingar har retrospektivt visat sig inneburit en ideologisk upptakt
till de senaste fyrtio årens påtagliga förflyttning av den politiska
spelplanen högerut som i sin tur berett vägen för dagens högerpopulistiska och auktoritära rörelser.
Nyliberalismen uppfattas vanligtvis som en politisk ideologi
eller en ekonomisk modell som strävar efter skattesänkningar, avregleringar och privatiseringar, men den kan också betraktas som
en styrningsrationalitet. En sådan förståelse av nyliberalismen
fördes först fram av Michel Foucault i hans postumt publicerade
föreläsningar som hölls vid Collège de France redan i slutet av
sjuttiotalet och som senare gett upphov till ett snabbt expanderande forskningsfält. I Undoing Demos. Neoliberalism’s Stealth
Revolution från 2015 knyter Brown an till den forskningen och
framför allt direkt till Foucaults föreläsningsserie när hon lyfter
fram den nyliberala styrningsrationalitetens förödande konsekvenser för demokratin. Hon menar att nyliberalismen ofrånkomligen leder till tilltagande ojämlikhet, en krass kommersialisering av sådant som egentligen inte borde marknadifieras och en
ekonomisering av hela det politiska livet. Denna styrningsrationalitet som konfigurerar allt i ekonomiska termer och som
oförtäckt både hyllar och understödjer marknaden, entreprenörskap och humankapital bidrar också starkt till produktionen av en
viss typ av subjekt, såtillvida att människan i stället för som en
homo politicus betraktas som och på olika vis formas till en homo
6
Om det långa 68, se t.ex. Kjell Östberg, ”Sweden and the Long ’1968’. Break or
Continuity?”, Scandinavian Journal of History vol. 33 (4) 2008, och Richard Vinen,
The Long ’68. Radical Protest and its Enemies (London: Allen Lane, 2018). Uttrycket
”det röda decenniet” används av Alain Badiou i The Communist Hypothesis, övers.
David Macey & Steve Cororan (London & New York: Verso, 2015), s. 1. Se även
Anders Burman & Joakim Landahl, ”Inledning”, i Burman & Landahl (red.), 1968
och pedagogiken (Huddinge: Södertörns högskola, 2020), under utgivning.
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economicus som följer sina egna intressen utifrån ett kallt kalkylerande förnuft. Kort sagt angriper nyliberalismen på ett katastrofalt
sätt demokratin – i den ordagranna betydelsen av folkets styre –
inklusive alla dess ”principer, praktiker, kulturer, subjekt och institutioner”. Nyliberalismen, skriver Brown med en drastisk formulering, ”är den rationalitet genom vilken kapitalismen till sist
sväljer mänskligheten”.7
Samtidigt går det inte att komma ifrån att den nationalistiska
högerpopulistiska politik som bland andra Trump och Bolsonaro står för till vissa centrala delar är någonting annat än den
nykonservativa nyliberalism som Reagan och Thatcher förde
fram. Detta gäller i än högre grad för den ännu extremare
högern med mer eller mindre tydliga fascistiska inslag som åter
vuxit fram på många håll i världen. Med sitt hyllande av ekonomisk vinning och sin förståelse av människan som homo economicus var det sena 1900-talets och det tidiga 2000-talets nyliberala politik trots allt tämligen rationell. I jämförelse med den
framstår de dominerande formerna av den nya högerpopulismen
– för att inte tala om nyfascismen – knappast alls som förnuftiga
eller rationella. Det som utgör själva drivkraften här är snarare
häftiga känslor, affekter, vämjelse, avsky och hat.
Även om passionerna kan vara positivt och affirmativt laddade, som i Trumps slogan ”Make America Great Again”, är den
negativa och ressentimentfyllda sidan nästan alltid mer framträdande. Den visar sig bland annat i en aversion mot den etablerade politiska ordning som den traditionella parlamentariska
demokratin anses vara en del av, men den kan också riktas mot
grupper som är ännu mera utsatta. Inte sällan har hatet rasistiska
och främlingsfientliga undertoner, som när Trump låter sina
republikanska väljare på valmöten skandera Build that wall,
build that wall! eller när Bolsonaro i samband med skövlingarna
7

Wendy Brown, Undoing the Demos. Neoliberalism’s Stealth Revolution (New York:
Zone Books, 2017), s. 9, 44. Wendy Brown har senare vidareutvecklat sina nyliberalismkritiska resonemang i In the Ruins of Neoliberalism. The Rise of Antidemocratic Politics in the West (New York: Columbia University Press, 2019).
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av Amazonas regnskog framställer urbefolkningen som ett främmande element i det brasilianska samhället. Som han skrupelfritt
formulerade det för några år sedan: ”de talar inte vårt språk, de
har inga pengar, de har ingen kultur”.8 Samtidigt kan det högerpopulistiska hatet riktas mot sådant som postmodernismen, kulturvänstern, feminismen och vissa delar av akademin med särskilt fokus på genusvetenskapen. Mot ett sådant hat fungerar
knappast rationella argument. Här finns inga förutsättningar för
den typen av förnuftiga, deliberativa samtal som Jürgen Habermas och många andra brukar lyfta fram som kärnan i den demokratiska processen.9
Även på andra sätt står den nya mer eller mindre auktoritära
högerpopulismen för ett hot mot demokratin. Trump, Bolsonaro, Orbán, Recep Tayyip Erdoğan och deras gelikar drar sig
inte för att ifrågasätta och gå emot vad som brukar uppfattas
som demokratiska grundvärderingar och institutioner. I den
uppmärksammade boken How Democraties Die pekar de båda
amerikanska statsvetarna Steven Levitsky och Daniel Ziblatt på
fyra varningssignaler när demokratin börjar utvecklas i auktoritär riktning: att demokratins vedertagna spelregler avvisas, motståndarnas legitimitet förnekas, våld tolereras och civila rättigheter inskränks, inklusive media.10 Allt detta stämmer enligt de
båda författarna in på Trump liksom flera andra av vår tids politiska ledare. Här kan man till exempel tänka på hur den amerikanske presidenten systematiskt framställer sina politiska mot8
Bolsonaro citerad i Antonio Marques & Leonardo Rocha, ”Bolsonaro diz que
OAB só defende bandido e reserva indigena é um crime”, Campo Grande News 22
april 2015, https://www.campograndenews.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-oabso-defende-bandido-e-reserva-indigena-e-um-crime (hämtad 10 oktober 2019).
9
Se t.ex. Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des
Rechts und des demokratischen Rechtsstaats (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992);
Habermas, ”Tre normativa demokratimodeller. Om begreppet deliberativ demokrati”, övers. Anders Ramsay, Res Publica nr 27, 1994, s. 23–35; och James Bohman
& William Regh (red.), Deliberative Democracy. Essays on Reason and Politics
(Cambridge, MA: MIT Press, 1997).
10
Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, How Democraties Die (New York: Crown,
2018), s. 21ff.
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ståndare som lögnare. Även om han inte kan presentera några
belägg för sina grova anklagelser underminerar han därigenom
inte bara dessa personers trovärdighet utan hela den demokratiska kulturen. Den för demokratin nödvändiga tilliten försvinner, samtalen kortsluts.
Samtidigt bör man inte glömma bort att det vanligtvis faktiskt
finns en demokratisk dimension i högerpopulismen. Trots allt är
det en stor del av befolkningen som på detta sätt visar sitt missnöje med det som de uppfattar som etablissemanget och den
numera starkt professionaliserade politiken. På många håll runtom i världen har högerpopulismen en bred bas bland vanliga
människor eller om man så vill folket. Med andra ord är det
kollektiva subjekt som alltsedan de antika grekerna brukar kallas
demos inte alltid särskilt demokratiskt sinnat. Med folket mot
demokratin och rättsstaten, som författaren och journalisten
Göran Rosenberg tillspetsat har karakteriserat Trumps politiska
projekt.11
Som en direkt respons på den grasserande högerpopulismen
har bland andra den belgiska vänsterteoretikern Chantal Mouffe
föreslagit en radikal vänsterpopulism. I Till vänsterpopulismens
försvar från 2018 kopplar hon samman populismens framväxt
med en kris för nyliberalismen, vars början hon daterar till den
globala finansiella krisen 2008 (nyliberalismen förstår hon då
som en politisk-ekonomisk modell snarare än som en styrningsrationalitet). I och med den ekonomiska krisen menar hon att
fokus återigen kommit att riktas ”mot motsättningar i den nyliberala modellen” som har lett till att ”den nyliberala hegemoniska formationen” idag ”utmanas av en mängd etablissemangsfientliga rörelser, både till höger och till vänster”.12 Det är till de
senare som Mouffe sätter sitt hopp. Hon argumenterar för att
vänstern bäst svarar på de högerpopulistiska framgångarna
11

Göran Rosenberg, ”Med folket mot demokratin”, krönika i Godmorgon, världen!
Sveriges Radio Program 1 13 oktober 2019.
12
Chantal Mouffe, Till vänsterpopulismens försvar, övers. Oskar Söderlind (Hägersten: Tankekraft, 2019), s. 16.
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genom att själv bli populistisk. En sådan vänsterpopulism bör
enligt Mouffe utgå från distinktionen mellan folket och oligarkin
snarare än utifrån den gamla politiska distinktionen mellan
vänster och höger. Det hindrar inte att hon gör allt vad hon kan
för att distansera den vänsterpopulism som hon menar är nödvändig från högerpopulismen. I båda fallen handlar det dock,
menar hon, om politikens återkomst. I linje med vad hennes
mångåriga medarbetare Ernesto Laclau (som dog 2014) tidigare
hävdat – i On Populist Reason från 2005 – betraktar hon populismen som ett nytt sätt att bedriva politik på. Med Laclaus teoretiska formulering saknar populism en referentiell enhet och
ska i stället förstås som ett sätt att konstruera det politiska.13 Det
innebär att det kollektiva subjekt som konstituerar populismen –
om man så vill populus – inte primärt är en socialt given grupp
utan snarare en konstruerad politisk kategori.
Laclaus och Mouffes tankar om vänsterpopulismen har väckt
stor uppmärksamhet och på vissa håll ännu större entusiasm.
Delvis inspirerade av Mouffe har till exempel Göran Greider och
Åsa Linderborg gett ut en bok som de kallar Populistiska manifestet.14 Även det grekiska socialistiska partiet Syriza, som under
Alexis Tsipras ledning styrde landet mellan 2015 och 2019, har
varit starkt influerat av Laclau och Mouffe.15 Detsamma kan
sägas om det spanska vänsterpartiet Podemos. Inte för inte har
Mouffe publicerat en samtalsbok tillsammans med en av partiets
mer framträdande företrädare, Iñigo Errejón, Podemos. In the
Name of the People.16

13

Ernesto Laclau, On Populist Reason (New York: Verso, 2018), s. xi.
Göran Greider & Åsa Linderborg, Populistiska manifestet. För knegare, arbetslösa,
tandlösa och 90 procent av alla andra (Stockholm: Natur & Kultur, 2018).
15
Se t.ex. Razmig Keucheyan & Renaud Lambert, ”Hur ska utspridd kamp kunna
föras samman?”, övers. Björn Erik Rosin, Internationalen 3 oktober 2015, http://
www.internationalen.se/2015/10/hur-ska-utspridd-kamp-kunna-foras-samman/
(hämtad 9 oktober 2019).
16
Iñigo Errejón & Chantal Mouffe, Podemos. In the Name of the People (London:
Lawrence & Wishart, 2017).
14
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Trots att många uppenbarligen tilltalas av det vänsterpopulistiska konceptet framstår det på flera sätt som problematiskt.
Även om det stämmer att de dominerande traditionella partierna – inte minst de socialdemokratiska – under de senaste decennierna har varit allt för okritiska i förhållande till nyliberalismen (som både styrningsrationalitet och ekonomisk modell) är
det svårt att se att vänsterpopulismen bryter mot de mer fundamentala tendenser som håller på att undergräva demokratin.
Snarare utgör populismen i sig – i både dess höger- och vänstertappning – ett symptom på den samtida krisen för den representativa demokratin.
Om demokratin i grunden är inkluderande, såtillvida att dess
avgörande rörelse består i ett successivt inkluderande av tidigare
oräknade och osynliga människor och grupper, så är populismen
till sin karaktär exkluderande, med ett utestängande av alla dem
som inte tänker och tycker likadant. Detta är en av anledningarna till att den amerikanske statsvetaren och populismforskaren Jan-Werner Müller gör gällande att populismen nästan
ofrånkomligen är antidemokratisk. ”Populister hävdar: ’Vi är
folket!’”, förklarar han: ”Vad de menar är dock – och detta är alltid ett moraliskt, inte empiriskt, påstående (och alltså samtidigt
en politisk krigsförklaring): ’Vi – och bara vi – representerar
folket.”17 Mouffe skulle kanske inte hålla med om den beskrivningen, men den är ändå i enlighet med den antagonistiska vidom-dimension som hon menar är essentiell för det politiska,18
och den visar hur som helst på ett grundläggande problem med
de idag dominerande formerna av populism.

17

Jan-Werner Müller, Vad är populism? En essä, övers. Hillevi Sjödén (Göteborg:
Daidalos, 2016), s. 21.
18
Se Chantal Mouffe, Om det politiska, övers. Oskar Söderlind (Hägersten: Tankekraft, 2008).
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Teknokratiidealet och hatet mot demokratin
Av förståeliga skäl har populismens framfart lett till en motreaktion inom det politiska och ekonomiska etablissemanget.
Populismen fördöms på bred front och många är genuint oroliga
över hur det ska gå i länder som Polen, Ungern och Brasilien –
ja, även i USA. Detta har bidragit till att ett gammalt rationellt
teknokratiideal åter börjat föras fram allt oftare inom politiken.
Utifrån det ledande samhällsskiktets perspektiv kan stora delar
av folket framstå som okunnigt och oförmöget att förstå den
komplexa värld i vilken vi lever. Mot den bakgrunden är det lätt
att föredra ett styre av en upplyst elit med gedigna erfarenheter
och politiska kunskaper.
Det teknokratiska idealet är på intet sätt något nytt inom
politiken. Det kan kopplas samman med ett hat mot demokratin
som enligt den franske filosofen Jacques Rancière är lika gammalt som själva demokratin. ”Det var ursprungligen en förolämpning som uppfanns i det antika Grekland av de som i
mängdens onämnbara styre såg alla legitima ordningars förfall”,
skriver han om ordet demokrati.19 Den som gav den första filosofiskt underbyggda argumentationen för en sådan ståndpunkt
var Platon, när han i Staten visade hur ett rättrådigt samhälle bör
vara inrättat under trygg ledning av välutbildade och kloka
filosofer och där var och en har sina givna platser och funktioner
att fylla.20 Det var en utopi om ett hierarkiskt, genomrationellt
samhälle som formulerades som en motbild mot samtidens
atenska direktdemokrati som Platon föraktade. Det hela blev inte
bättre av att de flesta ämbetena i den atenska demokratin tillsattes genom lottning. Det Platon framför allt tyckte var förkastligt och upprörande med demokratin var just att de som styrde
där inte gjorde det i kraft av sina kunskaper, lika lite som sin
börd eller dygd. De som styrde var snarare, med Rancières ord,
19
Jacques Rancière, Hatet mot demokratin, övers. Kim West (Hägersten: Tankekraft, 2007), s. 9.
20
Platon, Skrifter bok 3, Staten, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 2003).

29

DEMOKRATIN OCH DET POLITISKA

de ”som inte har större befogenhet att styra än att styras”.21 Ett
sådant samhälle var för Platon detsamma som en godtyckets
regim, en bräcklig ordning utan någon stabil grund, med medborgare som inte förmår tänka långsiktigt utan bara följer sin
lust och sina egna intressen.
Genom hela den västerländska historien kan det hat mot
demokratin som Platon uttryckte följas. Idag tar det sig delvis
andra former, men i grund och botten är det fråga om samma
grundläggande misstro mot vanliga människors förmåga att
styra över sig själva och samma vilja att göra om politiken till en
techne, som bemästras av en minoritet av politiska experter med
de rätta instrumentella kunskaperna. På så sätt resulterar hatet
mot demokratin ofta i ett slags icke-demokratiskt förmyndarskap. Inom till exempel EU finns det tydliga sådana tendenser,
liksom vid folkomröstningar när majoriteten av en befolkning
utifrån etablissemangets sida så att säga röstar fel, vilket inte
sällan leder till en ny folkomröstning, och kanske ytterligare en,
innan resultatet till sist blir det önskade.
Många av de som förespråkar teknokratiska lösningar idag
gör det i demokratins namn. Det paradoxala och försåtliga är att
de säger sig bejaka och försvara demokratins institutioner på
samma gång som de ondgör sig över folket och dess seder. Precis
som Platon utgår de då från att vanliga människor drivs av kortsiktiga begär med en ensidig strävan efter den egna privata
lyckan. Det kan diskuteras om människor verkligen fungerar på
det sättet och riktigt problematiskt blir det när den negativa
karakteriseringen kopplas samma med demokratin som sådan.
Tvärtom bör demokratin – som Rancière poängterar – förstås
som en process som går emot en sådan privatisering. Genom sin
inkluderande rörelse är det är process som vidgar den offentliga
sfären snarare än att inskränka den.22
Samtidigt har det på senare tid också kommit en del litteratur
som explicit förordar antidemokratiska förmyndarskapslösning21
22

Rancière, Hatet mot demokratin, s. 45.
Rancière, Hatet mot demokratin, s. 52.
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ar. Det tydligaste exemplet är den amerikanske politiske filosofen
Jason Brennans bok Efter demokratin. Argument för ett nytt styrelseskick. Det engelska originalet från 2016 har den mer oförblommerade titeln Against Democracy. Där beskrivs demokratin
just som ett irrationellt och okunnigt styre som inte lyckas svara
upp mot samtidens allt högre ställda krav. Som ett alternativ till
detta argumenterar Brennan för vad han kallar ett epistokratiskt
styre där de kunniga har makten. Närmare bestämt, förklarar
han, är fråga om ”en politisk regim epistokratisk i den utsträckning som den politiska makten är formellt fördelad på basis av
kompetens, skicklighet och en god tro att agera på grundval av
den skickligheten”.23 Utifrån det instrumentella kriteriet att vi
bör välja den styrelseform som fungerar bäst förordar Brennan i
praktiken den epistokratiska vägen och menar att rösträtten bör
villkoras för att utestänga de obildade och okunniga. Även här
avvisas med andra ord demokratins inkluderande logik genom
en exkluderande manöver.
Brennan befinner sig långt högerut på den politiska skalan.
Mer förvånande är det kanske att det även på den motsatta
kanten på den politiska skalan finns vissa teoretiker och aktivister som kritiserar demokratin på ett delvis likartat sätt. Av åtminstone två anledningar har den dogmatiska marxismen i till
exempel sin leninistiska tappning ofta haft ett problematiskt förhållande till demokratin. Dels eftersom dess företrädare tenderar
att förknippa den samtida parlamentariska demokratin med det
borgerliga, kapitalistiska samhälle som de i grunden bekämpar.
Dels för att de tänker sig att partiet ska fungera som ett avantgarde som går i bräschen för det nya kommunistiska samhället.
Enligt ett sådant perspektiv är det stora flertalet människor oförmögna att förstå sitt eget bästa. Bättre då att låta den politiska
eliten styra. Idag finns det inte särskilt många marxist-leninister
kvar, men samma tankefigur lever på sina håll vidare inom
vänstern. Ett exempel utgörs av den franske filosofen Alain
23
Jason Brennan, Efter demokratin. Argument för ett nytt styrelseskick, övers. Tom
Sköld (Stockholm: Timbro, 2017).
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Badiou. När han beskriver dagens njutningsinriktade och ombytliga människor gör han det med direkt hänvisning till Platons
skildring av den demokratiska människan. Dessutom kopplar
han samman demokratin som sådan med kapitalismen och
menar att det är nödvändigt att gå utöver de båda. Det alternativ
som han argumenterar för är att försöka återvitalisera vad han
kallar den kommunistiska hypotesen eller kommunismens idé.24
Även detta framstår dock som en återvändsgränd för dagens
vänster. Efter statskommunismens katastrofala misslyckanden
under 1900-talet är det svårt att se att kommunismen – eller ens
dess idé – skulle kunna fungera som en framkomlig väg för den
radikala vänstern.25
Vad gäller de politiska förmyndarlösningarna kan det vidare
noteras att sådana förslag på senare tid också har förts fram i klimatdebatten. Utifrån antagandet att de flesta människor har
svårt att förstå miljö- och klimatkrisens enorma vidd, för att inte
tala om att göra egna uppoffringar för att kommande generationer möjligen ska kunna få det bättre, har till exempel norrmannen Jørgen Randers, professor emeritus i klimatstrategi,
ifrågasatt om man på demokratisk väg verkligen kan lösa den
eskalerande krisen.26 Även en vänstermänniska som filosofen
Torbjörn Tännsjö har varit inne på liknande tankar i en tidningsartikel med den talande rubriken ”Så kan klimatkrisen leda

24

Alain Badiou, ”Det demokratiska emblemet”, i Giorgio Agamben m.fl., Vad innebär det att vara demokrat?, övers. Marcel Mangold (Hägersten: Tankekraft, 2010), s.
19-27 och Badiou, The Communist Hypothesis, övers. David Macey & Steve
Corcoran (London & New York: Verso, 2015).
25
Om diskussionerna rörande kommunismens idé – i vilka även Žižek intagit en
framträdande plats – se vidare Anders Burman, ”De nya kommunisterna”, i Flykten
från Hegel. Den postmoderna vänsterns genealogi (Hägersten: Tankekraft, 2016), s.
231–250.
26
Jørgen Randers, ”Difficult for Democrazy to Battle Long Term Climate Threats”,
Extrakt 3 februari 2015; https://www.extrakt.se/its-profitable-to-let-the-world-goto-hell-at-least-when-using-market-discount-rates/ (hämtad 12 oktober 2019).
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fram till en global despoti”.27 Vi kommer säkert att få se betydligt
mer av den typen av argumentering i framtiden i takt med att
effekterna av klimatförändringarna blir allt mer påtagliga samtidigt som de styrande politiska partierna med sina kortsiktiga
perspektiv – där mycket kretsar kring att vinna nästa val och
därmed inte utmana väljarna för mycket – inte förmår hantera
den uppkomna situationen.
Ett av problemen med alla typer av sådana teknokratiska förmyndarskapslösningar är att de går emot och urholkar det politiska livets pluralitet. Det var något som den politiska teoretikern
Hannah Arendt aldrig tröttnade på att understryka. ”Politik
grundas på den mänskliga pluralitetens faktum” och ”uppstår
mellan människor”, förklarade hon till exempel.28 Detsamma
gäller för det demokratiska livet. Även det undertrycks och lamslås av teknokratiska metoder och strategier.
Även om man inte som Rancière vill tala om detta i termer av
ett hat mot demokratin framträder här på ett dialektiskt sätt den
nya högerpopulismen och det nygamla teknokratiska idealet som
två sidor av samtidens demokratiska krisproblematik. Det är två
tendenser som båda behöver bekämpas. Att på konstruktiva sätt
göra detta framstår som en av den samtida demokratiska vänsterns centrala uppgifter, men det är viktigt att poängtera att det
inte bara är en angelägenhet för vänstern. Vad som står på spel
är demokratin som sådan.

Demokratibegreppets urholkning
Vid sidan av högerpopulismens härjningar och teknokratiidealets
återkomst kan ett tredje fenomen läggas som har bidragit till att
undergräva den samtida demokratins status. Det knyter an till
frågan om nyliberalismen men skiljer sig från de båda andra av27
Torbjörn Tännsjö, ”Så kan klimatkrisen leda fram till en global despoti”, Dagens
Nyheter 5 december 2018; https://www.dn.se/kultur-noje/sa-kan-klimatkrisen-ledafram-till-en-global-despoti/ (hämtad 12 oktober 2019).
28
Hannah Arendt, ”Vad är politik?”, övers. Anders Burman, i Arendt, Rätten till
rättigheter, red. Burman (Hägersten: Tankekraft, 2017), s. 99f.
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demokratiseringstendenserna genom att snarare handla om själva
förståelsen av demokratin. I det sammanhanget kan det först konstateras att det på det stora hela inte finns någon som helst enighet
om vad demokrati egentligen står för. I själva verket har det sagts
att det enda som det råder någon konsensus om vad gäller demokratins betydelse är att det inte finns någon konsensus och ”att
termen har olika och motsatta innebörder.”29 När demokratin fylls
med dåligt innehåll kan den, som Brown exemplifierar, ”instrumentaliseras för syften som sträcker sig från nationalistisk främlingsfientlighet till rasistisk kolonialism, från heterosexuell till
kapitalistisk hegemoni”, men demokratin kan lika gärna ”mobiliseras mot sådana ambitioner”.30
Det som vi idag brukar tänka på som demokrati, det vill säga
en representativ liberal demokrati av kapitalistiskt slag, är historiskt sett ingen självklarhet. Länge förknippades demokrati
praktiskt taget alltid med direktdemokrati av antik stadsstatsmodell. Det var först under 1600-talet som det demokratiska
styret började kopplas samman med parlamentet och representationstanken, och ännu när Jean-Jacques Rousseau skrev Om
samhällsfördraget (1762) utgick han från att demokrati är detsamma som direktdemokrati. Även senare, efter det att radikala
tänkare börjat förorda en representativ demokratimodell, hade
den graderade rösträtten många förespråkare, enligt vilken de
röstberättigade skulle ha olika många röster beroende på börd,
bildning eller förmögenhet. Att det också i vår tid finns många
olika varianter av demokratin antyds redan av sammansättningar som republikansk, deliberativ eller radikal demokrati. Och det
är ju faktiskt så att även Orbán ibland talar om Ungern som en
demokrati, om än en illiberal sådan, låt vara att många säkert
tycker att det är lite som när nazisterna använde sig av socialismordet i sammansättningen nationalsocialism och att det hur
29

”Ett samtal med Jacques Rancière. Demokratierna mot demokratin”, i Giorgio
Agamben m.fl., Vad innebär det att vara demokrat?, övers. Marcel Mangold
(Hägersten: Tankekraft, 2010), s. 88.
30
Brown, Undoing the Demos, s. 209.
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som helst framstår som en luddig, missvisande beteckning utan
särskilt mycket konkret innehåll. Som Müller påpekar vore det
mer korrekt att i samband med Orbán och det samtida Ungern
använda begreppet defekt demokrati.31
Trots demokratibegreppets radikala öppenhet är det svårt att
komma ifrån att det på ett eller annat sätt betyder att det är
folket eller demos som ska styra. Då framträder omedelbart två
frågor som avgörande: dels vilka som närmare bestämt utgör
demos, dels vad demos faktiskt ska styra över. Med tanke på
demokratins inkluderande logik kan det vid första ögonblicket
framstå som ett graverande problem när demos på olika vis
begränsas. Men så har det i stort sett alltid förhållit sig och i de
flesta sammanhang går det knappast att lösa det på något annat
sätt. I det antika Aten var det inte mer än cirka en tiondel av
befolkningen som hade politiska rättigheter, nämligen de fria
männen. Långt fram i modern tid saknade kvinnor medborgerliga rättigheter, och även efter införandet av den så kallade allmänna och lika rösträtten – som genomfördes utifrån den i ett
längre historiskt perspektiv närmast revolutionerande formeln
en människa en röst som under decennierna kring sekelskiftet
1900 slog igenom på påfallande kort tid över stora delar av
västvärlden – fanns det grupper som inte inkluderades i demos. I
Sverige, där de avgörande rösträttsreformerna kom tämligen
sent, 1919–1921, dröjde det till exempel länge innan människor
med vissa psykiska funktionsnedsättningar fick medborgerliga
rättigheter.32 Ännu idag krävs det vanligtvis att man har nått en
viss ålder samt äger medborgarskap i landet i fråga för att få
rösta i parlamentariska val.
Men ett större problem gäller ändå frågan om vad det kollektiva subjekt som utgör demos närmare bestämt ska bestämma
över. Det går inte att komma ifrån att många av vår tids viktigaste politiska frågor inte är föremål för demokratiska överlägg31

Müller, Vad är populism?, s. 87.
Se t.ex. Arbetarhistoria nr 2–3 2019 som är ett temanummer om rösträttsbegränsningar i den svenska demokratin.
32
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ningar och beslut. För att bara nämna ett exempel står de multinationella företag som bara bli mäktigare och mäktigare i mångt
och mycket ovanför de demokratiska diskussionerna. Ännu
under 1970-talet talades det en hel del om ekonomisk demokrati,
men det är en diskussion som idag nästan helt försvunnit.
Snarare är det numera så att demokratin som sådan – i enlighet
med den nyliberala styrningsrationaliteten – brukar betraktas
utifrån ett ekonomiskt perspektiv. I väsentliga avseenden har
demokratin kort sagt avpolitiserats.
Det i vissa avseenden avpolitiserade tillstånd som uppstått
genom nyliberalismens förödande framfart, tillsammans med
sovjetkommunismens försvinnande, har teoretiker som Rancière
och Žižek analyserat i termer av postpolitik. Medborgarna deltar
knappast längre i de avgörande politiska besluten och de traditionella ideologiska konfliktlinjerna har kraftigt försvagats eller
imploderats. Trots populismen präglas stora delar av dagens
politiska diskussioner på den mer grundläggande nivån av konsensus snarare än dissensus, för att använda Rancières terminologi. Utifrån andra utgångspunkter men helt i linje med detta
talar den engelske sociologen Colin Crouch om det samtida
postdemokratiska tillståndet. Med postdemokrati avser han då
ett system där demokratin inte utgör så mycket mer än en tom,
formell institutionell inramning som döljer det faktum att den
egentliga makten finns hos de globala företagen och den politiskekonomiska eliten. I ett sådant samhällstillstånd kommersialiseras medborgarskapet och misstänksamheten ökar mot både
politiken och politikerna. Som Crouch uttrycker det finns det
numera en utbredd syn på politiker enligt vilken dessa ”framstår
som krämare snarare än ledare, som ängsligt måste ta reda på
vad deras ’kunder’ vill ha för att kunna hålla sig kvar i
branschen”.33 Det är helt enkelt så att ekonomin till stora delar
styr och sätter ramarna för politiken, snarare än tvärtom. Mot
den bakgrunden ter det sig lika symtomatiskt som signifikativt
33

Colin Crouch, Postdemokrati, övers. Henrik Gundenäs (Göteborg: Daidalos,
2011), s. 34.
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att Trump försöker styra USA på samma sätt som man brukar
styra ett företag. I de flesta avgörande politiska frågorna har folket – demos – väldigt lite att säga till om.
I försöken att återpolitisera demokratin gäller det därför att
inte underordna demokratin en ekonomisk eller teknologisk
rationalitet, eller för den delen ett moraliskt register, vilket tenderar att leda till moralism, men också att på olika sätt försöka
stärka den folksuveränitet som med goda skäl kan betraktas som
en central beståndsdel i demokratin. Om folkets suveränitet är
demokratins ena grundpelare så utgörs den andra enligt Mouffe
av föreställningen om jämlikhet. Hon hävdar att just folksuveräniteten och jämlikheten ”tillsammans konstituerar den demokratiska politiken”.34 Det är inte helt ovanligt att på detta vis lyfta
fram jämlikhetens avgörande betydelse för demokratin. Här
ingår Mouffe i en tradition som kan föras tillbaka till Alexis de
Tocqueville under första hälften av 1800-talet eller rentav Rousseau ett drygt halvsekel tidigare. Till samma tradition kan man
också räkna Rancière i vars tänkande jämlikheten närmast framstår som ett axiomatiskt postulat. För honom är såväl demokratin som politiken intimt förbundna med en radikal jämlikhetstanke. Även om vi lever i ett extremt ojämlikt samhälle, eller en
oligarki som Rancière ibland benämner det, kan demokratin
fungera som ”en jämlikhetens kil” i denna hierarkiska ordning.35
Snarare än med jämlikhet är det idag annars vanligare att
förknippa demokratin med frihet. Även i forskningen, inte minst
den anglosaxiska, är ett sådant frihetsperspektiv framträdande.
”För mig, liksom för andra som studerar ämnet”, framhåller
exempelvis den amerikanske statsvetaren Sanford Lakoff i sin
inflytelserika Democracy. History, Theory, Practice, ”utgörs den
moderna demokratins förenande impuls inte av en odifferen34

Mouffe, Till vänsterpopulismens försvar, s. 21.
”Ett samtal med Jacques Rancière”, s. 90. Om Rancières rätt egenartade syn på
demokratin, se vidare Anders Burman, ”Att leva som om vi vore jämlika. Rancière
som demokratiteoretiker”, i Anders Burman & Tora Lane (red.), Rancière och
demokratins estetik (Hägersten: Tankekraft, 2020), under utgivning.
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tierad passion för jämlikhet, utan av ett sökande efter likvärdig
frihet, eller med andra ord en strävan efter universell autonomi
och självstyre”.36
Även om friheten i dagens liberala – eller snarare nyliberala –
samhälle ofta får överskugga och tänks vara primär i förhållande
till jämlikheten framstår det i ett idéhistoriskt och politisk-teoretiskt perspektiv som mer fruktbart att betrakta dem som två
poler mellan vilka såväl demokratins förespråkare som dess kritiker tenderar att orientera sig, antingen affirmativt eller avvisande. De viktigaste poängen är dock att de båda polerna också
kan föras samman i det som filosofen Étienne Balibar på franska
kallar égaliberté, som elegant för ihop égalité och liberté och som
på svenska skulle kunna översättas med ”jämfrihet”.37 För att
kunna formulera en radikal demokratisk teori och praktik idag
gäller det att ta hänsyn till båda dessa sidor och försöka foga
samman dem till en dynamisk enhet. I en sådan sammansättning
av jämlikheten och friheten ryms ett utopiskt löfte om ett genuint demokratiskt samhälle som vi behöver reflektera mer över.
På ett plan handlar allt detta om, med Wendy Browns vackra
formulering, att vinna framtiden åter.38 Men för att kunna återpolitisera demokratin räcker det inte med drömmar om ett eftertraktansvärt möjligt samhälle. Det är av avgörande betydelse att
demokratin inte helt och hållet förvandlas till ett framtida projekt. Visionerna behöver därför vara förankrade i en analys av
historiska utvecklingstendenser. Utifrån sådana historiskt förankrade narrativ som sträcker sig mot den öppna framtiden är
det möjligt att understödja demokratins utveckling och handla
politiskt här och nu, genom allt från demonstrationer, aktioner
och civil olydnad till konst, litteratur och teoretiserande.
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Sanford Lakoff, Democracy. History, Theory, Practice (Boulder, Colorado: Westview Press, 1996), s. ix f.
37
Étienne Balibar, La proposition de l'égaliberté. Essais politiques 1989–2009 (Paris:
Presses Universitaires de France, 2010).
38
Wendy Brown, Att vinna framtiden åter. Texter om makt och frihet i senmoderniteten, red. Leila Brännström & Henrik Gundenäs (Stockholm: Atlas, 2008).
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Avslutningsvis förtjänar det att poängteras att det i den här
kampen för en fördjupad demokrati inte finns någon motsättning mellan teori och praktik. Som historikern och demokratiteoretikern Pierre Rosanvallon uttrycker det bidrar strävan efter
att begripa och begripliggöra världen ”till att skapa förutsättning
för att förändra den”, det vill säga att det i motsats till vad många
tänker sig ”råder en fullständig komplementaritet mellan vita
activa och vita contemplativa”.39 Med andra ord gäller det att i
den vardagliga praktiken leva och handla demokratiskt men
också att teoretiskt reflektera över demokratin och det politiska.
Idag när demokratin tycks vara hotad och ifrågasatt från alla
möjliga håll behövs båda dessa sidor mer än någonsin: demokratins teori och praktik.

39

Pierre Rosanvallon, Demokratin som problem, övers. Oskar Söderlind (Hägersten:
Tankekraft, 2009), s. 12.
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Medborgare, jag repeterar, medborgare
Demokrati i det tjugoförsta århundradet?
MATS ROSENGREN

TENNSOLDATEN
BESTIGER TRÄHÄSTEN
Tennsoldaten bestiger trähästen
och rider bort under kyrkohällen.
Den uppstoppade örnen svävar
med väldiga vingslag över fältet.
Det rätta är evigt. Medborgare,
jag repeterar, medborgare.
Må städer och byar brinna.
Må städer och byar brinna.
Werner Aspenström, Snölegend (1949)

I. Kontext
Vi vet att inget är evigt, inte ens vår förmenta kunskap om just
kunskapens förgänglighet.1 Paradoxerna strålar över den upplysta världen. Beprövade begreppsliga verktyg, djupt rotade i historia, traderingar och etablerade tankefigurer – höger mot
1
De tankar som för första gången presenteras som en helhet i denna text har jag
tidigare, och med skiftande betoningar, presenterat i ”Vad en Svensk måste kunna:
att vilja demokratin”, Tidskrift för Politisk Filosofi, nr 3 2016, i ”Des sujets autonomes?”, i Vincent Descombes, Florence Guist-Desprairies & Mats Rosengren
(red.), Actualité d’une pensée radicale. Hommage à Cornelius Castoriadis (Uppsala:
Uppsala universitet, 2018), samt i ”Kan vi vara demokratiska?”, 1 februari 2019 på
https://www.dixikon.se/kan-vi-vara-demokratiska-mats-rosengren-om-corneliuscastoriadis/
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vänster, demokrati hellre än oligarki, rättsstat mot godtycklig
maktutövning – har förlorat sin skärpa. De studsar stumt, slinter
mot dagens politiska oordning och faller verkningslösa till marken, blir liggande, oförmögna att generera förklaringar och förståelse. Vår är en tid för myter och magiskt tänkande.
Ett sätt att motverka denna återförtrollning kan vara att försöka ringa in orsaker till, och effekter av, dessa oordningar.2 Då
framstår idag två datum, två socialt imaginära betydelser,3 som
helt centrala: den 11 september 2001 – mer känt som ”9/11” –
och den 3 oktober 2013, dagen för den så kallade ”Lampedusakatastrofen”, då en överfull båt gick i kvav utanför den italienska
ön Lampedusa och 360 migranter drunknade. Alltså den globala
terrorismen och migrationen till Europa – två fakta, som blivit
till socialt imaginära betydelser, som blivit till commonplaces (det
vill säga allmänna tankeplatser, loci). Under senare år har
dessutom klimatkrisen och Brexit adderats till de båda, så att de
nu bildar ett fyrtal som framkallar alla slags reaktioner,
förhoppningar och förskräckelser, i Europa såväl som i resten av
världen.4 Dessa betydelser – terrorism, klimat, migration och
Brexit – hänger samman och bildar kärnan i ett effektivt ima-

2
Jag gör naturligtvis inga anspråk på att här presentera en genomarbetad argumentation baserad på väletablerade fakta och en kritisk granskning av allmänt
accepterade analyser (något som jag eventuellt återkommer till i en framtida bok,
men som skulle vara alltför omfattande att genomföra i detta sammanhang). I
stället erbjuder jag ett försök att beskriva mina intryck av en mängd sociala förändringar, på en mängd olika nivåer – ofta med stöd från och mot bakgrund i de
idéer och tankar som presenteras i antologin och webpublikationen Can a Person be
Illegal? Refugees, Migrants and Citizenship in Europe, URS/SRU, Uppsala, 2017.
Nedladdningsbar här: http://www.littvet.uu.se/forskning/publikationer/urs-sru/
urs-sru-6/.
3
Jag hämtar detta och andra begrepp (som exempelvis magma av mening och nedströms) från Cornelius Castoriadis politisk-filosofiska antropologi – se strax nedan.
4
Det finns givetvis många andra datum och händelser som, sett från andra horisonter än den västeuropeiska, lika effektivt kunde fylla samma funktion som fyrtalet
9/11, Lampedusa, Klimatkrisen och Brexit, men i just denna text håller jag mig till
Europa och en mer specifikt västeuropeisk problematik. Min förhoppning är att det
vi i dessa sammanhang kan lära och förstå om Europa också kan visa sig värdefullt i
andra geografiska, kulturella och ekonomiska kontexter.
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ginärt system. Men det är ett märkligt system. Det låter sig inte
förstås eller förutses genom förklaringar som baserar sig på statistiska vetenskaper eller på att det ”förnuftiga” politiska spelet –
alltså att rösta, delta i debatter, att respektera det deliberativa förnuftets krav och så vidare – accepteras av befolkningen. Kommunikationsteknologierna har förändrat den offentliga sfären så
i grunden att den idag knappast kan sägas vara offentlig; televisionen är inte längre (som i Pierre Bourdieus bok Om Televisionen från 1996) masskommunikations främsta medium; och
också massorna tycks ha försvunnit för att på gott och ont bli till
en befolkning uppdelad i ”bubblor”; individerna har på allvar
blivit till divider.5
Redan i början av 1980-talet talade den politiske filosofen
Cornelius Castoriadis om den växande bristen på meningsfullhet
(la montée de l’insignifiance) som det största hotet mot det radikala demokratiprojekt han ägnade hela sitt verk åt att förklara
och försvara.6 Han såg en sådan utarmning hos samtliga västliga
liberala demokratier. De hot som Castoriadis anade – totalitära
regimers återkomst i Europa; fokus på egenintressen på bekostnad av ansvarstagande för det gemensamma; prylsamhällets för-

5
Gilles Deleuze förutspådde denna utveckling redan 1990, i ”Post-scriptum sur les
sociétés de contrôle”, publicerad i det första numret av tidskriften L’autre journal.
För svensk översättning, se antingen ”Postskriptum om kontrollsamhällena”, övers.
Bo Isenberg, Res Publica 23, 1993 eller Gilles Deleuze & Felix Guattari, Nomadologin, övers. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Raster förlag, 1998), s. 199ff.
6
Cornelius Castoriadis föddes i Konstantinopel 1922, anlände 23 år gammal till
Paris som flykting från Grekland strax efter andra världskrigets slut, etablerade sig
snabbt som en skarp politisk analytiker och aktivist, grundade tidningen och gruppen Socialisme ou Barbarie (tillsammans med bland andra Claude Lefort och JeanFrançois Lyotard). När många andra år 1968 slöt upp kring olika varianter av marxism publicerade han en radikal kritik av Marx och omskolade sig till filosof och
psykoanalytiker. 1975 publicerar han L’Institution Imaginaire de la Societé där han
lägger grunden till sin politiskt-antropologiska filosofi om radikalt skapande, institutioner, autonomi, heteronomi och det han kallar en magma av socialt imaginära
betydelser. Denna filosofi utvecklade och nyanserade han sedan i en serie av publikationer samlade under namnet Carrefours du Labyrinth (Korsvägar i labyrinten)
samt i en mångårig seminarieserie vid EHESS i Paris. Dessa seminarier är sedan ett
flertal år under utgivning på Editions du Seuil, Paris.
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måga att sluka politisk kraft och energi genom ständigt nya gadgets – har idag tagit konkret form, kanske i högre grad än någon
då kunde ana. En medborgerlig vilja och strävan rörande det för
alla gemensamma saknas inom många samhällen idag – eller i
alla fall inom stora och, tycks det, växande grupper världen över.
I stället har vi, helt i linje med Castoriadis farhågor, fått antingen
en till meningslöshet gränsande likgiltighet, eller ett närsynt
intresse för det som är gott för mig och de mina. Olika varianter
av identitetsbyggande och självutveckling framstår som viktigare
än frågor som rör vilket slags samhälle vi alla tillsammans vill
leva i, gemensamt skapa och upprätthålla. Och politiken verkar
allt mer ha blivit till en karriärväg för några få i en oligarkisk elit
i stället för ett uppdrag för alla.
Det tycks alltså som att Castoriadis hade rätt då han 1990
hävdade att för en individ som ställs inför en socialhistorisk situation av detta slag så är ”de enda urskiljbara vägarna” att följa de
som leder till ”transgression” eller ”patologi” (jag återkommer
till detta).7 Idag kan vi utvidga och ytterligare stärka denna slutsats genom att konstatera att numera gäller detta inte blott
individer, utan även för kollektiv och grupper, liksom för dem
som anförtrotts de mest dominerande och mäktigaste funktionerna inom våra politiska system. Det räcker att, bland ett oräkneligt antal tänkbara exempel på en mängd olika sociala nivåer
från de senaste åren, peka på ISIS, Trump i USA, Orban i
Ungern, Erdogan i Turkiet samt vår kollektiva gränsöverskridande oförmåga att, trots allt som vi vet, förändra vårt sätt
att leva. Hopplöshet och handlingsförlamning breder ut sig i
vänsterliberala kretsar; entusiasm och opportunism i andra.
Sådant ter sig idag det socialhistoriska marskland, detta nedströms, som vi befinner oss i (jag återkommer också till detta och
dessa termer).
Denna situation, som jag här inledningsvis skisserar i mycket
grova och tendentiösa drag, har gett upphov till många, kom7

Cornelius Castoriadis, Le monde morcelé (Paris: Seuil, 1990), s. 140.
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plexa och på intrikata sätt sammanflätade effekter, såväl globalt
som lokalt. I Europa kan de opinionsmässiga framgångarna för
extrema högerpartier ses som oroande exempel på denna utveckling. I val efter val får de en allt större makt inom parlament
och opinion – och då inte bara i Ungern eller Turkiet, utan också
i för det europeiska liberaldemokratiska projektet centrala stater
som Tyskland, Frankrike och (får man väl också säga) Sverige.
Den liberala demokratins dödgrävare vinner både kraft och
legitimitet genom samma demokratis helt centrala mekanismer
– de öppna offentliga valen, vilkas resultat måste respekteras.8
Samtidigt är de partipolitiska framgångarna ”bara ena sidan av
myntet. Genom kulturella medel syftar den [Nya Högern] till att
förändra förutsättningarna för politiken, att först och främst förändra de idéer, föreställningar och tankestrukturer som den politiska logiken vilar på.”9 Det rör sig om ett medvetet arbete inriktat
på att omforma det socialt imaginära, den dominerande doxan.
Ett sådant förändringsarbete sker till stor del – men absolut
inte bara10 – på språklig nivå. Det handlar om en stegvis, nästin8
Se Dilip P. Gaonkar, ”Ethos and Figuration of Demos in Our Time”, keynote-föredrag på Nordisk konferens för retorikforskning, NKRF7, Bergen, 18 september
2019.
9
Karl Ekeman, Om sårbarhet, identitet och metapolitik i den europeiska Nya
Högern, avhandlingsplan och presentation av ett forskningsprojekt för forskarutbildning i retorik, våren 2016, s. 1. Jag citerar här från Karl Ekemans presentation av
sitt avhandlingsprojekt inom ämnet retorik. Ekemans projekt fokuserar delvis på
hur den Nya Högern gestaltar berättelsen om det moderna Europa, samt ”hur denna berättelse görs pregnant genom politiserade sårbarheter” (ibid). I arbetet med
denna text har jag hämtat inspiration och idéer från Ekemans projekt, som befinner
sig i ständig utveckling sedan 2016. Detta gäller i synnerhet tanken om det metapolitiskas betydelse, som gett mig nya ingångar till förståelsen av det Castoriadis
kallar inframakt – se nedan.
10
De språkliga förändringarna beledsagas av transformationer på institutionell
nivå, även om dessa inte alltid direkt eller tydligt motsvarar de språkliga förskjutningarna. Tänk exempelvis på de ändringar i praxis vad gäller asylärenden etcetera
som följt på den så kallade flyktingkrisen 2015, eller på brexits omfattande effekter
på migrations-, handels- och utbytesavtal. Dessa institutionella omvandlingar och
hur de framställs i medierna utgör i sig en väsentlig del i omskapandet av det
rådande socialt imaginära i Europa. (Tack till den anonyme granskare som påpekade vikten av att framhålla detta.)
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till omärklig betydelseförskjutning, där det politiska landskapet
omformas genom ihärdigt bruk och repetition av ord som systemkollaps, flyktingvågor, det sant svenska, de egentliga svenskarna, den europeiska livsstilen och så vidare.11 I just detta
avseende befinner vi oss i en situation som på många sätt kan
jämföras med 1930-talets Europa.12 Vi har idag mycket att lära av
de analyser som bland andra den filosofiske antropologen Ernst
Cassirer, författaren och journalisten Sebastian Haffner och
lingvisten Viktor Klemperer presenterat av denna period.13
Klemperer skriver i en ofta citerad formulering att nazismen
smög sig in i…

11

Eller genom motsvarande eller liknande uttryck på andra språk – mekanismerna
är de samma.
12
Vid ett seminarium den 8 oktober 2019 vid Uppsala universitet ägnat Tvetydighetens fascism. Om den politiska och kulturella situationen i Brasilien varnade
Marcia Cavalcante Schuback för att dra för långtgående och lättköpta paralleller
mellan dagens situation och 1930-talets. Hon visade övertygande att dagens fascism
brukar andra, kanske än mer försåtliga verktyg – som till exempel att på den diskursiva ytan helt anamma en demokratisk och egalitär diskurs, liksom att ge sken av att
helt acceptera de demokratiska procedurerna, samtidig som termernas innehåll och
procedurernas syfte förvrids till oigenkännlighet. Häri består enligt Cavalcante
Schuback tvetydigheten hos dagens fascism – som exempelvis i Brasilien där den
tidigare presidenten Lula kunde fällas och fängslas ’i rättvisans namn’ genom åberopande av en till formen till synes neutral rättspraxis. Jag håller helt med Cavalcante
Schuback om denna analys, men tror samtidigt, som jag skriver strax nedan, att vi
har mycket att lära av de kritiska och uppmärksamma analyser som Klemperer,
Haffner och Cassirer presenterade av sin samtid, inte minst vad gäller repetitionens
och innötningens avtrubbande effekter. Se strax nedan.
13
Vid sidan av Klemperers LTI som citeras strax nedan tänker jag främst på Cassirers Myth of the State i Gesammelte Werke, Hamburger Ausgabe, 25 (Hamburg:
Felix Meiner Verlag, 2007) och Sebastian Haffners En tysk mans historia. Minnen
1914–1933 (Stockholm: Norstedts, 2002).
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den stora massans kött och blod genom enskilda ord, fraser och
meningstyper vilka tvingade sig på människor genom miljontals
upprepningar och som började användas mekaniskt och omedvetet. […] Ord kan vara som mycket små arsenikdoser: de sväljs
helt obemärkt, de tycks inte ha någon verkan men efter ett tag
verkar giftet ändå.14

II. Text
I denna socialhistoriska situation framstår det som väsentligt att,
återigen och explicit, ställa frågan om hur vi medborgare vill
skapa vårt samhälle, liksom om vilka förutsättningarna är för en
sådan vilja. Alltså att ställa frågan om det politiska.15
Castoriadis återkommer ständigt till hur det socialt imaginära
och politiken interagerar och formar den för ett visst samhälle
specifika uppfattningen om det politiska. Han hävdar att det är
människan själv tillsammans med sina likar, och oavsett om hon
14

Victor Klemperer, LTI – Tredje rikets språk [lingua tertii imperii]. En filologs anteckningsbok, övers. Tommy Andersson (Göteborg: Glänta, 2006), s. 41.
15
Eftersom den gängse terminologin är oklar på denna punkt vill jag gärna förtydliga mig: Om vi med politik förstår det vardagliga politiska arbetet, hur det
organiseras i utskott, debatter, promemorior, interpellationer, utarbetandet av förordningar och lagar etcetera, så befinner sig det politiska på en annan, mer generell
nivå. Här är det inte längre fråga om hur idéer bäst ska implementeras och integreras i en mer eller mindre byråkratisk organisation och praktik, utan i stället fråga
om idéerna själva, om föreställningarna om det goda samhället, om vad en medborgare i grund och botten är, om hur samhället förstår sig självt. Frågan om det
politiska är alltså en metapolitisk fråga som rör en övergripande förståelse och inriktning av samhället i stort. Det politiska har med ideologi och inte minst med
doxa att göra, men är inte reducerbart till dessa. Det politiska rör det som
Castoriadis kallar en magma av socialt imaginära betydelser som i varje ögonblick
och för varje samhälle är specifik. Denna betydelsemagma, i vilken bland annat
språk och språkbruk ingår som väsentliga delar, är vad som gör ett samhälle till just
detta samhälle. En aspekt som särskilt intresserar Castoriadis rör ”villkoren för
framställandet av sociala individer som förmår reproducera och få det samhälle
som framställt dem att fungera. Sett från denna synpunkt är giltigheten (Gelten)
hos de socialt imaginära betydelserna ett sine qua non för ett samhälles existens.”
Cornelius Castoriadis, ”La Crise des Sociétés Occidentales”, i La Montée de l’insignifiance (Paris: Seuil, 1996), s. 21–22. Rörande det politiska, se också Chantal
Mouffe; många verk, till exempel Om det politiska, övers. Oskar Söderlind (Hägersten: Tankekraft, 2008).
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är medveten om det eller ej, som skapar sin omvärld, sina värden, sina samhällen och politiska ordningar. Hon är den varelse
som själv (auto) sätter lagarna och normerna (nomos) för sin
värld; hon är i ordets ursprungliga mening autonom – vilket inte
alls innebär att varje enskilt subjekt skulle vara ”fritt att välja”
vad som helst. Castoriadis är varken en existentialist eller något
slags nyliberal tänkare – långt därifrån. I stället sätter han människans autonomi, och det han på den politiska nivån kallar
autonomiprojektet, i relation till hennes alltför vanliga strävan
efter att heteronomt (hetero nomos – utifrån kommande lagar)
underkasta sig påstått tvingande naturlagar, gudomliga påbud
eller ett obetvingligt öde. De flesta samhällen i historien har,
menar Castoriadis, skapat sig efter andra principer än den
självkritiska autonoma demokratins, slutit sig i tinglika formationer och sökt stabilitet, legitimitet och permanens i stället för
öppenhet och rörelse. Men en sådan slutenhet hotar inte bara
samhällets förmåga till förändring och självprövning. Den hotar
också att kväva samhället genom att påtvinga det rationalitet,
kausalitet och öde vilka alla var för sig, eller tillsammans, presenteras som ofrånkomliga och nödvändiga. Denna strävan och
vilja till heteronomi ser Castoriadis som mänsklighetens största
självbedrägeri, och han ägnade hela sitt verk åt att på alla tänkbara nivåer visa, hävda och argumentera för autonomins och
självskapandets ofrånkomliga nödvändighet.
När Castoriadis beskriver resultaten av människans skapande
föreställningsförmåga talar han, som jag redan varit inne på, om
dessa som en magma av socialt imaginära betydelser.16 Termen
magma är från början en geologisk term som betecknar den
ständigt rörliga, skiktade och av olika smälta bergarter och
mineraler bestående massa som då och då tränger igenom jord16

Vad gäller de socialt imaginära betydelserna förklarar Castoriadis att de är sociala
för att de delas av många, imaginära för att de har sitt ursprung i vår skapande
föreställningsförmåga (alltså inte för att de i någon mening skulle vara ”falska”) och
betydelser just för att de är olika sätt att organisera vår värld till något som har
betydelse, har mening för oss.
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skorpan i våldsamma eruptioner. Det som kallas lava på jordytan
var kort sagt tidigare magma. Alla dessa betydelser är väsentliga
för Castoriadis – de olika strata (skikt) som utan att helt blandas
viks in och ut ur varandra; som friktionellt existerar tillsammans
utan att kunna återföras till ett och samma ursprung; som
befinner sig i ständig rörelse, men i olika hastigheter (de olika
skikten i en magma är av olika temperatur, densitet och tröghetsgrad); som kan bryta igenom en stelnad skorpa, bara för att i
sin tur svalna, stelna och bilda nya formationer. Castoriadis
väljer metaforen magma för att understryka de olika socialt
imaginära stratas samtidiga autonomi och sammanflätning. (Det
bör kanske sägas att också på en ontologisk nivå tänker Castoriadis sig varat som en stratifierad magma, stadd i ständig
förändring – jag återkommer kort till detta nedan.17)
*
Mot denna bakgrund menar Castoriadis att föreställningen om
demokrati som medvetet självstyre, som autonomi, måste förstås
som ett frö inom det västerländska politiska tänkandet. Denna
föreställning är en av de viktigaste bland de socialt imaginära
betydelser som tillsammans formar den magma av mening människor inom den västerländska tanketraditionen lever i, och lever
genom. Nästan lika ofta talar han om hur våra samhällen, genom
det som han kallar inframakt (där bland annat språkliga förändringar av den typ som Klemperer pekade ut i Tredje Rikets
Tyskland kan spela en väsentlig roll), skapar, formar, ja producerar medborgare i vilka, och genom vilka, de socialt imaginära
betydelser som är specifika för just dessa samhällen förkroppsligas:

17

Jag har skrivit om Castoriadis ontologi i andra sammanhang – se exempelvis min
”Skapelse ur intet?”, Res Publica 58, 2003, s 67–83; särskilt s 74ff. Se också Suzi
Adams, Castoriadis Ontology. Being and Creation (New York: Fordham University
Press, 2011).
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Om vi definierar makt som kapaciteten hos en viss personlig
eller opersonlig substans att få någon (eller några) att göra (eller
inte göra) vad denne på egen hand inte nödvändigtvis skulle ha
gjort (eller kanske skulle ha gjort), står det omedelbart klart att
den största tänkbara makten ligger i möjligheten att på förhand
forma någon på ett sådant sätt att denne av sig själv gör det man
vill, utan något behov av herravälde (Herrschaft) eller explicit
makt. /…/ Redan innan all explicit makt och inte minst innan
allt ’herravälde’, utövar med andra ord samhällets instituering
en radikal inframakt över alla individer den frambringar. 18

Att utöva sådan makt är varje despots, varje diktators livsfarliga
men samtidigt, åtminstone i längden, fåfänga dröm – för inframakt bärs aldrig upp av en enskild individ eller unik instans. Den
utövas, säger Castoriadis, av det instituerande samhället i kontinuerligt samspel med det instituerade samhället. Därigenom
blir inframakten ingens makt, och just därmed allas makt: Medborgarna utgör tillsammans samhället instituerande kraft, och är
samtidigt de viktigaste bärarna av samhällsinstitutionen.
Just denna för Castoriadis grundläggande idé om hur individer skapas av och genom sin samhälleliga tillhörighet ställer
oss inför ett svårbemästrat och komplext problem: Om det är så
att vi – till exempel vi som lever i Sverige och Europa – sedan
länge lever i samhällen som varken är autonoma eller demokratiska i den starka mening som Castoriadis ger dessa termer, då
följer att ingen av oss heller har formats av en inframakt, eller av
flera samverkande inframakter, som befrämjar institutionen av
en verkligt autonom demokratisk magma av socialt imaginära
betydelser. När Castoriadis i början av 1990-talet, i samklang
med sina analyser av den växande meningslösheten som jag
nämnde strax ovan, diskuterade denna fråga hävdade han att vi i
Europa, i bästa fall, lever inom liberala oligarkier där det kapitalistiskt imaginära i princip är allenarådande. Den kapitalistiska
18

Ur ”Makt, politik och autonomi” i Cornelius Castoriadis, Filosofi, politik, autonomi, texter i urval av Mats Olin, övers. Gustaf Gimdal & Stefan Jordebrandt
(Symposion, Stockholm, 1995), s. 106–139.
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betydelsemagman får oss, säger Castoriadis, att tro att ”målet för
mänskligt liv skulle vara produktionens och konsumtionens
ohämmade expansion, ett så kallat materiellt välmående, etcetera.” En konsekvens av detta är att befolkningen blivit ”helt
igenom privatiserad”. Hos den finner vi inte längre, som Castoriadis utrycker det, ”en passion för gemensamma angelägenheter”.19 Och han drar följande slutsats: ”Det handlar om en nära
och djupgående relation mellan individernas struktur och systemets. I dag är individerna konforma med systemet och systemet med individerna.”20
Även om det gått mer än 25 år sedan Castoriadis formulerade
sin diagnos så ser jag ingen anledning att motsäga honom idag –
snarare tvärt om. Om något har förändrats så är det i riktning
mot en än mer omfattande, än mer global, än mer privatiserande
dominans av det kapitalistiskt imaginära. Dessa förändringar
har, skrev Castoriads då, i början av 1990-talet, lett till ett tillstånd av ”apati, av de-politisering, av privatisering” som bara blir
allt värre, går allt mer på djupet och som dessutom tycks vara här
för att stanna:
Folkens försvinnande från den politiska sfären, de politiska och
sociala konflikternas försvinnande, gör det möjligt för den ekonomiska, politiska och mediala oligarkin att undslippa all kontroll. Och detta producerar redan extremt irrationella regimer
och strukturell korruption.21

Det finns många tecken på att det är här, just här, vi befinner oss
idag. Det saknas naturligtvis inte konflikter i världen av idag,
men de är sällan politiska i Castoriadis mening. De konflikter
kring identitet samt den växande nationalism som vi ser i
19
Detta och de närmast föregående citaten är hämtade från Castoriadis, Une Société
à la dérive (Paris: Seuil, 2005), s. 18. (Texterna i denna volym utgörs av postumt
publicerade artiklar, föredrag etc. – därav det sena årtalet för publikationen.) Alla
översättningar är mina, om inget annat anges.
20
Detta och det närmast föregående citatet: Castoriadis, Une Société à la dérive, s. 18.
21
Castoriadis, Une Société à la dérive, s. 20.
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Europa idag (och på många andra håll i världen) är, menar jag,
inte i egentlig mening politiska konflikter. En politisk konflikt,
såsom jag förstår ”politisk” i denna text, rör det för alla gemensamma; hur det gemensamma ska förstås, fördelas och hanteras.
Konflikter kring det gemensamma kan mycket väl röra förståelsen av kön, genus, hudfärg och/eller maktförhållanden i specifika situationer i specifika social-historiska kontexter; det specifika kan angå oss alla och därför vara en del av det gemensamma
– allt hänger på hur problemen artikuleras. Men många identitets och/eller nationalism-baserade konflikter idag framstår
snararast som uttryck för ett slags generaliserad privatisering,
där de ökända informationsbubblor vi sedan ett antal år sägs leva
i knappast saknar betydelse. Samma sak gäller extremt irrationella regimer – jag behöver väl knappast påpeka att de redan
finns eller håller på att växa fram snart sagt överallt i dagens
värld. (Jag tänker, för att bara nämna tre ganska olika exempel,
på den aktuella situationen i brexit-UK, i Bolsonaros Brasilien
och Trump-administrationens USA.)
Jag tror man kan säga att vi i Europa idag (liksom i andra
politisk och demografiskt betydelsefulla regioner världen över,
men i denna text begränsar jag mig som sagt till att tala om
Europa) sedan länge lever under sociala villkor som knappast
kan sägas befrämja utvecklingen av autonoma och demokratiska
tänkesätt och praktiker. Därför ställer jag mig följande frågor:
Om detta stämmer, hur kan vi då rimligen om oss själva hävda
att vi är autonoma subjekt? Det vill säga sådana subjekt som
krävs för att bli fungerande medvetna medborgare i demokratiska stater? Kan vi alls påstå att åtminstone några bland oss
är subjekt som tänker och handlar på ett autonomt och alltigenom medvetet sätt? Är politisk såväl som subjektiv autonomi
ens en möjlighet för oss, som individer så väl som kollektiv?
Detta är mitt problem. Jag kommer med, och på sätt och vis
mot, Castoriadis att försöka finna en lösning – i förhoppningen
att det finns en sådan – genom att återvända till idén om demokratin som ett frö inom den västerländska tanketraditionen.
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Först vill jag undersöka hur denna idé kan förstås, och sedan hur
den kanske kan aktiveras på nytt.
**
Castoriadis återkommer ofta till att vi människor i vår socialhistoriska existens alltid befinner oss nedströms. Jag har själv försökt utveckla denna tanke i ett antal olika publikationer,22 därför
nöjer jag mig här med att konstatera att metaforen ”nedströms”
gör det möjligt att formulera följande specifika tanke:
Vi är alla (genom att vi socialiserats) nedsänkta i imaginära
vatten som är mättade av ibland närande ibland giftiga partiklar
som utgör den miljö i vilken vi blir till. Bland dessa partiklar,
som är rester av tidigare sociala produktioner, materiella såväl
som begreppsliga, finner vi också det som Castoriadis kallar
frön: demokratins och autonomins frön, men i lika hög grad fascismens, rasismens och nazismens frön. Att vi människor befinner oss nedströms innebär att vi på ett eller annat sätt påverkas och formas av de näringsämnen och föroreningar som vi,
medvetet som omedvetet, tar till oss och utvinner ur de vatten i
vilka vi verkar.
Men hur, mer konkret, påverkas vi av dessa metaforiska vatten? Castoriadis igen:
Samhället, i sin egenskap att alltid redan vara instituerat, är
självskapelse och förmåga till självförändring. Samhället är den
instituerande radikala föreställningsförmågans [l’imaginaire
radical] verk, vilken varje gång blir till [qui se fait être] som

22

Till exempel på engelska i ”On Being Downstream”, i Marcia Sá Cavalcante
Schuback & Hans Ruin (red.), The Past’s Presence. Essays on the Historicity of Philosophical Thought (Huddinge: Södertörns högskola, 2005), liksom ”A PhilosophicalAnthropological Case for Cassirer in Rhetoric”, skriven tillsammans med Erik
Bengtson i Rhetorica A Journal of the History of Rhetoric, vol. 35, nr 3, sommaren
2017, s. 346–366.
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partikulärt instituerat samhälle och som partikulära sociala föreställningar [imaginaire sociale].23

Det viktiga här är begreppen självskapelse och förmåga till självförändring; de erbjuder en möjlig väg att utforska. Om jag förstått Castoriadis rätt, så kan man inte förutsätta en tvingande
och allomfattande kausalitet, varken i historien eller i samhället
(samtidigt som kausaliteten förblir en ofrånkomlig kategori i
flera av varats olika strata, där de ensidiska lagar råder som på
flera sätt håller samman vår värld – till exempel förutsätter
vetenskapernas experiment liksom varje väderrapport kausala
och förutsägbara relationer).24 Det finns alltid sprickor och
glapp, liv och rörelse såväl i enskilda individer som i den samhälleliga institutionen, där ett underliggande kaos tränger fram endast för att genast täckas över av den radikala föreställningsförmågans skapelser.25 Castoriadis fortsätter:
Rent konkret finns ett samhälle till endast genom hur det hanterar den fragmenterade och komplementära inkarnationen och
förkroppsligandet av sin institution och sina socialt imaginära

23

Castoriadis Le monde Morcelé, s. 138.
Ensidisk, förkortning av ”ensemblistisk-identitär logik”, är ett begrepp som
Castoriadis myntat för att beteckna den logik och det kausala tänkande som förklarar fenomen genom att återföra dem till, eller härleda dem från, en specifik
mängd (ensemble) eller en specifik identitet. Ett typexempel kan sägas vara tanken
om att allt som nu finns i universum ytterst kan återföras till the big bang. Se t.ex. J.
Kloogeers klargörande artikel ”Ensemblistic Identitary Logic (Ensidic Logic)”, i Suzi
Adams (red.), Cornelius Castoriadis Key Concepts (London & New York: Bloomsbury, 2014).
25
När det gäller Castoriadis specifika förståelse av kaos, se Emanuele Profumi, Sulla
Creazione Politica (Roma: Editori Riuniti Internazionali, 2013); Mats Rosengren,
”True and False Chaos. The Mythical Origins of Creation”, i Lambros
Couloubaritsis, Servanne Jolivet, Christophe Premat & Mats Rosengren (red.), Les
émigrés grecs et leur influence sur le débat intellectuel français (Paris: Éditions Le
Manuscrit, 2012), liksom ”On Academic Responsibility, Chaos and Borders”, i Mats
Rosengren, Alexander Stagnell & Louise Schou Therkildsen (red.), Can a Person be
Illegal? Refugees, Migrants and Citizenship in Europe (Uppsala: Uppsala universitet,
2017). Nedladdningsbar här: http://www.littvet.uu.se/forskning/publikationer/urssru/urs-sru-6/
24
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betydelser hos levande, talande och handlande individer. […]
Individerna görs av samhället, samtidigt som de gör, och gör
om, det ständigt instituerade samhället. I en mening så är individerna samhället. 26

En glädjande följd av detta är att vi individer inte är och inte heller, som jag antydde ovan, kan vara fullständigt bestämda av
samhällets inframakt. Därmed borde det alltid finnas möjligheter
att vilja, agera, säga och göra annat än vad den i samhället
rådande doxan föreskriver. Också i de mest tvingande och totalitära omständigheter förblir en möjlighet att tänka och handla
mot strömmen.
Och det är här som frön kan spela en avgörande roll. För även
om vi har förmågan – alltid potentiell, ibland aktualiserad – att
tänka och handla motströms, måste vi alltid börja just där vi
befinner oss och arbeta med de begreppsliga och konkreta verktyg
som finns tillhands, just här och nu. Och om vi i vårt varande
nedströms kan komma åt socialt imaginära betydelser som till
exempel ”reflexivitet”, ”autonomi” och ”demokrati” visar det åtminstone, med Castoriadis ord, på en möjlighet som ”vi borde
hävda är ständigt närvarande för alla mänskliga varelser” även om
den ”endast mycket sällan förverkligas genom alla olika historiska
samhällen, eller genom individer i vårt eget samhälle.” 27 (Mot
slutet av denna text kommer jag kort presentera ett samtida exempel på ett tänkande som tycks gå mot strömmen inom det politiska
området.) Det är denna möjlighet till demokrati, som Castoriadis
menar är skönjbar i den västerländska historien, det vill säga i de
västerländska samhällenas magma av socialt imaginära betydelser,
som vi kan förstå som ett frö.28

26

Castoriadis Le monde Morcelé, s. 139.
Castoriadis Le monde Morcelé, s. 263.
28
Castoriadis menar att idén om autonom och demokrati i historisk mening är en
specifik skapelse inom den västerländska kultursfären, med rötter i de antika
grekiska stadsstaterna. Men han är lika tydlig med att autonomin och demokratin
ständigt är en mänsklig möjlighet i varje samhälle och kultursfär.
27
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Återstår bara att ta reda på hur detta frö kan fås att slå rot, hur
det kan fås att växa i just de socialhistoriska villkor som är våra.
***
Men innan jag fortsätter denna undersökning måste ett möjligt
missförstånd undanröjas.
Hos Castoriadis finner man som vi sett tre centrala metaforer
som bidrar till att ge hans tänkande dess specifika och fruktbara
form: nedströms, magma och frö. Likväl tycks det mig som att två
av dem – nedströms och frö – strider mot innebörden och den
allmänna inriktningen av hans tänkande.
Jag skrev nyss om hur jag skulle vilja förstå tanken att vi befinner oss nedströms – och kanske var det påfallande att jag undvek att tala om historiens stora flod, som har sitt bestämda lopp
från källa till hav. I stället talade jag om nedströms som ett
socialhistoriskt villkor för vår existens i historiens marskland,
just för att undvika alla föreställningar om en förutbestämd historisk utveckling eller tvingande historisk kausalitet. Jag nöjer
mig här med denna korta kommentar om nedströms för att ägna
mig mer utförligt åt frågan om det metaforiska fröet.
Är denna botaniska metafor särskilt lyckad? Är den inte alltför rigid, för stabil eller – för aristotelisk? Ett frö, visst innehåller
väl det, som en potentialitet att aktualisera, en hel plan för utveckling och växande? Men demokrati, och än mindre den mänskliga autonomin, kan väl inte följa en förutbestämd plan och
aktualiseras på samma sätt, eller ens avlägset analogt med, till
exempel en ek? Det skulle förutsätta att det funnes en essens i det
demokratiska fröets inre, en orubblig form för demokrati och
autonomi – men det skulle gå helt på tvärs mot det som jag förstår som Castoriadis öppna och rörliga tänkande.
Kanske kan man rädda idén om fröet som man ska försöka få
att gro genom att hävda att den socialhistoriska mylla där det slår
rot i varje enskilt fall är specifik och annorlunda, och att de
demokratier och den autonomi som växer fram därur därför alltid
är olika och specifika. Men det är knappast en tillfredställande lös-
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ning, eftersom den likväl påstår att alla demokratier och autonomier, svunna eller kommande, väsentligen är desamma.
Vi måste alltså försöka omarbeta också denna metafor i riktning mot en verkligt, det vill säga en icke förutbestämd, autonom
process. Vi bör helt enkelt förstå idén om ett frö mindre som ett
slags botanisk kärna och i stället som ett spår,29 som en rest av
tidigare sociala skapelser, som en möjlig inspirationskälla, som
är skönjbar i våra samhällens magma av socialt imaginära betydelser. I vilket fall som helst så är det så jag förstår Castoriadis
när han skriver detta:
Vi talar självfallet om den mänskliga varelsens möjligheter: vi
påstår inte att de alltid, oftast, automatiskt etcetera förverkligas.
Vi vet mycket väl att det motsatta är fallet, men vi vet också att
dessa möjligheter kan aktualiseras, och att de faktiskt har aktualiserats i vissa samhällen och av vissa individer […].30

Att förstå idén om en medvetet autonom demokrati som ett
spår, som en eventuell inspiration, ger oss en begreppslig, och
därmed också konkret, möjlighet att aktivera idén i dagens
socialhistoriska situation – inte att omplantera den och passivt
hoppas på att den ska slå rot, utan att förvalta och utveckla de
konkreta och begreppsliga möjligheter den bär med sig.
****
Låt mig nu, efter denna metaforiska omväg, återkomma till huvudfrågan: Kan vi som har skapats och formats i och genom en
dominant kapitalistisk betydelsemagma alls hoppas kunna för29
Jag tänker här ”spår” inte som något som pekar hän mot ett väsen eller ett absolut
ursprung, utan mer i linje med hur begreppet används inom Jacques Derridas
tänkande – alltså som något som framstår som meningsfullt i kraft av att ingå i ett
ständigt föränderligt och rörligt teckensystem, vilket traderas och transformeras i
och genom de socialhistoriska villkor inom vilka det tar plats – kort sagt som något
som framstår som meningsfullt i en specifik position nedströms.
30
Castoriadis, Le monde Morcelé, s. 273.
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verkliga den demokrati och autonomi som vi likväl kan skönja
spåren av? Och om ja, hur?
Som jag redan antytt, tror jag att möjligheten finns, men att
den är minimal. När Castoriadis år 1997 fick frågan om hur det
nuvarande samhället skulle kunna omformas i riktning mot ett
autonomt kollektiv svarade han att ”ett sådant samhälle är endast möjligt om de individer som besjälar det också är autonoma.”31 Det tycks alltså finnas föga hopp för oss som formats i
en epok som utmärks av en generaliserad konformism. Men
Castoriadis vill likväl tro på möjligheten av att slå upp bräscher i
denna massiva konformitet:
Endast i den mån som den radikala föreställningsförmågan förmår tränga igenom de olika successiva strata i det sociala pansar
som utgörs av individen, och som täcker den och genomsyrar
den på djupet, kan man tala om en återverkan från den enskilda
människan på samhället. […] En sådan återverkan är mycket
sällsynt och i vilket fall som helst knappt märkbar i de allra flesta
samhällen, där den instituerade heteronomin härskar och där,
vid sidan av en kollektion av förutbestämda sociala roller, de
enda urskiljbara vägarna för ett enskilt psyke att uttrycka sig är
via transgression och patologi.32

Måste vi alltså dra slutsatsen att det knappt finns några möjligheter till social handling, vid sidan av att förtvivlat kasta sig ut
i en (revolutionär?) transgression eller att försjunka i mer eller
mindre apatiska och eskapistiska grubblerier? Kanske inte, trots
allt. Ty även om vi alla oundvikligen är barn av just den epok vi
tillhör, lugnar Castoriadis oss en smula när han 1997 skriver att
”också idag finns det individer som kan distansera sig från sitt
eget historiska arv – och det, det är autonomi.” 33
Distansera sig. Det låter sig sägas, men vad betyder det, här
och nu? Två frågor tränger sig på: Hur kan man agera för att
31

Castoriadis, Une société à la dérive, s. 273.
Castoriadis, Le monde Morcelé, s. 140.
33
Castoriadis, Une société à la dérive, s. 273.
32
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skapa passionen för det gemensamma? Och – en mer obehaglig
fråga – hur kan vi veta att ett autonomt kollektiv som bildar ett
autonomt samhälle verkligen är att föredra?
Här kan Castoriadis inte längre hjälpa oss – han besvarar den
första frågan med ett frankt ”jag vet inte” och ”jag är inte profet”.34 Och för att alls kunna besvara den andra måste vi distansera oss från Castoriadis eget verk för att, om möjligt, själva
agera som autonoma tänkare. Ty även om det finns en underström i allt som Castoriadis skrivit som låter oss förstå att ett
medvetet autonomt samhälle alltid är att föredra framför ett
heteronomt, så kan jag inte säga att jag har klart för mig varför
det alltid måste vara så.
För att undvika ett alltför enkelt missförstånd kanske det är
bäst att precisera att det som jag inte förstår har att göra med
identiteten och beskaffenheten hos det fundament på vilket
Castoriadis baserar sin uppvärdering av samhällen, grupper och
individer som medvetet styr sig själva – och som alltså är autonoma i ordets fulla betydelse. Jag ser inget som tydligt visar att
sådana samhällen, grupper eller individer skulle vara mer effektiva, lyckligare, nöjdare, mer fredliga, mer rättvisa eller mer solidariska än deras heteronoma motsvarigheter. Det verkar alltså
som att det endast är när man mäter ”andra” samhällen – eller
”andra” grupper inom våra västeuropeiska samhällen – mot centrala värden (det vill säga uppvärderade socialt imaginära betydelser) inom den västerländska liberala demokratiska traditionen som autonomi alltid framstår som önskvärd, såväl på det
individuella som det kollektiva planet. Men vår västerländska
koloniala historia borde ha vaccinerat oss mot sådana falska
evidenser. Om vi idag vill försvara autonomi och föreställningen
om en möjlig demokrati måste vi börja med att inte behandla
dem som självklart goda eller givna värden.
Denna problematik har, som jag ser det, två intimt förknippade sidor hos Castoriadis: Å ena sidan har vi hans ontologi. I
34

Castoriadis, Une société à la dérive, s. 20 och 273.
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korthet: Castoriadis konstaterar att varat är stratifierat och magmatiskt; att det skulle vara absurt att förutsätta ett ready madeuniversum, eller ett som skulle vara fullständigt förklarbart i
kausala termer. Alltså fastslår han att det inte finns någon global
eller universell determinism: tvärtom finns det skapande i varat.
Och skapandet är förutsättningen för autonomi i termens alla
betydelser.
Å andra sidan har vi den mänskliga världen, det socialhistoriska. Också denna är, enligt Castoriadis, stratifierad och magmatisk, en värld vars mening och innebörd skapas av människan
för människan, oavsett om hon är medveten om sitt skapande
eller ej. I denna mening kan man säga att människan är autonom
oavsett om hon vet om och vill sitt skapande eller ej. Men den
för Castoriadis mest värderade och viktigaste betydelsen av autonomi är självfallet den (själv)medvetna autonomin; den som gör
människan medveten om sitt eget ansvar för den mänskliga
världen.
Även om Castoriadis oftast förhåller sig deskriptivt neutral
när han talar om de båda aspekterna av verkligheten – ontologin
och det första naturliga stratumet å ena sidan; det socialhistoriska å den andra – så finns det hos honom en tendens, som
kanske inte är moralisk eller moraliserande men som är tydligt
normativ. Ett exempel för att visa detta: Efter att ha diskuterat
den mänskliga subjektiviteten och människans typiska förmåga
att diskutera och rådslå skriver han följande: ”Utan en sådan
subjektivitet […] skulle inte endast all strävan efter sanning och
kunskap kollapsa, utan också all etik skulle försvinna, eftersom
all ansvarighet skulle utplånas.” Och några rader längre ner talar
han om den av samhället fabricerade, mer eller mindre stabila
enhet individen är och säger att bortom denna enhet ”finns en
enhet som vi siktar mot, eller som vi bör sikta mot: enheten av
reflekterad självrepresentation och av de övervägda handlingar
vi utför.” 35
35

Castoriadis, Le monde Morcelé, s. 277–278.
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För mig räcker detta för att placera Castoriadis i den strömning inom filosofisk antropologi där man också finner tänkare
som Ernst Cassirer, som liksom Castoriadis var en övertygad
demokrat och menade att människan har förmågan att skapa sin
egen värld. Det verkar alltså som att det yttersta skälet för
Castoriadis att föredra ett autonomt samhälle och ett autonomt
fast kanske ångestskapande ansvarigt liv, framför ett stabilt och
förutsägbart heteronomt liv och samhälle, återfinns i en mycket
klassisk, mycket aristotelisk tanke: varje människa bör i första
hand sträva efter att realisera sin fulla potential. Och allt som
förhindrar ett sådant förverkligande – som till exempel det
kapitalistiskt och individualistiskt imaginära idag – är dåligt och
måste övervinnas. Här har vi, tycks det mig, det mest grundläggande skälet att vilja ett autonomt samhälle, enligt Castoriadis.
Jag bör kanske säga att jag är överens med Castoriadis på
denna punkt. Likväl undrar jag om ett sådant ställningstagande
räcker för oss idag, alltså för oss som, jag påminner om detta,
inte rimligen kan hoppas på att kunna bli helt autonoma subjekt,
givet att vi formats av kapitalistiska betydelsemagmor och av
riktningslösa (à la dérive) socialhistoriska villkor. Är trots allt
trädgårdsmästeri det enda som återstår för oss? Att försöka få
förtidens frön att slå rot?
Jag skulle hellre vilja försöka återvända till idén om autonomi
och om möjligheten av socialhistoriskt skapande för att försöka
aktivera dem inom vår tids specifika socialhistoriska villkor. Mer
exakt skulle jag vilja ställa frågan: Vari kan en passion för
gemensamma angelägenheter bestå? För som jag pekade på inledningsvis tycks det som att varken passionerna eller de
gemensamma angelägenheterna längre kan vara de samma som
för 20 år sedan, eller åtminstone som att vi inte längre kan
närma oss dessa frågor på samma sätt som var möjligt i slutet av
1990-talet.
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III. Subtext
Om vi inte vill resignera inför patologier och överträdelser så är
det här, i dessa samtida villkor, som vi måste försöka finna alternativ – och då helst alternativ som aktiverar hållbara demokratiskt autonoma sociopolitiska praktiker och idéer. Jag skriver aktivera, inte odla fram, för det finns ingen naturlig växt hos en idé
om politisk autonomi – en sådan måste (åter)skapas, och när
den väl (åter)skapats måste den försvaras med de sociala, praktiska och teoretiska medel som vi kan uppbåda här i vår position,
som alltid är ”nedströms”.
Mot denna bakgrund vill jag än en gång återvända till hur
Castoriadis analyserade sin samtid, i detta fall 1980-talet. ”Var
finns den mening som upplevs som oförgänglig av dagens män
och kvinnor?”36 frågar han sig retoriskt, och går vidare med att
beskriva hur religionens centrala roll, och med den en självklar
evighetstro, i (främst) Västeuropa kommit att ersättas av två centrala inbördes motstridiga betydelser – å ena sidan kapitalismen,
med dess tro på möjligheten att rationellt kontrollera och behärska värden; å den andra föreställningen om en demokrati för
alla, med dess tro på autonomin som något som bör genomsyra
samhället. Denna historieskrivning är knappast originell eller
förvånande och den kritik han framför mot det som han kallar
”hobby och lobby-samhället” känns också den igen: 1980-talets
människor förslösade sin energi och tid på meningslösa gadgets
och imbecilla tv-program och trodde att sann framgång mäts
genom vem som tjänar mest pengar. Om vi inte kan skapa starka
identiteter (kollektiva såväl som individuella) kring vilka vi kan
formera samhällets instituering, fortsätter Castoriadis, så är vi
utlämnade åt å ena sidan en girig och blind kapitalistisk
rationalitet, å den andra åt en byråkratisering av politiken och
det politiska. I stället för demokrati får vi oligarkier som styr oss
i ohelig allians med den globala kapitalmarknadens aktörer. Att
36

Castoriadis, ”La crise du processus indetificatioire”, i La Montée de l’insignifiance
(Paris: Seuil, 1996), s. 129.
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rösta en gång vart fjärde eller femte år på en representant som är
den minst dåliga är ingen demokrati att tala om, och att vara
medborgare i ett sådant samhälle erbjuder varken krav på att
kunna regeras (det räcker att följa lagarna) eller, för det stora
flertalet, möjligheten att politiskt ta ansvar för det gemensamma,
sammanfattar Castoriadis.37
Jag har svårt att helt och hållet övertygas av denna analys. Här
ligger det nära till hands att läsa Castoriadis som ännu en konservativ bakåtsträvare som hävdar att det var bättre förr, när
nationen samlade medborgarna till ett vi och familjen värnande
samhällets värderingar.38 Men även om Castoriadis egen konkreta analys idag kan framstå som daterad, finns en potential i
hans tänkande som jag vill lyfta fram – för vem säger att en stark
identitet med nödvändighet måste institueras som en uteslutande identitet, efter modellen vi eller dem, greker mot barbarer,
som Aristoteles säger i Politiken 1252b?39 Jag vill här visa ett mer
samtida, låt vara en smula tentativt och kanske – men förhoppningsvis inte – efemärt exempel på hur man idag kan tänka sig
ett medvetet identitetsskapande och formande av medborgarskap i linje med den strävan efter medveten autonomi som finns
hos Castoriadis:
Den 30 maj 2015 ägnade radioprogrammet Konflikt hela sin
sändning åt frågan om nationalism och huruvida nationalismen
är ”en farlig kraft som delar upp världen och människor efter
hudfärg och religion eller behövs den som ett sammanhållande
37

Castoriadis, La Montée de l’insignifiance, s. 21ff, 88ff, 125ff.
Jag är inte den förste att framföra kritik av detta slag gentemot Castoriadis tänkande. Själv menade han alltid att en sådan kritik var att gravt missförstå vad han var
ute efter – ett intressant exempel är diskussionen mellan Castoriadis och deltagarna
i gruppen MAUSS (bland andra Chantal Mouffe): Castoriadis, Démocratie et relativisme. Débats avec le MAUSS, red. Enrique Escobar, Myrto Gondicas & Pascal
Vernay (Paris: Mille et une nuits, 2010).
39
Att identiteter inte låter sig skapas hur som helst är uppenbart. För en ingående
kritisk analys och beskrivning av EU:s försök att skapa en europeisk identitet, se
Louise Schou Therkildsens licentiatavhandling, Rhetorical Formations of European
Identity. Close Readings of Constitutive Rhetoric within the EU 1973–2014, framlagd
vid Uppsala universitet den 7 februari 2019.
38
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kitt?”40 I programmet presenterades bland annat vad programledaren Jörgen Huitfeldt kallade en skotsk nationalism, så som
den kom till uttryck i samband med folkomröstningen rörande
Skottlands eventuella självbestämmande. En skotsk nationalism
är, om vi får tro Konflikt, en nationalism som formerar sig kring
en stark identitet som just medborgare: Den är skotte som bor
inom Skottlands gränser. Skotskhet har då inget med kiltar,
whiskey och säckpipor att göra – däremot allt med engagemanget i att hålla samhälleliga institutioner öppna, och rättvist
öppna, för alla. När Huitfeldt klentroget frågade Humza Yousaf
från The Scottish National Party och tillika den förste utrikesministern i den regionala skotska regeringen om detta verkligen
stämmer, så svarade Yousaf ja. Han berättade att han, som
varande muslim med pakistanskt ursprung, hade designat och
registrerat ett eget muslimskt kiltmönster, Yousaf Tartan, för sig
och sin familj. Dessutom finns det muslimska kiltmönstret
Islamic Tartan att köpa i en av de mer traditionstyngda affärerna
i Glasgow, även om det inte fanns i lager just då Konflikt kom på
besök. Inte heller när Huitfeldt frågade runt på stadens pubar
möttes han av den inkrökta och xenofoba nationalism som vi
vant oss vid att möta i övriga Europa. Först när han intervjuade
en statsvetare från universitetet i Glasgow gavs ett slags normaliserande förklaring av denna exceptionella, och måste jag säga exceptionellt sympatiska, nationalism: vad än politikerna i London
(Westminster) hittar på, så tycker skottarna tvärt om…
Med detta må det vara hur det vill. Den skotska nationalismen – i alla fall så som den framställdes i Konflikt i maj 2015 –
visar att möjligheten trots allt finns att kunna samlas kring och
transformera några för ett samhälle centrala och utmärkande
värden, och göra dessa tillgängliga för alla som lever inom samhällets sfär, utan att därför hemfalla åt konservativ traditionalism, särartstänkande eller isolationism. Castoriadis skulle talat
om detta som ett samhälle som lyckas hålla sina institutioner
40

https://sverigesradio.se/avsnitt/549942, senast besökt den 16 september 2019.
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öppna, som utövar sin autonomi mitt i ett hav av slutenhet och
heteronomi.
*
Likväl tycks Skottland vara ett undantag – vår tid präglas, som
jag konstaterade ovan, mindre av öppna institutioner än av oro,
fruktan och en betydelsemagma som knyter samman terrorism,
klimat, migration och Brexit. Men vad innebär det? Låt mig försöka dra några, högst provisoriska och ofullständiga, slutsatser:
– Möjligheten att skapa en gemenskap av verkligt demokratiska,
autonoma och självstyrande kollektiv i dagens värld, som agerar
tillsammans och använder sig av de kommunikationsvillkor som
den globala uppkopplingen erbjuder, har försvårats av rörelser
som har förlorat sin riktning: det som tidigare ofta var en strategisk essentialism i försvaret av minoriteters och dominerade
gruppers rättigheter och möjligheter, ett steg på vägen mot en
öppnare, rättvisare och jämlikare värld, har förvänts till simpel
och ibland hårdför essentialism – och detta ofta utan att aktivisterna själva (som ser sig som anti-rasister, minoritetsförespråkare, etcetera) verkar ha lagt märke till det.41 Dessa aktivister
– som engagerar sig i försvaret av ursprungsbefolkningars särart,
av hbtq-personers rättigheter, av klimatet – ser sig med ärligt
uppsåt som kritiska, som att de bekämpar ett kapitalistiskt och
rasistiskt system, men riskerar att fångas i en sekteristisk logik
och ett tänkande som passar alldeles utmärkt för en kapitalism
som syftar till mer segregation och därmed nya väldefinierade
konsumentgrupper.

41

För en historik och ett amerikanskt perspektiv på detta, se Amy Chua, ”How
America’s Identity Politics went from Inclusion to DivisionW, The Guardian:
https://www.theguardian.com/society/2018/mar/01/how-americas-identitypolitics-went-from-inclusion-to-division?CMP=Share_iOSApp_Other (hämtad 2
mars 2018).
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– Av samma skäl så är det föga troligt att befolkningen (eller alla
olika befolkningar) kan mobiliseras kring en och samma idé om
politisk demokrati. Trots att de mest utarmade och medellösa på
alla kontinenter, liksom i Europas länder, har ett antal objektiva
intressen gemensamt, så lever vi i en tid när identitetsbubblor
knappast underlättar för internationell solidaritet, eller för tanken på en politisk universalism eller, minst av allt, för samordnade
politiska aktioner – givetvis med uppenbara och skrämmande
undantag för militären, de globala företagen och uttalat auktoritära rörelser. Samtidigt har under senare år skapats andra slags
rörelser, aktivistiska, demokratiska kritiska rörelser (altermondialistes; Occupy; Los Indignados i Spanien, de olika vänsterrörelserna i Grekland, och så vidare) som tycks motbevisa mig
på denna punkt – men resultaten de åstadkommit är få, nästan
omärkliga, och de kan lika väl vara tecken på en polarisering och
en frustration inom våra samhällen som på en kollektiv politisk
mobilisering genom demokratiska autonoma praktiker. Bland
dessa rörelser framstår dock just nu den autonoma klimatmedvetenhet som Greta Thunberg (med Fridays For Future) gjort sig
till talesperson för som ett hoppingivande och påtagligt undantag – men det är ännu för tidigt att säga något om vad den kan
resultera i.
– För att undvika kontraproduktiva effekter från olika identitetsprojekt på försöken att inrätta ett demokratiskt autonomt samhälle måste den liberala individen som grund för och väsentlig
enhet i den politiska gemenskapen överges. Vi lever som jag
nämnde i inledningen sedan decennier i dividernas epok, och vi
måste försöka utarbeta konsekvenserna av detta,42 kanske genom

42

I podden Stormens utveckling, ”Skydda hoppet om ett verkligt hopp” den 22 och
24 oktober 2019 utvecklar Sven Anders Johansson snarlika tankar om den illusion
om agens som vi liberala individer upprätthåller om oss själva, om vår betydelse och
förmåga att göra skillnad. Han menar bland annat att den verkliga agensen, den
verkliga politiska kraften, ligger hos olika tekno-kommunikativa system. Vi inbillar
oss att vi är aktörer, när vi i själva verket föreskrivs såväl val som handlingar; vår
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att i Castoriadis efterföljd stärka de gemensamma institutionerna
(skolor, universitet, de juridiska instanserna i första hand men
också de så kallade ”traditionella” medierna) som de verkliga
politiska aktörerna. På så vis skulle kanske medborgare kunna
erbjudas att identifiera sig med specifika socialt imaginära betydelser kopplade till det gemensamma, utan att en sådan identifikation med (och kanske passion för) det gemensamma skulle leda
till chauvinistisk politik, sekteristiska rörelser och slutna institutioner – alltså till sådant som sammantaget skulle skapa ett än
mer slutet samhälle, genomsyrat av främlingsskräck.
Och just på denna sista punkt kan vi faktiskt återigen vända
oss direkt till Castoriadis. Han visar redan 1982 en möjlighet att
tänka identifikation utan essentialism, och antyder samtidigt att
ett annat individbegrepp än det liberala är möjligt:
Det kan inte finnas ett samhälle som inte är något för sig självt;
som inte framställer sig som varande någonting – vilket är en konsekvens, en del och en dimension av att samhället måste sätta sig
som ”någonting” […]. ”För sig självt” är samhället aldrig en samling förgängliga och utbytbara individer som lever på ett visst territorium, talar ett visst språk och ”utåt” praktiserar vissa seder.
Tvärtom, individerna ”tillhör” detta samhälle eftersom de deltar i
dess socialt imaginära betydelser, deltar i dess ”normer”, ”värden”,
”myter”, ”representationer”, ”projekt”, ”traditioner” etcetera, och
eftersom de delar (oavsett om de är medvetna om det eller ej)
viljan att vara detta samhälle och att ständigt få samhället att bli
till. Allt detta hör givetvis till samhällets instituering i allmänhet –
liksom till det samhälle om vilket det, var gång, är fråga.
Individerna är de enda ”verkliga” eller ”konkreta” bärarna av
samhället, just sådana som de utformats, fabricerats av institutionerna – det vill säga av andra individer, som själva bär de
samma institutioner och betydelser.43

frihet och möjlighet att påverka den politiska och sociala utvecklingen är minimal.
Se vidare Johanssons bok Det cyniska tillståndet (Göteborg: Glänta, 2018).
43
Castoriadis, La montée de l’insignifiance, s. 20–21. Citatet fortsätter med en diskussion om hur viktiga individerna är som bärare av samhällets självrepresentation,
liksom med en diskussion om hur viktiga dessa betydelser är för individen själv:

67

DEMOKRATIN OCH DET POLITISKA

Här blir det tydligt att för Castoriadis är det samhället, alltså de
redan instituerade institutionerna, som i första hand påverkar
individerna. Det är sant att det, som jag nämnde i början av
texten, finns en nära och djupgående överensstämmelse mellan
individerna och samhället – men det är också klart att det i första
hand är ”samhällets instituering i allmänhet” som formar och
fabricerar de individer som därefter deltar i samhällets ”socialt
imaginära betydelser”, deltar i dess ”normer”, ”värden”, ”myter”,
”representationer”, ”projekt”, ”traditioner” etcetera. Men de
socialt imaginära betydelserna är inga essenser, och att delta i, ja
till och med identifiera sig med, ett samhälles socialt imaginära
betydelser är något helt annat än att hävda att man själv, den
grupp man tillhör eller den kultur man råkat födas i är bärare av
specifika, unika och – till skillnad från alla andra – oerhört
värdefulla essenser. Så även om vi alla oundvikligen är barn av
en viss tid och ett visst samhälle, pekar Castoriadis på att vi faktiskt har möjligheten att inse denna skillnad, och agera i enlighet
med denna insikt. Och denna möjlighet är som vi också såg ovan
den medvetna autonomins.
Men vad betyder detta för den fråga vi utgick från – alltså vad
betyder denna möjlighet konkret, för oss som formats i samhällen som sedan årtionden är underkastade det kapitalistiskt imaginära?
Det är onekligen svårt att säga. Men vi har trots allt skaffat oss
några orienteringspunkter i denna vår situation nedströms: Vi
måste komma ihåg att ingen institution, ingen social formation
är komplett eller komplett oundviklig – där finns alltid sprickor,
bräscher och krackeleringar som omöjliggör en fullständig social
determinism. Möjligheten att reaktivera, eller skapa, betydelser
som går på tvärs mot de rådande institutionerna och de domi-

”Individens ansträngning att vara X eller att upprätthålla sig som X är, ipso facto, en
ansträngning att få hennes samhälles institution av bli till och leva.” Att följa detta
spår för att försöka utveckla ett icke-liberalt individbegrepp i Castoriadis efterföljd
skulle gå långt utöver de ramar som denna text erbjuder.
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nerande doxorna finns – den skotska nationalismen liksom
Greta Thunbergs klimataktivism kan vara exempel på detta.
Men vad gäller den fråga om hur vi ska kunna realisera dessa
möjligheter som jag så gärna skulle kunnat besvara, eller åtminstone kunnat formulera en idé om vad ett sådant svar skulle kunna innehålla, så lämnar jag den öppen. Dock är jag övertygad om
att det aldrig kan handla om att med stentorsstämma förkunna
att ”Det rätta är evigt. Medborgare, jag repeterar Medborgare”.
Sådan dogmatik kan, vilket Werner Aspenström insåg, bara leda
till ett samhälle där städer och byar fortsätter att brinna, igen och
igen och igen.
Det handlar om att inte förtvivla över att det inte finns några
svar, utan i stället, mer hoppingivande, om att möjligheten till
konkreta svar vilar på den obestämda öppenheten hos de socialt
imaginära betydelserna, på ett tänkande som vägrar att sluta sig
in mot sig självt och på att de spår som trots allt finns i våra betydelsemagmor kan fortsätta inspirera oss. Det handlar om att se
världens formalindoftande örnar, solkiga tennsoldater och slitna
trähästar för vad de är – inte som vårt öde, utan som spår som vi
kan välja bort.
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Demokrati och politisk ontologi
Om William Connollys pluralism

SHAMAL KAVEH

I föreliggande text diskuterar jag demokratin i relation till politisk ontologi och i synnerhet till den ontologiska vändningen
som de senaste decennierna svept över delar av politisk filosofi
och som tydligast kommer till uttryck i den uppdelning som görs
mellan ”politik” och ”det politiska”. För det syftet kommer jag
att rikta uppmärksamheten mot den tradition som ofta går
under benämningen radikaldemokrati eller agonistisk demokrati. Det är en tämligen heterogen tradition som omfattar så
skilda teoretiker som Ernesto Laclau, Bonnie Honig, James
Tully, Chantal Mouffe och William E. Connolly, men som ändå
bygger på en del gemensamma kunskapsteoretiska och ontologiska principer. I synnerhet kommer jag att dröja vid den sistnämnda, Connolly, som ett exempel på hur demokrati och pluralism kan behandlas i ljuset av den ontologiska vändningen.
Sedan slutet av 1960-talet har vi inom samhällsvetenskap och
humaniora bevittnat en rad olika ”vändningar” som successivt
har förändrat det vetenskapliga landskapet. Den språkliga vändningen är troligtvis den som har fått störst genomslag: den har
påverkat många vetenskaper och bidragit till uppkomsten av en
rad nya forskningsfält.1 Flera andra vändningar har ägt rum som
en följd av och fortsättning på den språkliga vändningen.
1
Oavsett hur vi ser på de olika vändningarnas betydelse är det svårt att förneka att de
har påverkat humaniora och samhällsvetenskap till den grad att det inte längre finns
någon återvändo. De har bidragit till uppkomsten av en rad nya forskningsfält (som
ofta markeras med prefixen post- eller suffixet studier – eller studies på engelska – till
exempel posthumanism, postkolonialism, genusstudier och kulturstudier) och till nya
metodologiska tillvägagångssätt (diskursanalys, dekonstruktivism).
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Somliga är mer generella och tvärvetenskapliga (som den kulturella och den materiella vändningen) medan andra är mindre
generella och ibland till och med ämnesspecifika (som den ikoniska eller den antropologiska vändningen). Det är inom den kontexten som den ontologiska vändningen tagit form inom en rad
olika discipliner, men i synnerhet inom politisk filosofi, vetenskapshistoria och antropologi – vilket har banat vägen för ontologins återkomst inom vissa kretsar.2 Detta innebär ingalunda att
ontologins återkomst är oproblematisk; tvärtom är det många
som är skeptiska till dess behövlighet och användbarhet.3

Ontologi som politisk ontologi
När det talas om ontologi i samband med den ontologiska vändningen åsyftas inte ontologi i dess klassiska och metafysiska bemärkelse, det vill säga den ontologi som var upptagen med
frågan om varat såsom varat (being qua being). I stället åsyftas
ontologi i dess postmetafysiska bemärkelse, som handlar om
varat såsom det framträder för människan, vilket per definition
förutsätter pluralism och en sorts perspektivism. Mitt intresse
2
Den ontologiska vändningen diskuteras inom flera discipliner, i synnerhet inom
antropologi, men här syftar jag enbart på de diskussioner som pågår inom politisk
filosofi. Se Stephen K. White, Sustaining Affirmation. The Strengths of Weak
Ontology in Political Theory (Princeton: Princeton University Press, 2000); Carsten
Strathausen (red.), A Leftist Ontology. Beyond Relativism and Identity Politics
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009); Oliver Marchart, Post-foundational Political Thought. Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007); Oliver Marchart, Thinking Antagonism. Political Ontology After Laclau (Edinburgh: Edinburgh University Press,
2018); Vassilios Paipais, Political Ontology and International Political Thought
Voiding a Pluralist World (London: Palgrave Macmillan, 2017).
3
Lois McNay påstår exempelvis att en vändning mot ontologi fördunklar den
sociala ojämlikhetens mekanismer och de förtryckarstrukturer som verkar i vårt
nyliberala samhälle. I en liknande kritik menar Bruno Boseets att en sådan ontologi
är tecken på frånvaron av en verklig emancipatorisk politik. Se Lois McNay, The
Misguided Search for the Political. Social Weightlessness in Radical Democratic
Theory (Cambridge: Polity, 2014), s. 207f. Bruno Bosteels, ”Afterword. Thinking,
Being, Acting; or, On the Uses and Disadvantages of Ontology for Politics”, i
Carsten Strathausen (red.), A Leftist Ontology, s. 251.
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handlar framför allt om politisk ontologi eller, om jag ska använda mig av Oliver Marcharts beteckning, ”det politiskas” ontologi. Intresset för ontologi och politisk ontologi tycks på senare
tid ha fått en renässans inom politisk tänkande.4
Politisk ontologi kan definieras på olika sätt. Ett sätt är att utgå
från att politisk ontologi handlar om ”studier av hur vår ontologi –
vår uppfattning om världen som sådan – villkorar vad vi anser
vara de ontiska möjligheterna för människor.”5 Ett annat är, om vi
följer Johanna Oksalas mer foucauldianska approach, att betrakta
verkligheten såsom den visar sig för oss som ett resultat av ständiga politiska kamper och strider kring sanning och subjektivitet.6
För Marchart består den av erkännandet att det sociala har
politiska grunder eller, annorlunda uttryckt, att det sociala har en
politisk karaktär vilket innebär att det politiska har företräde framför det sociala. ”Att-vara-i-världen innebär”, skriver han, ”i själva
verket att vara-i-det-politiska.” Med det menar Marchart att
världen utformats av antagonism och att de hegemoniska strukturerna i världen är omstridda och kontingenta.7
Somliga anser att det epistemologiska länge har haft företräde
framför det ontologiska och det politiska inom filosofi och politisk filosofi, men att detta bygger på ”epistemiska felslut”, som
Roy Bhaskar uttrycker det.8 Kritiken mot den epistemologiska
dominansen har kommit från olika håll och landat i olika slutsatser. Det som utmärker den ontologiska vändningen är med
4
Begreppets återkomst känns igen hos skilda tänkare som Foucault, Jean-Luc
Nancy, Judith Butler, Bruno Latour, Chantal Mouffe, Slavoj Žižek, Claude Lefort,
Jacques Rancière, Ernesto Laclau, Alain Badiou, Roberto Esposito, Giorgio
Agamben, Catherine Malabou, bara för att nämna några. För en genomgång, se
Marchart, Post-foundational Political Thought; David R. Howarth, Poststructuralism
and After. Structure, Subjectivity and Power (New York: Palgrave Macmillan, 2013),
kap. 3.
5
Mathew Abbott, The Figure of This World. Agamben and the Question of Political
Ontology (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014), s. 13.
6
Johanna Oksala, Foucault, Politics, and Violence (Evanston: Northwestern
University Press, 2012), s. 5.
7
Marchart, Thinking Antagonism, s. 10 och 206.
8
Roy Bhaskar, A Realist Theory of Science, New ed. (London: Verso, 2008), s. 5.
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andra ord inte ett gemensamt perspektiv utan snarare en kritik
med gemensamma nämnare. Kritiken syftar framför allt på att vi
inte alltid kan komma åt verkligheten via det empiriska och att
det finns dimensioner av världen och varat som inte underordnar sig empirin eller kunskapen, att det finns flera världar som
inte går att reducera till en enda. Marchart framhåller också att
dagens politiska ontologier representerar ett skifte bort från epistemologins dominerande paradigm som hade möjlighetsvillkoren för sant vetande som sin huvuduppgift.9 Ser man på de
dominerande diskurserna inom politik är det inte svårt att se hur
de flesta av dem bottnar i epistemologiska eller moraliska förklaringsmodeller. Med detta menar jag att politiken ofta reduceras antingen till en fråga om sanning (vem talar sanning och
vad är sant/falskt?) eller till en fråga om moral (vad är rätt/fel
och vad är moraliskt acceptabelt/förkastligt?). Den vetenskapliga
neutralitetens återkomst och dagens diskussion kring ”fakta” och
”alternativa fakta” är ett samtida exempel på detta, om än från
helt olika håll.10
Förutom avlägsnandet av det epistemologiska paradigmet
kan vi tala om ett annat utmärkande drag hos den ontologiska
vändningen. Det utgörs av ett tydligt avståndstagande från den
essentialism som länge har dominerat den politiska filosofin,
oavsett om det har handlat om dess historiesyn, förnuftssyn eller
samhälls- och människosyn. Den essentialismen har grundat sig
på å ena sidan en föreställning om ett pre-politiskt subjekt och å
9
Marchart, Thinking Antagonism, s. 8–9. Foucaults berömda text om Kant och
upplysningen utgör ett klassiskt exempel i det avseendet att han föredrar den Kant
som ställer frågor om sin samtid framför den Kant som är bekymrad över kunskapens gränser. Han ger med andra ord företräde till den Kant som tar samtiden
på allvar och ställer frågor om ”nuets ontologi”, eller ”en ontologi om oss själva”,
snarare än den mer teleologiske och framstegstrogne Kant. Michel Foucault, ”Vad
är upplysning?”, i Diskursernas kamp, övers. Thomas Götselius & Ulf Olsson
(Stockholm/Stehag: Symposion, 2008), s. 237–247
10
Med den vetenskapliga neutralitetens återkomst syftar jag på å ena sidan attacken
mot postmodernismen som källan till alla misstag och å andra sidan en återgång till
faktakunskaper som en förmen räddning från den antidemokratiska tendens som
har gjort sig gällande i många sammanhang.
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andra sidan en linjär historiesyn. Till detta kan man med fog
lägga ett avlägsnande från determinismen, i synnerhet den ekonomiska determinismen som inom vida vänsterkretsar varit rådande men som idag utgör en hörnsten i olika marknadsliberala
samhällsmodeller.
En kritik av epistemologins dominans liksom av teleologin,
determinismen och essentialismen är inte något annat än en kritik av de grundvalar som den politiska filosofin sedan länge har
vilat på. Så vad händer när grundvalarna inte längre är så stabila
som vi hade föreställt oss? Vad händer med den politiska visionen om det inte längre går att tro på en mening eller riktning i
historien? Vad händer med sanningen när den inte längre kan
frikopplas från maktrelationer och om det samhälle som vi lever
i saknar en stabil grund? Och vad händer med det politiska
subjektet när individen blir djupt splittrad och folket inte längre
tas emot så entusiastiskt i progressiva kretsar? Det är delvis ur
den typen av ontologiska reflektioner som ”den politiska skillnaden” formuleras, det vill säga den skillnad mellan politik och
det politiska som utgör ett av de viktigaste inslagen i den ontologiska vändningen.11

Den politiska skillnaden
När vi tänker på politik tänker vi på påtagliga verksamheter, oavsett om dessa aktiviteter har en tydlig organisatorisk och institutionell prägel eller om de sker mer isolerat från de formella arenorna. Vi tänker på politik när vi diskuterar ojämlikhetens förödande konsekvenser, xenofobins skrämmande framfart, antifeminismens skamlösa återgång, när vi talar om hur en krympning av allmänna och offentliga platser bortom kommersialismens logik hänger samman med allmännyttans smärtsamma försvinnande, eller när vi diskuterar hur den ökande utbrändheten
lånar sin logik från en aggressiv kapitalism.
11
Marchart, Post-Foundational Political Thought, s. 38. Se även Chantal Mouffe,
Om det politiska, övers. Oskar Söderlind (Hägersten: Tankekraft, 2008), s. 17f.
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Att tänka det politiska är att tänka politikens möjlighetsvillkor och inte de pågående verksamheterna som sker inom riksdagen, i partiernas mötesrum, på torget eller vid frukostbordet.
Det politiska avser den tysta överenskommelse som skänker
kraft åt våra utopier, som ger legitimitet åt våra handlingar och
mod att göra uppror mot normer och som ger oss anledning att
tro att vi har rätten på vår sida utan att behöva ge utrymme åt
gud eller en övernaturlig kraft. Kort sagt lånar det politiska sin
legitimitet från politikens verklighet för att i sin tur göra den
verkliga politiken overklig.12 Vi bör dock tänka oss den relationen som en symbios och inte betrakta förhållandet mellan
dem i hierarkiska termer eller dikotomiska former där den ena
har ett privilegium över den andra.13 Det innebär helt enkelt att
det som utgör underlaget för politiken är beroende av föreställningar som bottnar i det politiska och som bär på ontologiska inslag. På samma sätt, vad som anses vara det politiska kan enbart
förstås i dess konkreta form och på en ontisk nivå. Med andra
ord, vi kommer aldrig finna ett varaktigt fundament för samhället som samtliga är överens om. Våra föreställningar om
världen och våra visioner om ett samhälle är i grund och botten
föreställningar som inte går att rättfärdiga eller berättiga endast
på basis av faktum eller med hänvisning till en övernaturlig eller
gudomlig makt.
Det är här som demokratin får en avgörande betydelse, eftersom demokratin i grund och botten innebär ett erkännande av
denna omöjlighet. Demokratin är namnet på den ständigt närvarande dissensus som genomsyrar varje politik och som på så
sätt utgör en bekräftelse på politikens kontingenta grund. Demo12

Eller som Mouffe uttrycker det: politiken syftar på ”den uppsättning praktiker,
diskurser och institutioner som syftar till att skapa en viss ordning och organisera
den mänskliga samlevnaden under förhållanden som alltid är potentiellt motstridiga, eftersom de påverkas av ‘det politiskas’ dimension.” Det politiska avser den
antagonistiska dimensionen som genomsyrar mänskliga samhällen och som således
inte kan utplånas. Chantal Mouffe, Agonistik. Texter om att tänka världen politiskt,
övers. Henrik Gundenäs (Stockholm: Atlas, 2016), s. 44.
13
Jämför Marchart, Thinking Antagonism, s. 13.
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kratin förutsätter med andra ord en ontologisk pluralism, att vad
som ligger till grund för samhället är en fråga vars svar är föremål för ständiga strider och förblir en olösbar antagonism. Det
är också detta som ger demokratin, med Étienne Balibars ord, en
”ofullbordad karaktär”.14

Demokratins olika dimensioner
Med det kalla krigets och ”historiens” slut – eller åtminstone förkunnandet av det senare – blev demokratin under ett par decennier den politiska matris som många vänner och fiender kunde
samlas under. Men om alla för inte så länge sedan sade sig vara
demokrater är så inte längre fallet. Tvärtom framstår demokratins utsikter som ganska grumliga, inte enbart på grund av det
faktum att vågen av auktoritära, högerpopulistiska, nationalistiska och även nyfascistiska styren växer världen över, utan framför allt för att demokratin idag inte längre utgör den plattform
som kan samla motstridiga parter. Det är en utveckling som man
ser inte bara på det praktiska utan även på det teoretiska planet,
för även inom teorin börjar demokratin mer och mer att ifrågasättas som en legitim och relevant form.15
Att demokratin är ett ihåligt begrepp eller en ”tom signifikant” betyder att det är ytterst svårt att komma överens om en
gemensam definition av begreppet. Begreppet är belastat med för
mycket innehåll och en brokig historia där olika föreställningar
har kämpat för att dominera begreppet. Demokratin har diskuterats i åtminstone tre skilda men ändå relaterade betydelser:

14

Étienne Balibar, ”Is a Philosophy of Human Civic Rights Possible? New Reflections on Equaliberty”, The South Atlantic Quarterly, 2004: 2–3, vol. 103, s. 314.
15
Jämför Kaushik Basu, The Retreat of Democracy and Other Itinerant Essays on
Globalization, Economics, and India (Ranikhet: Permanent Black, 2007); Joshua
Kurlantzick, Democracy in Retreat. The Revolt of the Middle Class and the Worldwide Decline of Representative Government (New Haven: Yale University Press,
2013); Jason Brennan, Efter demokratin. Argument för ett nytt styrelseskick, övers.
Tom Sköld (Stockholm: Timbro, 2017); Fareed Zakaria, ”The Rise of Illiberal
Democracy”, Foreign Affairs november/december 1997.
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demokrati som styrform eller politisk organisatorisk modell,
demokrati som livsstil, kultur eller etos och slutligen demokrati
som vision och en pågående process utan slutmål. Likväl gör
begreppets ihålighet, och omöjligheten att på en bred front kunna komma överens om en definition, inte dess existens överflödig. Tvärtom tycks demokratibegreppets ständiga transformationer över tid vittna om behovet av ett begrepp som gör det
möjligt att tänka det politiska i termer av ständiga stridigheter.
Det är ett tecken på ”samhällets omöjlighet” som Ernesto Laclau
och Chantal Mouffe uttrycker det.16
Det tycks mig också som att det är just denna omöjlighet,
denna avsaknad (av en robust grund) som förenar de gamla grekernas och dagens demokrati. På så sätt kan man spåra demokratins genealogi i de otaliga misslyckade försöken att befästa
dess betydelse. Så även om dagens demokratibegrepp sedan
länge har brutit sina band med den grekiska demokratin kan vi
fortfarande finna ett släktskap mellan dem. Släktskapet rör sig på
både en ontologisk och en ontisk nivå.
På den ontologiska nivån har demokratin över tid handlat om
en föreställning om att människan besitter förmågan att göra om
sin verklighet och att ingenting därmed är helt förutbestämt.
Hos de gamla grekerna förkroppsligades den förmågan i demos:
ett kollektivt politiskt subjekt som skulle styra sig självt. Vad som
kännetecknade demos var i princip avsaknaden av varje legitim
grund för styre. Demos förmåga var bortkopplad från börd,
egendom, styrka och kunskap, det vill säga från varje tidigare
känd legitim grund, och i stället handlade det om en ”lottens
lag”, ett ”slumpens styre” som är skandalöst och ”anarkiskt”.17

16

Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin,
övers. Carl-Michael Edenborg (Göteborg: Glänta 2008), s. 170; Ernesto Laclau,
”The Impossibility of Society”, i New Reflections on the Revolution of Our Time
(London: Verso, 1990), s. 89–92.
17
Jacques Rancière, Hatet mot demokratin, övers. Kim West (Hägersten: Tankekraft, 2007), s. 47, 41, 45.
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Hos det moderna demokratibegreppet blir folket det kollektiva politiska subjektet, men det är ett subjekt som ständigt är
under konstruktion. Även här ersätts gudarna och deras representanter på jorden (kungarna) av folket. På så sätt kan vi hävda
att demokratin, både tidigare och under den moderna tiden,
avfärdar de etablerade och tidigare existerande styrmodellerna.
Demokratin gör grunderna kontingenta och skapar en sorts
osäkerhet.18
På en empirisk-institutionell, ontisk nivå slussas tilltron till
den mänskliga förmågan in i praktiska och institutionella styrningsformer och i en kultur (eller ett etos) som är tänkt att förkroppsligas i medborgaren. Om de gamla grekerna med demokratin ifrågasatte den arkaiska tilltron på börd, ägande, arv och
kunskap som legitimitetsbas för styrning så kullkastar den
moderna människan, genom att döda gudarna, all transcendental makt och underlag för styrande. Båda demokratiparadigmen kräver dock institutionella former för att demonstrera människans förmåga i hennes praxis. Båda har också, trots en del
framgångar, misslyckats i sina empiriska försök att helt förkroppsliga demokratins ontologiska dimension, men snarare än
ett misstag är detta ett dialektiskt inslag i själva spelet mellan det
ontologiska och det ontiska.
Om demokratins realisering sker på den ontiska nivån så
rymmer demokratin som idé ontologiska dimensioner som inte
går att institutionalisera eller realisera fullt ut. Det är denna ontologiska dimension som gör demokratin så flytande och
obestämbar. Det är också på den nivån som antagonism och dissensus är så centrala för demokratin. På det empiriska planet kan
demokratins förespråkare däremot, trots stora skillnader och en
påtaglig antagonism, enas om vissa huvudprinciper.
Vad som gör den ontologiska dimensionen avgörande är att
det är just på den nivån som demokratins släktskap med ”det
politiska” visar sig. Medan den empiriska nivån hör hemma i
18
Jämför Dick Howard, The Specter of Democracy (New York: Columbia University
Press, 2002), s. 106–107.
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politiken och handlar om organisatoriska dimensioner av det
gemensamma livet, berör det politiska möjlighetsvillkoren för
politiken per se.
Med den politiska skillnaden som utgångspunkt kan demokratin inte reduceras enbart till historiskt mångfaldigt realiserade
former. En demokrati i perfekt realiserad form är inte heller något
att föredra. Eller annorlunda uttryckt, när demokratin blir ett politiskt realiserbart projekt förlorar den sin radikala potential och när
demokratin presenteras enbart som ett ständigt framskjutet projekt försvinner antagonismen som ett konstituerande element i
projektet. Det är det som skiljer demokratin som vision från
demokratin som dröm. Sammantaget kan man påstå att demokratin, i ljuset av den ontologiska vändningen, förvandlar ”grundandets misslyckande – som i andra regimer kan förbli en dold,
smutsig hemlighet – till sitt eget signum.”19 Eller som Pierre
Rosanvallon uttrycker det, ”instabiliteten i demokratins innebörd
[är] en effekt av demokratins själva essens.”
Demokratins drift vind för våg är förknippad med ett sökande
och en otillfredsställelse som inte enkelt låter sig förklaras. Detta
måste vara utgångspunkten för varje försök att förstå vad
demokrati är; historien om en förlorad illusion och historien om
en obestämbarhet är oupplösligt sammanbundna.20

Connolly och agonistisk demokrati
Låt oss nu vända oss till William E. Connolly, som är en politisk
tänkare som försvarar en agonistisk demokratimodell och som
ofta förknippas med den ontologiska vändningen.21
19

Oliver Marchart, ”Democracy and Minimal Politics”, South Atlantic Quarterly,
2011: 4, s. 967f.
20
Pierre Rosanvallon, Demokratin som problem, övers. Oskar Söderlind (Hägersten:
Tankekraft, 2009), s. 20.
21
Connolly anses ofta vara ett språkrör för en överflödets ontologi. Med överflödets
ontologi (eller blivandets ontologi) avses en ontologi som tar sin utgångspunkt i
varats materiella mångfald, tillblivandeprocesser och kontingens. Här blir bejakandet av mångfald mer avgörande än negationen. Denna ontologi, för vilken Deleuze är
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Connolly, som sedan 1960-talet har varit verksam inom den
amerikanska statsvetenskapen, hör numera till de mest originella
samtida anglosaxiska politiska teoretikerna.22 Tidigt i sin karriär
riktade han kritik mot den då dominerande pluralismen som i
grunden ansågs handla om olika intressen och intressegrupper.
Han var i synnerhet kritisk mot behaviorismen som då dominerade statsvetenskapen.23 Under åren har han flyttat sina positioner och rört sig mer mot den kontinentala filosofin. På vägen
dit har han varit influerad av en mängd olika tänkare, bland vilka
kanske Friedrich Nietzsche, Henri Bergson, Martin Heidegger,
Michel Foucault och Gilles Deleuze utgör de viktigaste. Han har
även haft en kort flirt med Jürgen Habermas och numera är han
inne på nyspinozism och nykognitiv hjärnforskning.24
Agonistisk demokrati är en heterogen riktning som i grunden
riktar kritik mot olika liberala och deliberativa demokratitraditioner. Man anser att dessa teorier är oförmögna att tänka antaen central inspirationskälla, ställs mot bristens ontologi (bl.a. hos Laclau) som avser
en ontologi som ser den grundläggande olikheten i varats kärna som en frånvaro
eller brist som inte går att symbolisera. Här spelar negativiteten stor roll. På en
ontologisk nivå kan de båda i vissa avseenden överensstämma med varandra men
de politiska implikationerna skiljer sig avsevärt åt. Se Oliver Marchart, ”The
Absence at the Heart of Presence. Radical Democracy and the ’Ontology of Lack’”, i
Lars Tønder & Lasse Thomassen (red.), Radical Democracy. Politics Between Abundance and Lack (Manchester: Manchester University Press, 2005), s. 17. Även
Stephen K. White betraktar Connolly vara en av de främsta representanten för
”svag ontologi”. Se White, Sustaining Affirmation, s. 13.
22
Min intention är inte att föra en uttömmande diskussion kring Connollys idéer.
Detta är omöjligt av flera skäl. Förutom det uppenbara skälet att jag inte är tillräckligt bevandrad i hans tänkande rör sig hans texter i så många olika riktningar
och är influerade av så många olika tänkare att det blir svårt att överhuvudtaget
sammanfatta hans idéer. Han är inte bara en figur inom den ontologiska vändningen utan även ett språkrör inom den postsekulära och den affektiva vändningen.
Till detta måste jag lägga hans extremt produktiva begreppsmyntande som många
gånger, enligt min mening, skapar mer förvirring än klarhet. Här, i denna text, är
syftet mycket blygsamt och handlar om att introducera Connollys idéer om demokrati och pluralism i ljuset av den ontologiska vändningen.
23
Thomas L. Dumm, ”Introduction. William E. Connolly at Eighty”, Theory &
Event 2019:3, vol. 22, s. 699.
24
Se Antonio Y. Vázquez-Arroyo, ”Agonized Liberalism. The Liberal Theory of
William E. Connolly”. Radical Philosophy 127, 2004, s. 9.
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gonismen.25 Det är inte så att konflikter är frånvarande hos liberalismen. Snarare kan illusionen om en lösning med hjälp av
rationella överläggningar eller konsensus anses vara problemet.
Ett utmärkande drag i radikaldemokratin är däremot anspråket
på en ontologisk pluralism. Pluralism försvaras ofta som ett faktum men ett sådant försvar är inte tillräckligt. Pluralismen måste
försvaras på en konceptuell nivå och betraktas som ett värde i
sig.26 Radikaldemokratin menar att liberalism avpolitiserar pluralismen genom att ignorera antagonismen som dess konstituerande kraft.

Ontopolitisk tolkning
För Connolly är ontologin oundviklig av den enkla anledningen
att ontologin handlar om ”de mest grundläggande antagandena
som var och en gör om världen”.27 Hur kan vi tänka oss politisk
teori utan föreställningar om samhället, tiden, naturen, subjektet? Connolly föredrar att tala om ”ontopolitiska tolkningar” och
menar att varje politisk tolkning innehåller en rad antaganden
om möjligheter och nödvändigheter som omgärdar människan,
hur djupt de än förankras i ett specifikt historiskt sammanhang.
Oavsett om en påstår att något är grundläggande eller att ingenting är grundläggande landar en, enligt Connolly, mitt i en ontopolitisk tolkning.28 All tolkning förutsätter, som han skriver,

25

Se Tønder & Thomassen, ”Introduction” i Radical Democracy, s. 3–5.
Chantal Mouffe, The Democratic Paradox (London: Verso, 2000), s. 19.
27
William E. Connolly, ”Foreword. The Left and Ontopolitics”, i Strathausen (red),
A Leftist Ontology, s. ix. Att Connolly föredrar begreppet ”ontopolitisk tolkning” i
stället för politisk ontologi eller ontologi beror på att ontologi enligt honom per
definition innehåller en grundläggande logik om en verklighet i sig. Se William E.
Connolly, The Ethos of Pluralization (Minneapolis: University of Minnesota Press,
1995), s. 1, 3.
28
Connolly, The Ethos of Pluralization, s. 1; ”Foreword. The Left and Ontopolitics”,
s. ix.
26
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någon sorts omtvistlig hållning till varat och varje försök att eliminera en sådan hållning kommer att sluta i en passiv nihilism.29
För Connolly är alla våra fundamentala konceptualiseringar
av självet, de Andra och världen i grunden omstridda. Och trots
detta, eller just på grund av detta, är det nödvändigt eller rent av
oundvikligt att försöka förhålla sig till ett någorlunda reflexivt
etiskt och politiskt liv.30 Etiken blir endast möjlig om man erkänner nödvändigheten av en sorts svag ontologi för att undvika
metafysiken.31 Accepterar man nödvändigheten av en grund
utan att göra den till en orubblig sådan är det inte svårt att se ett
samband mellan ens etisk-politiska ställningstaganden och ens
politiska ontologi.32
Den ontopolitiska tolkningen som Connolly talar om är å ena
sidan en följd av ett ontiskt tillstånd, det vill säga att var och en
ser världen på sitt eget sätt och att våra tolkningar bottnar i olika
sociala, politiska och historiska fakta. Å andra sidan kan den ses
som en följd av ett ontologiskt tillstånd, det vill säga att den har
att göra med det vara som genomsyras av mångfald och materiell
myckenhet. Det handlar om en immanent värld av tillblivande,
en värld i vilken framtiden inte står inskriven i det förflutna.33
Just den ontologiska dimensionen, som Connolly tar upp i sina
texter, har sitt säte i ett immanenstänkande inspirerat av bland
andra Deleuze.34 Detta är också en grund till just den pluralism
29
William E. Connolly, The Augustinian Imperative. A Reflection on the Politics of
Morality, New ed. (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2002), s. 149.
30
White, Sustaining Affirmation, s. 8.
31
Det vill säga att man accepterar vissa grunders ofrånkomlighet utan att tillskriva
dem en essentiell identitet eller berättiga dem på basis av ahistoriska förklaringar.
32
Connolly, ”Foreword: The Left and Ontopolitics”, s. xi.
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William E. Connolly, A World of Becoming (Durham: Duke University Press, 2011),
s. 29.
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Connolly, A World of Becoming, s. 37ff. Om identitetsskapandet hos somliga
(Žižek, Laclau, Mouffe) drivs av begäret att överkomma bristen eller är en form av
sökande efter en fullkomlig harmoni är det hos Deleuze och Connolly präglat av
den mångfald och det överflöd som de anser råder i världen. Det är inte en brist
utan en mångfald av materiell myckenhet, blivandeprocesser och ett kluster av
rörelser, affekter eller maskiner, det vill säga sammansättningar av olika funktioner
som binds samman av flöden och avbrott. Inte brist, utan snarare ett bejakande av
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som Connolly har blivit språkrör för. Pluralismen blir ett ontologiskt tillstånd som världen befinner sig i. Världen befinner sig
med andra ord, enligt honom, i ett ständigt tillblivande som
varken går att reducera till ren slump eller kan förklaras utifrån
en klassisk kausalitetsteori.35

Djup pluralism och agonistisk respekt
Utgångspunkten för Connollys teori om demokrati och pluralism utgörs av frågan om identitet och skillnad:
Min identitet är vad jag är och hur jag erkänns snarare än vad
jag väljer, vill eller medger. Det är från det tröga jaget [the dense
self] som vilja, önskningar och samtycke härrör. Utan den densiteten skulle dessa handlingar inte kunna inträffa; därigenom
erkänns de vara mina. Vår identitet är, på liknande sätt, vad vi
är och den grund utifrån vilken vi handlar.36

För honom står identiteten i ”ett komplext, politiskt förhållande
till skillnaden som den försöker befästa.”37 Identitet förutsätter
skillnad och skillnad förutsätter identitet.38 Det ständiga spelet
mellan skillnad och identitet utgör samtidigt grunden för Connollys syn på demokratin. Eftersom identiteten alltid är avhängig
annanhet så kan demokratin inte grunda sig på en fast identitet.
Pluralismen är på så sätt nödvändig om vi inte tänker kväva
demokratin. Identiteter och konflikterna dem emellan utgör
också en bas för de politiska konflikterna.
Detta ständiga spel mellan skillnad och identitet tenderar å
ena sidan att hålla fast vid vissa slutna identiteter. Å andra sidan
gör identiteternas beroende av skillnader att strävan efter fasten mångfald olika föränderliga identiteter som saknar möjligheter till fullbordan. Se
Thomassen & Tønder, Radical Democracy, s. 6f.
35
Connolly, A World of Becoming, s. 19, 44.
36
William E. Connolly, Identity | Difference: Democratic Negotiations of Political
Paradox, Exp. ed. (Minneapolis; Minnesota University Press, 2002), s. 64.
37
Connolly, Identity | Difference, s. 64.
38
Connolly, The Ethos of Pluralization, s. xx; Identity | Difference, s. 158f.

84

DEMOKRATI OCH POLITISK ONTOLOGI

hållande blir förgäves. På samma sätt ser Connolly i demokratin
en tvetydig och inneboende spänning. Demokrati är ett uttryck
för en social ontologi av ”motstridiga oenigheter”, skriver han.
Demokratin har en obestämbarhet och kritisk kraft som riktar
sig mot etablerade diskurser, institutioner och praktiker. Detta
sker samtidigt som den tenderar att söka sig till en fast och stabil
identitet som begränsar dess radikala kraft.39
Identitetsformering sker alltid inom en politisk diskurs eftersom identiteter är inbäddade i maktrelationer och är i en ständig
konflikt med andra identiteter i ett försök att stabiliseras. Därför
ser Connolly identiteter som ett viktigt inslag i det politiska.
Identiteter etableras i relationer till en serie av skillnader som
socialt har blivit erkända. Därmed menar Connolly att de enbart
kan samexistera med skillnader om de överhuvudtaget ska kunna få en egenart. Connolly sätter samtidigt fingret på bristerna i
den identitet som samhället tillhandahåller oss: de är alltid partikulära och partiella. ”Att besitta en sann identitet är att vara falsk
inför skillnader, medan att vara sann inför skillnader innebär att
offra löftet om en sann identitet.”40
För Connolly är maktrelationer alltid inskrivna i relationen
mellan identitet och skillnad.41 Ändå tycks det mig som om han
ser det spelet i termer av en diskrepans mellan vad samhället erbjuder eller tillåter och vad var och en av oss motsätter oss eller
drömmer om. Med andra ord ser han, tycks det mig, inte spelet
som ett uttryck för en antagonism vilken förutsätter någon sorts
gränsdragning och exkludering. Han talar mer om ett spel av oenigheter, beröring, integrering och avståndstaganden och mindre om antagonism, gränsdragningar och uteslutningar. Det kan
delvis bero på att Connolly ser bejakandet av skillnader som ett
centralt drag i sin ontologi, en mångfald som gör identiteten
omöjlig men som inte nödvändigtvis är uteslutande. Det kan
kanske förklara varför han så ofta betonar ”oenighet”, ”dis39

Connolly, Identity | Difference, s. 190–193.
Connolly, Identity | Difference, s. 67.
41
Connolly, Identity | Difference, s. 66.
40
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tansens patos” och ”skilda perspektiv” snarare än konflikt, motsättning eller antagonism. Detta gör att skillnaden, för det första,
ofta stannar på en ontologisk nivå utan att tillskrivas ett politiskt
innehåll och, för det andra, att skillnaderna blir ett uttryck för en
blivandeprocess och inte en uteslutningsprocess. Det här är till
exempel tydligt när Connolly talar om flerdimensionell eller
djup pluralism. Han menar att vi idag lever i ett samhälle där
heterogeniteten dominerar och inte i en värld som består av en
enda stor grupp som följer en och samma universella moral som
de redan utövar (något som han menar var fallet för bland andra
Rousseau, Kant och Tocqueville). Vi befinner oss i en polariserad värld bebodd av människor med olika tro, kulturella och
etniska bakgrunder, familjekonstellationer, sexuella läggningar,
och det kräver en djupare förståelse och ömsesidig respekt för
varandra för att vi överhuvudtaget ska kunna leva med varandra.
Han ställer sin djupa pluralism mot den ytliga och sekulära pluralismen, för det är bara genom en sådan flerdimensionell pluralism som det går att skapa en samvaro för de olika grupperna i
samhället utan att våldet ska ta över.42
Connolly diskuterar på så sätt pluralismen på två olika nivåer:
en ontisk och en ontologisk. På den ontiska eller empiriska nivån
utgör pluralismen grunden för politiken. Politiken kan finnas
där det finns skillnader i perspektiv, övertygelse och identitet.
Det är också här demokratin finns. Connolly poängterar därför
att det är viktigt att inom politiken närma sig ett engagemang
och ett förhållningssätt som genomsyras av öppenhet mot andra
perspektiv. Detta är villkoret för en agonisk samvaro, ett förhållningssätt som inte är detsamma som den liberala toleransen,
understryker han. Det handlar inte om att tolerera andra perspektiv, utan att visa genuint intresse och förståelse för andra
perspektiv. Till skillnad från den liberala toleransen är Connolly
ute efter en ”tolerans av politikens tvetydighet” och inte tolerans
42

William E. Connolly, Pluralism (Durham, NC: Duke University Press, 2005), s.
34f. Detta är också ett tema som Connolly delvis tar upp i Why I am Not a Secularist
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999), i synnerhet kap. 2 och 6.
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i politiken.43 En orientering i det politiska livet betyder inte att
man har fötterna i två olika världar. I stället handlar det om att
man ”sträcker sig över två eller flera perspektiv för att upprätthålla spänningen [motsättningen] mellan dem.”44
Den djupa pluralism som Connolly föreslår tycks mig ändå i
slutändan landa i en sorts relativism och empirisk pluralism som
inte är väsensskild från den liberala tolerans han själv kritiserar.
Politikens tvetydighet innebär inte nödvändigtvis antagonism
mellan olika politiska projekt och jag tror ibland att det är svårt
att se vad denna tvetydighet innebär på en politisk nivå. Här
tycks Connolly luta sig mot en toleranspolitik. Visst säger han att
pluralism inte handlar om att tåla eller tolerera varandras åsikter
utan snarare om att visa ett genuint intresse och en förståelse för
varandras perspektiv.45 Men fokus ligger ändå på förståelse och
en utvidgning av ens perspektiv.
En sann pluralism måste, enligt Connolly, innehålla en mångfald av olika rationaliteter, trosföreställningar och identiteter
som samexisterar i en miljö genomsyrad av ”respektfull tävlan
och ett selektivt samarbete”.46 Att han använder sig av det deleuzianskt inspirerade begreppet ”rhizomatisk pluralism” är intressant i sammanhanget. Det är en pluralism utan centrum eller
förutbestämda etiska kodex. Den pluralism som han talar om
består av en mängd olika relationer, föreställningar och rationaliteter som kan forma och utforma varandra i en ständigt pågående process av förhandlingar, överläggningar och kamper. Det
är en pluralism utan hegemoni.
På en mer ontologisk nivå har pluralismen ett inslag av identitet, men den hänger också samman med Connollys syn på varat
som ett ständigt tillskott av energi, flöde, begär, kroppar, affekter
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Connolly, Pluralism, s. 5.
Connolly, Pluralism, s. 5.
45
Se James Williams, ”How to be Bicameral. Reading William Connolly’s Pluralism with Whitehead and Deleuze”, Political Studies Association, 2008 (vol. 10), s.
140–155.
46
Connolly, Political Theory and Modernity, s. 135.
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och relationer. Livet genomsyras av överskott och därmed blir
pluralismen ett ontologiskt villkor för varat. Varat behöver inte
något annat än det som finns i sig själv. Det är också där som hans
immanenta naturalism ligger, sporrad av ett utbyte med Deleuzes
tankar. Men den finns också i hans nietzscheanska ”existentiella
tacksamhet” och i talet om livets överskott. Pluralismen härrör ontologiskt från det faktum att vad som ligger till grund för samhället
är en antagonism som är olösbar. Denna respekt för pluralism
bottnar i det som Connolly, med en referens till Nietzsche, kallar
”mänsklig kärlek till världens komplexitet eller livets överflöd.”47
Det är med andra ord överskottet och överflödet som omöjliggör
identiteten, inte bristen.48
Det politiska hör till det ontologiska och avser enligt Connolly ”det medium genom vilket identitetens och skillnadens
ömsesidiga beroende och motsättning kan uttryckas och ifrågasättas.”49 Med andra ord ligger pluralismens ontologiska status i
det faktum att samhället bygger på ett ständigt överskott av möjligheter. Men vad händer med antagonismen på det ontiska
planet? Här blir antagonismen agonistisk. Många av Connollys
centrala termer är relaterade till den övergången. ”Distansens
patos” är en sorts respekt för motståndare och ett erkännande av
att deras relation avslöjar det kontingenta i bådas vara.50 Connolly talar om ”tillblivelsens politik” i vilken kultur och natur liksom tanke och kropp smälter samman i en värld utan några
övernaturliga krafter eller förutbestämda syften eller riktningar
och i en värld som är i ständig rörelse.51 Han betonar vikten av
”agonistisk respekt”, ”kritisk lyhördhet” (kritisk mottaglighet)
och ”multidimensionell pluralism”. Alla dessa begrepp tycks mig
uttrycka olika sätt att tämja en antagonism som därigenom blir

47

Connolly, Pluralism, s. 47.
Se Thomassen & Tønder, Radical Democracy, 6–7.
49
Connolly, Identity | Difference, s. 92.
50
Connolly, Identity | Difference, s. 179.
51
Se William E. Connolly, Neuropolitics. Thinking, Culture, Speed (Minneapolis:
University of Minnesota Press, 2002), s. 57, 85.
48
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en hanterbar agonism. Men tyngdpunkten tycks ligga på en
etisk, snarare än en politisk, lösning. Det är ett tämjande som
grundar sig på en etisk optimism i vilken ett närmande mellan
de motsatta positionerna alltid är en möjlighet.
Connolly skriver om och om igen om vikten av att kunna
vara lyhörd för andras tro och övertygelse och att kunna ifrågasätta dem på samma sätt som en måste ifrågasätta sin egen övertygelse. Hans envetna insisterande på förståelse och mottaglighet
blir i mina ögon en etisk hållning som är apolitisk. Connolly
missar helt enkelt, som Mouffe framhåller, antagonism och
hegemoni som viktiga dimensioner av politiken.52

Kultiveringsetos
Det är en värld av överflöd och kontingens som Connolly beskriver i sina texter; en värld där människor lever i sina egna
världar, med sin egen tro och sina egna övertygelser och identiteter. Utsikten för denna värld är inte så ljus, såvida dessa människor inte bestämmer sig för att acceptera och omfamna varats
kontingens och visa respekt för dess mångfald. Detta innebär
rent praktiskt att vi måste vara vidsynta och ödmjuka inför skillnaderna. Det är därför inget att förvånas över att just lyhördhet,
ödmjukhet och ömsesidig respekt räknas bland de viktiga dygderna hos Connolly.53
Den sortens kärlek och lyhördhet är något som måste kultiveras. Det är framför allt utifrån det ontologiska antagandet som
Connolly förespråkar en kultivering som han menar är nödvändig för demokrati och politik i det ontiska. Konflikter i de sociala
relationerna är oundvikliga, men för att dessa konflikter inte ska
få en våldsam upplösning måste de tämjas och göras till agonistisk politik. Agonistisk respekt är ett centralt etiskt krav för Con52

Martin Oppelt, ”Thinking the World Politically” An Interview with Chantal
Mouffe. ZPTh – Zeitschrift für Politische Theorie 2014: 2 vol. 5, s. 263.
53
James Martin, ”Connolly on Pluralism and Evil”, i Alan Finlayson (red.), Democracy and Pluralism. The Political Thought of William E. Connolly (London: Routledge, 2010), s. 56.
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nolly för att vi ska kunna röra oss i en värld av överflöd, möjligheter och perspektiv likaväl som i en värld av konflikter och
stridigheter. Erkännandet av dessa villkor för konflikter och ömsesidigt beroende kan leda till en etik enligt vilken motståndare
respekteras inom en ”agonistisk ömsesidighet”; en etik för omsorg för livet.54
Kort sagt är antagonismen ganska nedtonad hos Connolly.
Betoningen ligger i stället på ”tämjningen” av agonismen utifrån
ett utvidgat perspektiv snarare än på politisk kamp om hegemoni
och tolkningsföreträde.55 Oavsett blir demokratin både platsen
och processen inom och genom vilken detta tämjande möjliggörs och sker.

Agonistisk demokrati
Demokrati är ett uttryck för en social ontologi av ”motstridiga
oenigheter”. Den har en inneboende spänning mellan å ena
sidan en obestämbarhet och en kritisk kraft som riktar sig mot
etablerade diskurser, institutioner och praktiker, och å andra
sidan ett sökande efter en fast och stabil identitet som begränsar
demokratins radikala kraft.56
Demokratin kan inte byggas på universella rationella grunder
eller på ett på förhand bestämt kollektiv eller en nationell identitet.
För Connolly är demokratin inte enbart en styrelseform utan
framför allt en specifik kultur inom vilken människorna utformar
och ändrar på sina identiteter.57 Ingenting kan utgöra en fast
grund för demokratin: varken gud eller ett ursprungligt kontrakt,
varken egennyttan eller någon rättviseprincip. En pluralistisk samexistens kräver i stället ett engagemangets etos, ett etos som enbart
kan komma till stånd via en politisk förhandling mellan olika av
54

Connolly, Identity | Difference, s. 166; Pluralism, s. 7f.
Thomas Fossen menar att det politiska hos Connolly ofta sammanfaller med det
etiska. Se Thomas Fossen, ”Agonistic Critiques of Liberalism”, Contemporary Political Theory 2008:7, s. 377.
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Connolly, Identity | Difference, s. 190–193.
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varandra beroende aktörer och samhällsgrupper. Detta etos blir
möjligt som en politisk framgång endast när de många som sluter
sig kring den ser motstridigheterna i den moraliska källan de
hedrar. Det är då, när dessa människor finner lugn i det nya tillståndet, i en acceptans av kontingens, som man kan tala om ett
sådant etos.58
Connolly förespråkar en demokrati som ger utrymme åt aktörerna att hitta egna uttryck i det offentliga rummet för sina
olika idéer och som således ger rum åt just skillnader.59 Detta
rum kommer till via ett spel av politiska tvister. Huvudpoängen
är att aktörer med olika bakgrund blir medvetna om ”den relationella och kontingenta naturen av de identiteter som konstituerar dem”. Det är i sin tur förutsättningen för en ”respektfull
strid mellan parter som ömsesidigt erkänner den omstridda
karaktären av de trosuppfattningar som orienterar dem och
definierar dem i relation till varandra.”60
Det är också ett av skälen till att Connolly betonar vikten av
ett etos. Det kultiveringsetos som Connolly talar om handlar om
ett djupt engagemang och ett ständigt erkännande av det faktum
att världen består av en pluralitet som måste respekteras. Vi
måste helt enkelt vara beredda på att överge vår övertygelse eller
åtminstone kompromissa med andra. Att vara klok är i det avseendet att vara medveten om de egna föreställningarnas partiskhet och historicitet. Då kan vi kanske möta varandra med en öppenhet och direkthet liksom med en förmåga att ifrågasätta vår
egen övertygelse på samma sätt som vi ifrågasätter andras.61
Kultiveringsetoset förutsätter även en kritisk lyhördhet som
enligt Connolly tar formen av ”omsorgsfullt lyssnande och pre58
Connolly, Why I Am Not a Secularist, s. 154; William E. Connolly, Democracy,
Pluralism, and Political Theory, red. S. A. Chambers & T. Carver (New York: Routledge, 2008), s. 246.
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Se Saul Newman, ”Connolly’s Democratic Pluralism and the Question of State
Sovereignty”, Political Studies Association 2008: 2, vol. 10, s. 230.
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Connolly, Identity | Difference, s. 211.
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Douglas Thompson, Montaigne and the Tolerance of Politics (New York: Oxford
University Press, 2018), s. 149f.
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sumtiv generositet”. En sådan kritisk lyhördhet och agonistisk
respekt som medborgerlig dygd (hörnstenarna i ett kultiveringsetos) dyker upp vid skärningspunkten mellan enskilt arbete och
mikropolitik.62 Det här är också en av Connollys styrkor: att
kunna tala inte bara på ett abstrakt plan om pluralism utan att
även ge praktiska exempel. Ibland kan hans diskussioner vara
fyllda med praktiska råd.
I en ny bok om Trump finner man en rad sådana förslag som
tydliggör Connollys idéer. I bokens tredje kapitel ger han några
handlingsprinciper för att bekämpa trumpism. Det handlar till
exempel om att komma samman och bilda en samling av olika
”trosriktningar, identiteter, intressen och ambitioner” som förenas i ett engagemangets positiva etos. Han talar om en utvidgad
politik, som bland annat består av kroppsliga praktiker (som att
ta ögonkontakt, att utsätta sig för obekanta upplevelser). Att
stödja återkommande kamper för pluralism och tillblivelse, som
skakar de etablerade relationerna mellan olika människor, är
ytterligare en. Detta kan man till exempel göra genom att se filmer som visar olika former av romantiska vanor eller relationer
mellan människor med andra hudfärger än de som man är van
vid, eller genom att fördjupa sig i historien om fossila bränslen
eller andra ämnen som kanske är främmande för en.63
Exemplen visar på att Connolly ser den mikropolitiska nivån
som en väsentlig del i den politiska kampen, men också som en
del av det demokratiska etos som bör odlas hos var och en. De
visar också på den vikt han lägger vid de kroppsliga, affektiva
och emotionella erfarenhetsområdena. Slutligen är den typen av
mikropolitik viktiga i ljuset av att demokratin, enligt Connolly,
bara kan blomstra i en miljö som redan genomsyras av den
typen av engagemang. ”Idag är möjligheten till en spiritualisering av skillnad och samarbete mellan olika människor störst i de
pluralistiska demokratierna där sådana metoder redan har någon
62

Connolly, Pluralism, s. 126.
William E. Connolly, Aspirational Fascism. The Struggle for Multifaceted Democracy under Trumpism (Minnesota: University of Minnesota Press, 2017), s. 83–90.

63

92

DEMOKRATI OCH POLITISK ONTOLOGI

hävstångseffekt. Det är ett regulativt ideal som är lämpligt för
samtida demokrati.”64

Från politik till etik?
Som nämndes tidigare har jag svårt att se Connollys ständiga
betoning av ”förståelse” och ”respekt” för motståndaren som
något annat än en agonism som saknar antagonistiska dimensioner. Hans idé om pluralism inom politiken skiljer sig inte särskilt mycket från liberalismen, trots den radikala ontologi som
den bygger på. Connollys tro på en genuint lyssnande och ömsesidig respekt hamnar ibland inte så långt från den habermasianska kommunikativa idé som han själv kritiserar. Det är
som om konflikterna hos Connolly saknar en ideologisk dimension, och i stället framställs de ofta som olika perspektiv. Det
handlar på så sätt om perspektiv som har sina rötter i olika kognitiva eller moraliska ramverk, inte i skilda objektiva intressen
eller strukturella och asymmetriska maktförhållanden.
Det är framför allt utifrån sina ontologiska antaganden som
Connolly förespråkar ett demokratiskt etos eller en demokratisk
kultivering som en nödvändig del i demokratin. Detta etos måste
komma till uttryck i skärningspunkten mellan enskilt arbete och
mikropolitik. För Connolly är demokrati i sig en kultur, en kultur som olika människor har del i och i vilken de utformas och
utformar varandra. Ett engagemangets etos.65
En annan sak som är slående i sammanhanget är att Connolly
ofta talar om mikropolitik: om hur ska vi ta ögonkontakt med
våra motståndare; om att vi ska läsa böcker som ligger långt ifrån
vårt intresse; om att vi ska titta på filmer med sådant innehåll
som ligger utanför vår bekvämlighetszon. Men det är svårare att
hitta spår av kollektiva krafter, av krav, hegemoni eller visioner
om en radikal förändring. Det tycks mig som att vad som saknas
hos Connolly är det demokratiska subjektet – ett subjekt som,
64
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Connolly, Democracy, Pluralism, and Political Theory, s. 250.
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som Laclau påpekar, utgör förutsättningen för att demokrati ska
vara möjligt.66
Samtidigt finns det, rent logiskt och utifrån hans ontologiska
premisser, en rimlighet i det som Connolly försvarar. Man kan
kanske säga att hans överflödsontologi gör honom till en relativist,
men avsaknaden av en stabil grund på en ontologisk nivå innebär
inte att vi ska avsäga oss försvaret av en kontingent grund som vi
betraktar som mer försvarbar utifrån en viss politisk etik. Detta
gör han visserligen inte. Hans försvar för en radikal demokrati
tycks mig dock ha starkare etiska än politiska inslag. Politiken
handlar i slutändan om strider mellan hegemoniska projekt och
inte etiska preferenser. Connollys antagonism blir kanske i slutändan en ”agonism utan antagonism”.67 Eller åtminstone en agonism som saknar ett hegemoniskt projekt.
För oavsett hur skillnadernas spel tolkas ontologiskt så är det
i politiken som vi ser dessa skillnader i form av cementerade
strukturer, asymmetriska maktrelationer, objektivt våld, uteslutningar och ojämlikhet. Det är en sak att säga att ojämlikhet och
olika former av förtryck inte kommer att försvinna för gott. Det
är en annan sak att inte göra strävan efter dess avskaffande till ett
politiskt projekt, även om det när allt kommer omkring bara
leder till en reducering av denna sociala asymmetri.
Det tycks mig som att politiken förutsätter en etik, eftersom
det inte är möjligt att helt separera politiken från olika subjektiveringsprocesser. Det går dock eventuellt att göra en analytisk
distinktion mellan en etisk politik och en politisk etik. En etisk
politik medför att våra politiska ställningstaganden kommer att
berättigas på metafysiska grunder (ofta ahistoriska och med universella anspråk) medan en politisk etik bottnar i politiska ställningstaganden utifrån en konkret politik som accepterar nödvändigheten av grunder på samma gång som den erkänner den
slutliga grundlösheten som nödvändig. En politisk etik väljer
sida utan att göra anspråk på sanning. Etiken i en etisk politik är
66
67

Jämför Ernesto Laclau, On Populist Reason (London: Verso, 2005), s. 171.
”En agonism utan antagonism” är Mouffes uttryck, se Mouffe, Agonistik, s. 51.
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däremot sammanbunden med en sanning; den bär på ett visst
sanningsanspråk. Hos Connolly får etiken – med dess betoning
på umgänge, förståelse och respekt för varandras skilda perspektiv liksom på existentiell tacksamhet – en tämligen apolitisk
karaktär och den tycks mer lik en etisk politik än en politisk etik.
Demokratin bekräftar det kontingenta i de ständiga (misslyckade) försöken att institutionalisera en social ordning. Demokratin är den kraft som både befäster och upphäver det kontingenta på en och samma gång. Så, om demokratin inte bär med
sig ett radikalt budskap om jämlikhet och frihet, hur omöjligt det
än må vara i praktiken, vilket hopp kan den då ge oss?
Demokratins kapacitet och förmågor är inte abstrakta utan i
högsta grad avhängiga av de hegemoniska projekt som är i omlopp. Demokratin måste därför historiseras för att inte bli en
överideologi, men den måste också institutionaliseras för att
kunna vara en del av politiken och en del i den kamp som pågår i
vardagen.
Våra politiska visioner och de medel som är inskrivna i
visionerna hänger samman med den politiska ontologi som vi
lägger till grund för våra visioner. Vi behöver inte ontologin i
våra vardagliga praktiker, men vilken riktning vi tar och vilket
innehåll som vi fyller politiken med har en ontologisk dimension. Att tänka politiskt förutsätter därför att tänka via det politiska och framför allt genom dissensus. Pluralismen är dissensus.
Och demokratin är dess praktik. När allt kommer omkring
handlar politiken om grundläggandet, oavsett hur osäkert det
företaget kan vara. Demokratin i sig är i det avseendet inte något
annat än ett politiskt projekt fyllt med specifikt innehåll.68
Politiskt hopp förutsätter inte bara gynnsamma sakförhållanden. Det förutsätter även en vision i vilken antagonismens
dimensioner inte negligeras – en vision som inte är utopisk men
ändå har utopin som sällskap.

68

Jämför Marchart, ”Democracy and Minimal Politics”, s. 968.
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Kulturkrigets kultursjukdomar
Patologisering som politik och problemet
med diagnostikens retorik

JENNY GUNNARSSON PAYNE

Som Susan Sontag visar i sin numera klassiska essä Sjukdomen
som metafor finns i Europa en lång tradition att använda sjukdomsmetaforer ”för att underblåsa anklagelser om att ett samhälle [är] korrumperat eller orättvist”1 – och den här traditionen
är, som vi ska se, på inga sätt utdöende. Med Shakespeare som
exempel diskuterar Sontag hur de elisabetanska sjukdomsmetaforerna användes relativt urskillningslöst och med skymfande
syfte; specifika sjukdomar fungerade metaforiskt för ”sjukdomar
i allmänhet” och ingen distinkt skillnad gjordes i hans verk mellan olika typer av sjukdomar. Till skillnad från de moderna sjukdomsmetaforerna följde inte de olika sjukdomarna sin egen
särskilda logik utan i stället använder de på ett mer generellt plan
för att ”uttrycka oro för den samhälleliga ordningen, och hälsa är
något som alla förväntas känna till”. Genom 1800-talet, menar
hon dock, blev sjukdomsmetaforerna ”allt hätskare, mer demagogiska, mer befängda” och med tiden utvecklades ”en växande
tendens att kalla varje situation som man ogillar för en sjukdom”. Sjukdom kom att användas synonymt med vad som ansågs ”onaturligt”. 2
Exempel på detta hittar Sontag hos Victor Hugo, som i sin
roman Samhällets olycksbarn beskrev munkväsendet i Spanien
och senare Tibet som ”en sorts tuberkulos för civilisationen”; ett
1
Susan Sontag, Sjukdom som metafor. Aids och dess metaforer, övers. Berit Skogsberg (Stockholm: Natur och kultur, 2001), s. 75, 81.
2
Sontag, Sjukdom som metafor, s. 73
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annat hos Antonio Gramsci, som halvseklet därpå i sin essä
”Socialism och kultur” skrev att dåtidens borgerliga intellektualism hade ”frambringat en hel hop skrytmånsar och dagdrömmare som är skadligare för ett sunt samhälleligt liv än
tuberkulos eller syfilismikrober är för kroppens skönhet och
hälsa”. Sontag noterar också att ”[m]oderna totalitära rörelser
[…], vare sig de kommer från höger eller vänster, [har] varit
egendomligt – och avslöjande – benägna att använda sjukdomsbildspråket”;3 nazisterna jämförde judarna med syfilis och cancer
och Trotskij beskrev stalinismen som kolera, syfilis och cancer.
Sådan användning av dödliga och allomfattande sjukdomar,
menar hon, ger metaforerna en särskild politisk skärpa och gör
dem uttryckligt polemiska.4 De moderna sjukdomsmetaforerna
används därmed ”för att fördöma samhället, inte som obalanserat utan som repressivt”.5 Och det är just i detta som vi hittar
det som förenar den mångfald av metaforer som används i
dagens samtida kulturkrig: de används i polemiskt syfte, inte
bara för att peka ut något som ”onaturligt” eller ”obalanserat”
utan för att signalera en fiendebild, en repressiv – och farlig –
”regim” från vilket ”det friska” samhället och dess folk måste
skyddas. Som sådana är de särskilt effektiva i polariserade hegemoniska maktkamper som samtidens, där distinktionen mellan
”oss” och ”dem” dras längs antagonistiska gränser. Men om, som
filosofen Ivan Illich sagt, ”[v]arje samhälle definierar sina egna
sjukdomar”, hur kan vi förstå den rika flora av sjukdomsmetaforer som cirkulerar i samtidens politiska debatter? 6 Vilka är de

3
Sontag, Sjukdom som metafor, s. 75, 82f. Sontag var uttalad kritiker av Sovjetkommunismen och orsakade stora konflikter i samband med ett möte i New York 6
februari 1982, när hon kritiserade vänstern i USA för att ha varit alltför okritiska
gentemot existerande kommunistiska regimer. För medierapportering se t.ex.
”Susan Sontag Provoces Debate on Communism”, New York Times 27 februari
1982,
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/00/03/12/specials/
sontag-communism.html
4
Sontag, Sjukdom som metafor, s. 83.
5
Sontag, Sjukdom som metafor, s. 73f.
6
Ivan Illich, Limits to Medicine (London: Marion Boyars, 1976).
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och vad gör de med det demokratiska samtalet? Vad gör den
”diagnostiska blicken” med intellektuellas förutsättningar att
delta i samhällsdebatten, när vi själva tillgriper den eller, omvänt,
när våra teorier och vår verksamhet blir objekt för den?
Sommaren 2019 rönte till exempel Krakóws ärkebiskop
Marek Jędraszewskis internationell uppmärksamhet när han
liknade prideflaggan med en smitta, en nymarxistisk pest med
rötter i marxismen och bolsjevismen, för att vara specifik.7 På
liknande sätt, men från centristiskt liberalt håll, har vi kunnat
läsa om hur Frankrikes president Emmanuel Macron i en dispyt
med Italiens inrikesminister Matteo Salvini beskrivit utbredningen av nationalistisk populism i Europa i termer av ”spetälska”.8 Dessa klassiska somatiska sjukdomar trängs dessutom
med psykiatriska ”diagnoser” av mer eller mindre specifik karaktär. Vissa är mer allmänt menade, som när schizofreni används i
medieretorik för att beskriva ett politiskt agerande som ”kluvet”
eller ”splittrat”.9 Andra är mer direkt personligt skymfande, som
när Ungerns vice premiärminister Zsolt Semjen kallade dåvarande svenska socialförsäkringsministern Annika Strandhäll en
”sjuk varelse” för att hon kritiserat landets familjepolitik. I ytterligare fall läggs den metaforiska intentionen helt bort i försök att
7
Michael Winiarski, ”Polska präster trappar upp attacker mot hbtq-personer”,
Dagens Nyheter 3 augusti 2019, https://www.dn.se/nyheter/varlden/michaelwiniarski-polska-praster-trappar-upp-attacker-pa-hbtq-personer/.; TVN24 2019.
”Polish Bishop Likens HBTQ Flag to ’Communist Plague’”, 2 augusti 2019,
https://www.tvn24.pl/tvn24-news-in-english,157,m/lgbt-rainbow-flag-likened-tocommunist-plague-by-polish-bishop,957985.html Delar av talet finns till-gängligt
på YouTube, t.ex. https://www.youtube.com/watch?v=neNWsWyoGXU Stort tack
Aleksandra Reczuch för den ordagranna översättningen av citatet.
8
Michel Rose & Gavin Jones, ”France’s Macron Warns of Populism ’Leprosy’, Italy
Hits Back”, Reuters 21 juni 2018), https://www.reuters.com/article/us-francemacron/frances-macron-warns-of-populism-leprosy-italy-hits-backidUSKBN1JH1NM.
9
Se t.ex. Christina Athanasopoulo & Maritta Välmäki, ”’Schizophrenia’ as a Metaphor in Greek Newspapers”, i John Mantas, Mowafa S. Househ & Arie Hasman
(red.), Integrating Information Technology and management for Quality Care
(Amserdam: IOS Press, 2014).; https://www.dn.se/arkiv/varlden/annu-starkareband-med-ryssland-kan-splittra-eu/
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med stöd i bekräftade eller spekulerade diagnoser underminera
ett politiskt budskap. Klimataktivisten Greta Thunberg har till
exempel kallats för ”djupt störd” av sina motståndare, med hänvisning till hennes autism.10 Vissa av dessa sjukdomsbeteckningar ter sig idag märkligt anakronistiska, rent av medeltida, i
en europeisk kontext (”spetälska”, ”pest”), medan andra, inte
minst de psykiatriska, ger mer samtida associationer. När dödliga sjukdomar som pest eller cancer används metaforiskt föreskrivs samtidigt en kompromisslös behandling.11 Samtidigt ger
olika sjukdomsmetaforer olika associationer. En ”anakronistisk”
metafor är också en explicit metafor: användningen av sjukdomsmetaforer som pest eller spetälska riskerar inte att tas för
försök till en ”verklig” diagnos. När mer ”samtida” sjukdomar,
som när psykiatriska diagnoser eller neuropsykiatriska tillstånd
används, blir metaforiken dock mer glidande och kommunicerar
inte på samma tydliga sätt sin metaforiska karaktär.

Den diagnostiska blicken och populism som patologi
Sjukdomsmetaforer och diagnostisk retorik hittar vi inte bara i
den offentliga debatten, utan också rikligt i forskning om populism (främst den till höger), fascism och högerextremism. Statsvetaren Cas Mudde har till exempel pekat ut vad han kallar
”tesen om den normala patologin” inom forskningsfältet,12 där
dessa företeelser ofta beskrivs i termer av patologi: dels som en
”det moderna samhällets patologi” (mer metaforiskt) och dels i
psykopatologiska (mer ”diagnostiska”) termer, särskilt inom
10

Andrew Bolt, ”The Disturbing Secret of Greta Thunberg”, Herald Sun (bloggpost 1
augusti 2019, https://www.heraldsun.com.au/blogs/andrew-bolt/the-disturbing-secret
-to-the-cult-of-greta-thunberg/news-story/55822063e3589e02707fbb5a9a75d4cc
11
Sontag konstaterar rent av att ”man skulle kunna hävda att cancermetaforer i sig
själva underförstår folkmord”. Sontag, Sjukdom som metafor, s. 83.
12
Cas Mudde, ”The Populist Radical Right. A Pathological Normalcy”, West European Politics, vol. 6, nr 33, 2010.; Wilhelm Reich, The Mass Psychology of Fascism,
övers. Vincent R Carfagno, 3 uppl. (u.o.: Farrar, Straus & Giroux, 1980).; Theodor
W. Adorno, Else Frenkel-Brunsvik, Daniel J. Levinson & R. Nevott Sanford, The
Authoritarian Personality (New York: Harper & Brothers, 1950).
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forskning vars främsta historiska influenser består av psykoanalytiskt influerade klassiska verk om fascism, som Wilhelm
Reichs The Mass Psychology of Fascism och Theodor W. Adorno
med fleras The Authoritarian Personality. Här nämns också
standardreferenser i fältet som Seymor Martin Lipsets Political
Man, Daniel Bells artikel ”The Dispossessed”13 och Richard
Hofstadters ”The Paranoid Style in American Politics”, som
citeras: ”den radikala högern ’står psykologiskt utanför den normala demokratiska politikens ramar’”. Mudde visar att många
samtida studier i ämnet följer i samma fotspår och att hänvisningar till paranoia och andra psykiatriska diagnoser är vanliga,
liksom till irrationalism och ”besatthet av konspirationer”.14

Är det presidenten som är galen eller världen?
Malignt normalitet och fallet Donald Trump
Ett av de kanske mest tydliga exemplet på ett diagnostiskt användande av psykiatriska diagnoser i samtida politiska sammanhang är boken The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts, som publicerades efter att
Donald Trump valdes till USA:s president år 2016.15 Boken, som
bygger bidragen till konferensen ”Does Professional Responsibility Include a Duty to Warn?” som hölls vid University of Yale
i april 2017, består förutom prolog, inledning och epilog, av 24
13

Daniel Bell, ”The Dispossessed”, i Daniel Bell (red.), The Radical Right (New
Brunswick & London: Transaction Publishers, 2002); Cas Mudde, ”The Populist
Radical Right”, s. 1169, min kursivering. Se även originalet: Richard Hofstadter,
”The Paranoid Style in Americal Politics”, Harper’s Magazine (November 1964).
Även tillgänglig: https://harpers.org/archive/1964/11/the-paranoid-style-in-american-politics/
14
Mudde, ”The Populist Radical Right”, s. 1169, se även Sabrina Ramet, ”Defining
the Radical Right: Values and Behaviours of Organized Intolerance in PostCommunist Central and Eastern Europe”, i Sabrina P. Ramet (red.), The Radical
Right in Central and Eastern Europe since 1989 (University Park, PA: Pennsylvania
University Press, 1999).
15
Bandy Lee (red.), The Dangerous Case of Donald Trump. 27 Psychiatrists and
Mental Health Experts Assess a President (New York: St. Martin’s Press, 2017).
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artiklar skrivna av sammanlagt 27 professionella psykologer och
psykiatriker. Kapitlen behandlar allt från frågor som rör presidentens antagna hedonism, narcissism, vanföreställningssyndrom och demens till reflektioner kring hans presidentskap som
en fara för allmänheten, de psykologiska effekterna hos medborgarna (och ökat behov av psykologiska och psykiatriska insatser) och psykiatrikerns etiska ansvar. Trots bokens – dock,
som vi ska se, inte utan brasklappar – ”rent diagnostiska” ambition kontextualiseras hela projektet med hjälp av det sjukdomsmetaforiska begreppet malign normalitet.
Robert Jay Lifton beskriver i bokens förord hur begreppet
sätter ord på hur den samtida sociala verkligheten presenteras
för oss som normal, allomfattande och oföränderlig. Det utgår
från ”ett antagande att alla samhällen, med olika grad av medvetenhet, framställer vissa sätt att se, tänka och bete sig som
önskvärda och ’normala’”, men erkänner att kriterierna för vad
som är normalt kan påverkas avsevärt av den politiska och militära situation som råder vid en viss tidpunkt.16 Sådana kriterier
för vad som anses normala kan vara relativt godartade, men kan
i värsta fall vara destruktiva till den grad att de blir rent ondskefulla.17 Lifton själv utvecklade begreppet malign normalitet i sina
studier av de läkare i Auschwitz som deltog i urvalsprocesserna
och morden av fångar. Trots att vissa av dem mådde dåligt av det
lärde de sig att utföra sina förpliktelser gentemot regimen genom
ett slags ”pervers psykoterapi”, där de vägleddes av mer erfarna
läkare som hjälpte dem att överkomma sin ångest med hjälp av
alkohol och emotionellt stöd. Detta, beskriver Lifton, ledde till
en anpassning och en normalisering av ondska, som visserligen
dras till sin spets i exemplet från Auschwitz, men som samtidigt
kan återfinnas i exempel av mindre allomfattande karaktär.
16

Robert J. Lifton, ”Our Witness to Malignant Normality”, i Lee (red.), The Dangerous Case of Donald Trump.
17
För medierapportering, se t.ex. Sheri Fink, ”2 Psychologists in C.I.A. Interrogations Can Face Trial, Judge Rules”, New York Times 28 juli 2017, https://www.
nytimes.com/2017/07/28/us/cia-interrogations-torture-psychologists.html.
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Exemplet han nämner är ett tillfälle när American Psychological
Association försvarade att två psykologer medverkat till utformningen av CIA:s tortyrprotokoll i Guantanamo Bay.
Mot bakgrund av detta menar Lifton att psykologer och
psykiatriker måste motsätta sig den elakartade normalitet som de
ser växa fram i Trumps USA och använda sin professionella
kompetens för att avslöja sakernas tillstånd. De har, skriver han,
trots den så kallade Goldwater-regeln – en etisk regel som förbjuder psykiatriker att diagnostisera offentliga personer utan
föregående klinisk undersökning – en professionell plikt att
varna allmänheten och mobilisera sin kunskap för att diskutera
hur situationen bäst kan hanteras.18 Lifton och de andra i boken
är noggranna med att påpeka att de inte bryter mot regeln i och
med att bokens poäng inte är att fastställa en klinisk diagnos av
presidenten, utan att utifrån det empiriska material som finns
tillgängligt i offentligheten bedöma den akuta faran med hans
presidentskap. Det som diagnostiseras här är med andra ord inte
individen som sådan, utan samhällssituationen och den ”maligna normalitet” som presidentskapet ger upphov till och detta på
ett sätt som påminner starkt om Sontags analys av sjukdomsmetaforer som uttryck för oönskade eller rent av ”onaturliga”
samhällstillstånd. Idén om en malign normalitet utgår från en
föreställning om ett ”hälsosamt tillstånd” som läsaren förväntas
känna till utan att det definieras närmare – och diagnostikern (i
det här fallet psykiatrikern) frångår sitt kliniska uppdrag att
diagnosticera individer till att diagnosticera en politisk situation.

När teori sjukdomförklaras: Den diagnostiska
blicken på ”genus”
Med tanke på psykiatrins idag starka ställning som evidensbaserad och vetenskapligt underbyggd är det inte underligt att
psykiatriska metaforer tränger sig in politiska debatter med syfte
18

Lifton, ”Our Witness to Malignant Normality”, s. xv–xix.
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att kommentera och förändra samhällstillstånd. Dess vetenskapliga status skänker legitimitet åt analysen och placerar polemikern tryggt utanför ”det ideologiska” och därmed bortom
egen skärskådan – vilket (till synes) paradoxalt nog är den perfekta positionen från vilken ideologiproduktion kan bedrivas. I
det samtida ”kulturkriget” bevittnar vi också just detta, inte
minst i den omfattande alternativa kunskapsproduktion som
bedrivs inom ramarna för den samtida radikalkonservativa
mobiliseringen mot jämställdhet, sexuellt likaberättigande och
reproduktiva rättigheter.
Som sociologen Elzbieta Korolczuk noterat nöjer sig nämligen inte dessa ”genuskritiker” med att utmåla genusforskning
(eller ”genus” i allmänhet) som ovetenskaplig och ideologiskt
driven, rörelsen underbyggs av framväxten av ett nytt forskningsfält av ”anti-genusstudier” där deras egna samhällsanalyser
framställs som vetenskapliga (och därmed icke-ideologiska).
Genom rörelsens egna intellektuella, konferenser, böcker, rapporter, kurser och artiklar sprids dessa idéer vars främsta mål är
moraliska och ofta religiösa, klädda i vetenskaplig skrud, i vad
som kan sägas ha blivit en internationell alternativ offentlighet,
där dess auktoriteter refererar till varandra genom ”oändliga ömsesidiga citeringar, en ond cirkel av självlegitimering, vilken inte
bara ger kredibilitet åt ogrundade påståenden som annars må
låta absurda men ofta gränsar till kollektiv plagiering”19 inte
minst till mer eller mindre vetenskaplig litteratur som på ett eller
annat sätt behandlar sjukdom och hälsa.

Från trauman och veneriska sjukdomar
till patologiserad politik
En av de mest inflytelserika anti-genusintellektuella, den amerikanska katolska skribenten och opinionsbildaren Dale O’Leary,
som vigt de senaste decennierna åt att bekämpa ”genus”, feminism
19

Elzbieta Korolczuk, ”The Vatican and the Birth of Anti-Gender Studies”, Religion
& Gender, vol. 6 nr 2, 2016, s. 295.
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och HBTQ-rättigheter gör återkommande kopplingar mellan
genusteori, feministisk och HBTQ-aktivism och olika sjukdomstillstånd. Både feminism och homosexualitet beskrivs som patologiska reaktioner på barndomstrauman eller andra missförhållanden under uppväxten, men också som själva orsaken till smittspridning av sexuellt överförbara sjukdomar och andra sjukdomar
som orsakats av en ”destruktiv livsstil” (inklusive bruk av tobak,
alkohol och droger).20 ”Politiskt korrekt” sexualundervisning och
rekommendationer för att minska diskriminering inom hälso- och
sjukvården är enligt samma logik därmed medskyldig till spridningen av ohälsa, snarare än förebyggande.
Ända sedan 1990-talet har hon drivit tesen att själva teorierna
(eller som hon kallar dem, ”ideologin” i singular) inte bara är
uttryck för utan också på olika sätt skapar ohälsa. I sin inflytelserika bok The Gender Agenda: Redefining Equality beskriver hon
till exempel feminister som drivna av sina egna obearbetade
trauman och den feministiska samhällsanalysen som ideologisk
och patologisk. Feminister, skriver hon, ”rasar mot saker som
inte kan förändras – som den mänskliga naturen – och accepterar saker som kan förändras – som deras egen attityd mot tidigare brott”.21 Hon fortsätter:
Ideologier ska bedömas objektivt, men [efter mina studier av]
feminism och Genusagendan är det svårt att åsidosätta misstanken om att hela vågstycket [det feministiska projektet] är en
gigantisk rationalisering skapad av skadade/sårade [hurt] kvinnor för att rättfärdiga deras ilska, groll och självdestruktiva beteende. Deras aborter, sexuella lössläppthet, avvisande av
moderskap och lesbiskhet tycks mer vara ett utagerande som
resulterar från barndomstrauman än modig självfrigörelse.
Ibland är det enklare att lasta förtryckande strukturer och kräva

20

Korolczuk, ”The Vatican and the Birth of Anti-Gender Studies”, s. 295.
Dale O’Leary, The Gender Agenda. Redefining Equality (Lafayette, LA: Vital Issues
Press, 1997), s. 14.
21
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att världen ska ändras än att ta ansvar för sitt eget självdestruktiva beteende.22

I en argumentation som till stor del liknar Liftons glider sjukdomsförklaringarna från att beskriva individers sjukdomstillstånd till att ”diagnosticera” ett samhällstillstånd, i det här fallet
osund sexualmoral och en naturvidrig jämställdhetsnorm med
faror som går de flesta förbi: ”De flesta människor är omedvetna
om intrånget som gjorts av genusteori – ideologin som har skapat ’Generation LBGTQIA’23 – eller om farorna den medför”.24
På senare år har en dylik retorik om ”genusteorin” och
”genusideologin” också börjat dyka upp i den svenska offentligheten, på ledarsidor, politiska möten, i böcker, tidskrifter och onlineforum. Retoriken följer exakt samma mönster som den
variant vi sett sedan 1990-talet i konservativa katolska sammanhang och som numera blivit allt vanligare i olika radikalkonservativa och ofta illiberala politiska sammanhang med annan
eller ingen religiös tillhörighet. Ett talande exempel hittar vi i ett
temanummer om ”genus” utgivet av den kristna tidningen Världen idag.25 Också där beskrivs normaliseringen av jämställdhet och
HBTQ-personers rättigheter som ”ideologisk”, men också som en
karaktäristisk för Sverige. I likhet med den gängse berättelsen
inom ”anti-genusstudier” beskrivs genusideologin som ett slags
postmodernistisk fortsättning på marxismen och den genusvetenskapliga kunskapsproduktionen som själva dess motor, vars idéer
implementeras på ett totalitärt sätt genom statliga och överstatliga
institutioner i form av jämställdhetsintegrering. Offren för
genusideologin beskrivs som ”vanliga människor” och framförallt
deras barn som indoktrineras genom genusdagis, normkritik och
sexualundervisning. Diskussioner om kliniska diagnoser (främst
könsdysfori bland unga) och av varför den skadliga genusideo22

O’Leary, The Gender Agenda, s. 14f.
Akronymen står för Lesbian Gay Bisexual Trans Queer Intersex Asexual
24
https://www.lifesitenews.com/opinion/lgbtqia-the-expanding-gender-agenda
25
Världen idag Närbild, ”Genus” (2019).
23
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login fått så starkt fäste just i Sverige. På så sätt glider den diagnostiska blicken mellan psykiatriska diagnoser av enskilda individer och samhälle, för att slutligen kollapsa: genusideologin
skapar ett sjukt samhälle, med sjuka individer som inte vet om de
är män eller kvinnor, pojkar eller flickor. Biologin och Guds vilja
sammanfaller i ”sanningen” och blir den ”medicin” som ska bota
det sjuka samhället och de som blir sjuka av att leva i det.
Sjukdomsmetaforen ”hysteri” används också i rubriksättningen
till en intervju med Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi,
som varit ledande med att introducera idén om ”genusideologin”
i den svenska offentligheten.
Under rubriken ”Vill avslöja genushysteri på svenska lärosäten” får vi bland annat veta att Arpi tror att genusideologin
kanske har ”kunnat få så stort genomslag i Sverige” på grund av
att ”folk inte är medvetna hur radikal den är”.26 Men förutom att
framhålla hur genusideologin sägs hota vetenskaplighet och
meritokrati inom forskningen, finns i temanumret också exempel på försök till samma typ av alternativ kunskapsproduktion
som Korolczuk diskuterat i internationella sammanhang. Bland
annat intervjuas Per Ewert, pastor och tillika föreståndare för
tankesmedjan Claphaminstitutet om dess nystartade bibliska
forskningsråd, som menar att ”[d]en som är kristen behöver nu
vara frimodig och förkunna det bibliska perspektivet […] Inte
bara för att det är bibliskt, utan för att det är sant”.27 I samma
nummer intervjuas psykiatrikern David Eberhard, författare till
boken Det stora könsexperimentet (2018). Eberhard hänvisar inte
till bibliska sanningar, utan uttalar sig som samhällsdebattör
med psykiatrisk kompetens. Genusteori beskriver han metaforiskt som ”kvacksalveri” som bygger på en felaktig diagnos av
samhället, nämligen att biologiska könsskillnader inte finns,
vilket får svåra konsekvenser för barn och unga, till exempel
26

Sara Andersson, ”Vill avslöja genushysterin på svenska lärosäten”, Världen idag
Närbild, ”Genus” (2019), s. 6.
27
Sara Andersson, ”Så fick genusideologin sitt fäste i Sverige”, Världen idag Närbild,
”Genus” (2019), s. 37.
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eftersom skolan inte tar hänsyn till skillnader mellan pojkar och
flickor och genusideologin görs ansvarig för ökningen av unga
som söker vård för könsdysfori.
I den bok om vilken han intervjuas använder Eberhard (liksom O’Leary i exemplet ovan) det diagnostiska språket för att
beskriva genusvetarna själva. I valet mellan schizofrenisjukdom
och vanföreställningssyndrom (paranoid psykos) beslutar han –
och han är då enligt egen utsago ”snäll” mot genusvetarna – att
det sistnämnda stämmer bäst in på dem. Eberhards diagnos
grundar sig på de genusvetare eller feminister han säger sig ha
träffat personligen, liksom ett radikalfeministiskt abstract för en
text som publicerades för första gången 1977 och två citat från
doktorsavhandlingen Rum, rytm och resande: Genusperspektiv på
järnvägsstationer av Ann-Charlotte Gilboa Runnvik. Eberhard
drar slutsatsen:
Man kan se de flesta organiserade konspirationsteorier som
vanföreställningssyndrom. Den ideologiska blindheten som ligger till grund för genusteorin uppfyller, menar jag, klart A-kriteriet för vanföreställningssyndrom, men istället för att fixera
sin vanföreställning kring svartsjuka eller förgiftning kretsar det
i detta fall kring könsmaktsordningen och hur den genomsyrar
hela samhället på ett konspiratoriskt sätt. Även B- och C-kriterierna är uppfyllda då samhället inte tycker det är helt apart
och institutionerna fortfarande hålls öppna. Så även om patologin är påtaglig är idéerna inte tillräckligt märkliga för att klassificeras som bisarra. Visserligen framstår många av de genusteoretiska avhandlingarna för gemene man som helt bisarra,
men inom psykiatrin ställs högre krav för att uppfylla kriterier
för begreppet bisarrt än så. Inte ens organiserade konspiratoriska system av förföljelse eller hänsyftningskaraktär anses
bisarra.28

På grund av den understundom raljanta tonen i Eberhards bok
är det tydligt att dess syfte är politiskt – sjukdomsmetaforiken
följer i det avseendet en längre tradition i både dess skymfande
28

David Eberhard, Det stora könsexperimentet (Stockholm: Bladh by Bladh, 2018).
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och dess polemiska syfte: genusvetare beskrivs som ”sjuka” och
deras tankar som ”sjukdomsorsak” både vad gäller samhälle och
de individer som lever i det. Samtidigt använder han sig av hänvisningar till annan forskning – som får representera ”riktig
vetenskap”, oavsett om den kommer från filosofiämnet eller från
biologisk vetenskap – för att legitimera sina ståndpunkter (om
än sammanblandat med påståenden från tydligt politiskt motiverade debattörer som komikern Aron Flam).29 Hans status som
välkänd psykiatriker positionerar honom tydligt som legitim
diagnostiker, i synnerhet när han hänvisar till diagnosmanualen.

Att patologisera tänkande: avslutande reflektioner
kring politiska diagnoser
Som jag konstaterade inledningsvis fungerar retoriska diagnoser
som ett sätt att placera någon eller något utanför det begripligas
gränser och beskriva det som skadligt, som ett hot mot ett normalt
mer harmoniskt tillstånd, som något som måste botas för att ordningen ska kunna bli återställd. ”Det sjuka” ställs i motsats till det
som är ”friskt” – och normalt. Att kalla något för en allvarlig sjukdom legitimerar kompromisslös behandling, oavsett om dess bot
består av kirurgi (något som måste skäras bort), inlåsning eller
tvång (som vid allvarlig psykisk sjukdom) eller behandling som
dödar sjukdomsorsaken (som antibiotika eller cellgifter) –
behandling som må ge upphov till lidande, men som i slutändan
är nödvändig för att hålla ”patienten” vid liv och i många fall
undvika att andra drabbas, till exempel genom att smittas eller
genom att utsättas för patientens sjukdomspåverkade beteende

29

Här fortsätter Eberhard med att påpeka att genusvetarna också kan vara påverkade av droger: ”Så innan vi ställer en komplett diagnos på vanföreställningssyndrom på basen av ideologisk blindhet bör man noga kontrollera att genusvetenskapen inte har använt sig av någon hallucinogen drog. Det kan vara svårt att
ta urinprov på hela institutioner, men det skulle faktiskt förklara ett och annat.”
Eberhard, Det stora könsexperimentet, s. 200.
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eller ”galenskap”.30 Det är just detta som gör sjukdomsmetaforer
och diagnostisk retorik så effektiva för hegemoniska kamper där
den politiska motparten ses som en fiende som måste oskadliggöras, snarare än som en motståndare vars politiska program bör
bekämpas.31 Sjukdomsmetaforer och diagnostisk retorik fungerar
väl för att mobilisera känslor av rädsla eller till och med panik –
affekter som vi vet är mycket politiskt effektiva, men som vi också
vet genom historien har givit upphov till de mest fruktansvärda
förtryck av grupper som ansetts utgöra sjukdomsorsak eller
”smittspridare”, och rent av folkmord.
Men för mer ingående analyser av sjukdomsmetaforik och
diagnostisk retorik i hegemoniska kamper räcker det dock inte
med att konstatera deras destruktiva och antidemokratiska potential, utan vi måste också reflektera kring vilken typ av sjukdomsmetaforer som används i en viss historisk och kulturell
kontext och vilka konsekvenser olika sjukdomsmetaforer kan ha
i en specifik situation. Utan att underskatta den aggressivitet
som ”anakronistiska” sjukdomsmetaforer som pest eller syfilis
kommunicerar, menar jag att den diagnostiska retoriken som
använder sig av samtida kultursjukdomar är lömskare och mer
bedrägliga för politiska syften. Till skillnad från den anakronistiska sjukdomsmetaforiken låter de nämligen den diagnostiska
blicken glida mellan ”äkta” diagnoser och förment metaforiska
på ett mycket mer svårgenomskådligt sätt. Där den anakronistiska metaforiken i de inledande exemplen med Frankrikes president och Krakóws ärkebiskop kan sägas utspela sig i vad den
politiska teoretikern Chantal Mouffe kallar för ”ett moraliskt
register”32 – sjukdomsmetaforerna syftar till att fördöma och
30

Karin Johannisson påminner oss om att sjukdomsetiketter har en lång historia av
att förknippas med maktutövning och att ett sätt att exkludera ett viss beteende ofta
har varit just att patologisera det. Karin Johannisson, ”Om begreppet kultursjukdom”, Läkartidningen, vol. 105 nr 44, (2008), s. 3129.
31
Chantal Mouffe, Om det politiska, övers. Oskar Söderlind (Hägersten: Tankekraft,
2009).
32
Mouffe, Om det politiska. Se även Chantal Mouffe, Agonistik. Texter om att tänka
världen politiskt, övers. Henrik Gundenäs (Stockholm: Atlas, 2016).
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delegitimera de politiska motståndarna – förflyttar den samtida
diagnostiska retoriken ännu ett steg bort från den politiska domän som utgör kärnan för demokrati till vad vi skulle kunna
kalla ett ”diagnostiskt register” där själva värderingarna och
värdesystemen betraktas som uttryck för psykiatrisk sjukdom.
Analysen av Trump rör sig mellan ett stort antal psykiatriska
kulturdiagnoser och analys av en ”malign” samtid och Eberhards
med fleras patologiserande retorik sveper mellan könsdysfori (en
annan samtida kulturdiagnos), en ”osund normalisering” av
feminism och HBTQ-perspektiv och psykiatriska diagnoser av
genusvetare och transformerar i båda fallen den politiska relationen till en mellan ”objektiv expert” och en farlig mentalpatient som allmänheten eller ”folket” måste skyddas från. I likhet med praktiken att spela ut politiska konfrontationer i ett
moraliskt register leder den diagnostiska fantasin i politiska sammanhang till att politiken avpolitiseras, men relationen mellan
partnerna spelas inte längre ut mellan olika värderingar, utan
mellan friskt och sjukt, mellan ”expert” och ”galen”.
Det samtida diagnostiska språkbruket skapar associationer till
vetenskaplighet och uppdaterad kunskap på ett i politiska sammanhang ytterst bedrägligt sätt. Framförallt skapar den diagnostiska retoriken en särskild fantasi, i den psykoanalytiske filosofen
Slavoj Žižeks bemärkelse: ett slags föreställt scenario där huvudkaraktären ofrånkomligen är diagnostikern själv.33 Diagnostikern
intar positionen av det vetande subjektet som identifierar problemet och lösningen, och som därmed ställer sig också utanför
den symptombild hen tolkar och föreskriver behandling för. I
detta scenario finns också alltid en patient – den som diagnosticeras och sjukförklaras utifrån en särskild symptombild.34 Fram33

Slavoj Žižek, The Plague of Fantasies (London & New York: Verso, 1997).
Jürgen Habermas har i sin bok Theory and Practice (Cambridge: Polity Press,
1986) utifrån ett snarlikt resonemang varnat för att överföra en psykoanalytisk
tankemodell till politiska analyser, även om våra slutsatser skiljer sig radikalt åt.
Vilket torde vara tydligt i och med min hänvisning till Žižek delar jag inte den uppfattningen. Frågans fulla komplexitet är i och med detta inte slutgiltigt utredd
teoretiskt, utan tvärtom förtjänar den djupare undersökning framöver.

34
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förallt döljer den diagnostiska fantasin sin egen politiska position, historicitet och kulturella kontextbundenhet, eftersom den
positionerar sig som objektiv och vetenskaplig. Detta kan i sin
tur bara ske om sjukdomen är vad som med Karin Johannissons
ord är en samtida kultursjukdom, eller kulturdiagnos. Denna
”samtidighet” ger på ett helt annat sätt än anakronistiska sjukdomsbeteckningar associationer till ”faktiska” diagnoser, inte
minst eftersom de har ”en klang av exakthet” på ett sätt som förvandlar ”ett flytande spektrum av symptom och tecken […] till
något distinkt och avgränsat”.35
Klangen av exakthet och vetenskaplighet kan te sig lockande
för forskaren som undersöker och uttalar sig om samtidens
polariserade landskap – rollen som utomstående expert eller objektiv diagnostiker är bekväm eftersom den inte kräver någon
självreflexivitet eller politisk positionering, samtidigt som den
effektivt kan de-legitimisera en meningsmotståndare. Både i
”fallet Donald Trump” och i diskussionen av antigenus som
alternativ kunskapsproduktion görs själva tänkandet både till
symptom och till sjukdomsorsak medan värdefrågor (etiska och
politiska) reduceras till mentala tillstånd. För forskare inom
humaniora och samhällsvetenskap bör detta särskilt mana till
reflektion kring intellektuellas roll inom ramarna för det pågående så kallade kulturkriget, i synnerhet när kunskapsproduktion med normativa inslag som samhällskritik och visioner för
en mer rättvis och jämlik värld diagnosticeras och patologiseras
med hjälp av sjukdomsmetaforer. Det må då ligga nära till hands
att följa den längre forskningstraditionen där fascism, högerextremism och högerpopulism patologiseras med psykologiska
och psykiatriska förklaringsmodeller och därmed själv inta

35

Karin Johannisson, ”Hur skapas en diagnos? Ett historiskt perspektiv”, i Gunilla
Hallerstedt (red.), Diagnosens makt. Om kunskap, pengar och lidande (Göteborg:
Daidalos, 2006). Johannisson betonar att ordet diagnos har sitt etymologiska
ursprung i det grekiska ordet diagnosis, som betecknar ”särskiljande kunskap och
bedömning”, vilket skiljer sig markant från anakronistiska polemiskt metaforiska
beskrivningar av politiska företeelser som pest eller syfilis.
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rollen av diagnostiker, hävda den egna expertpositionen som
mer riktig och sann.
Det Sontag konstaterade rörande cancermetaforen – att
”[i]ngen särskild åsiktsinriktning verkar ha monopol på denna
metafor”36 – gäller dock, som vi har sett, även den psykopatologiserande diagnostiska retoriken. Lika väl som den kan användas för
att varna en allmänhet mot en förmodat narcissistisk president
eller påtala paranoia hos högerpopulistiska eller kulturkonservativa väljare, kan den användas för att de-legitimera vår kritik
av desamma och våra uttryck för att skapa ett mer rättvist, jämlikt
och demokratiskt samhälle – och detta i synnerhet när retoriken
avser vara objektivt beskrivande snarare än metaforisk. Att i ett
läge som detta inta rollen av ”objektiv” diagnostiker och därmed
bortse från att varje diagnos – även de vi själva ställer – med
nödvändighet är barn av sin tid vore därför att ge upp tanken att
universitetet är en plats inte bara för ”de exakta vetenskaperna”,
utan också för de intellektuella konflikter, värderingsgrundade
meningsskiljaktigheter och nya tankar om hur samhället i framtiden skulle kunna organiseras som kännetecknar de humanistiska
vetenskapernas kunskapsproduktion. Det vore med andra ord att
ge upp vårt demokratiska uppdrag i en tid när det så desperat
behövs.

36

Sontag, Sjukdom som metafor, s. 83.

113

DEMOKRATIN OCH DET POLITISKA

114

Kungligt begär
Den undertryckta konflikten mellan
monarki och demokrati

EDDA MANGA

Som nyanländ tonåring läste jag en artikel om drottning Silvia
som ingick i SFI-utbildningen. Den framställde henne som brasiliansk och hävdade att hon hade charmat svenska folket med sin
strålande skönhet. Texten avsåg förmodligen att skapa positiv
identifikation med en annan ”invandrare” och jag får erkänna att
det funkade på mig. Jag förstod rent intellektuellt att Silvia
representerade en klass och en samhällsordning som inte gick
ihop med vad jag politiskt stod för. Ändå kunde jag inte värja
mig från det behagliga i föreställningen att hon en gång hade
färdats mellan Latinamerika och Sverige och blivit älskad i sitt
nya land. Det blev en av de fantasier genom vilka exil förvandlades till hem och jag kom att omedvetet införliva den nationella
standardberättelsen om den svenska regeringsformen: 1) monarkin i Sverige är en ren formalitet utan odemokratiska konsekvenser eftersom kungen saknar all reell makt, 2) kungen är bara en
symbolisk figur och 3) kungahuset är så populärt hos svenska
folket att det kan passera som folkvalt. Kalla det ”lyckad integration”, svek mot republikanska ideal eller guilty pleasure, jag
slutade under lång tid att tänka politiskt på monarkins existens,
följde de kungliga familjemedlemmarnas liv genom tidningsrubrikerna och anslöt mig till det ”oss” som mycket väl förstår
att monarki och demokrati inte går ihop, men som undviker att
tänka på eller diskutera det som filosofiskt och politiskt problem.
Radikalnationalismens framgångar ger anledning att revidera
den hållningen. Okritisk anslutning till Sveriges paradoxala
statsskick har börjat framställas som bevis för tillhörighet till
115
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nationen vilket i sin tur framställs som ett villkor för demokratiska rättigheter. Två riksdagspolitiker föreslog, till exempel, på
fullt allvar i en riksdagsmotion 2014 att möjlighet till svenskt
medborgarskap för nya medborgare av utländsk bakgrund skulle
villkoras med krav på att de skulle svära lojalitetsed mot
”Sveriges konung”.1
Föreställningen om den svenska monarkin som en ”harmlös
anakronism i en modern demokrati” utgör ett element i den
svenska nationella identiteten, enligt statsvetaren Cecilia Åse. 2
Som Åse anmärker finns det från vetenskaplig synvinkel ingen
anledning att osynliggöra monarkin som en del av det svenska
politiska systemet: ”Statschefsämbetet är utan tvekan en del av
det demokratiska regelverket och därmed en beståndsdel av
svensk demokrati”.3 Frågan är vad monarkin innebär för demokratin och det politiska?
Monarkin undkommer politisk analys genom att dess verkningar företrädesvis framträder på känslomässiga och identifikatoriska plan. Det finns en tydlig asymmetri mellan tystnaden om
monarkin på det politiska och det intellektuella fältet och konsumtionen av kungafamiljen som nöjesvaror. En strid ström av
bilder och artiklar om kungen och drottningen, ”Victoria och
Daniel”, ”Carl Philip och Sofia”, ”Madeleine och Chris” har blivit
en naturaliserad del av vardagen. Flödet är lika rikligt som
oupphörligt men producerar varken särskilt mycket information
eller kritisk reflektion. Bildproduktionen om kungafamiljens liv
och närvaro på diverse middagar, invigningar och festligheter
tycks i stället fungera som projektionsobjekt som ställföreträdande ger tillgång till kunglig glans. Det är en lyx som får
kosta. Deras användning av offentliga medel undantas från van-

1
David Lång & Mikael Jansson (SD), ”Medborgarskapets betydelse” (Motion
2014/15:2911)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/
medborgarskapets-betydelse_H2022911
2
Cecilia Åse, Monarkins makt. Nationell gemenskap i svensk demokrati (Stockholm:
Ordfront, 2009), s. 12–13 av 256 (elektronisk paginering).
3
Åse, Monarkins makt, s. 14.
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liga statliga förvaltningsregler och det är iögonfallande hur ovilliga politiker och statstjänstemän varit att granska kungahusets
ekonomi.4 Ändå kan monarkins vikt för konstitueringen av det
politiska anas i den underliggande oron för att det ska uppstå
konflikt med kungahuset och vad en sådan konflikt skulle ha för
effekter för den svenska statsmaktens stabilitet samt i det faktum
att de flesta politiska partier, oavsett vad som står i deras partiprogram, i praktiken har accepterat uppfattningen att den som
aktivt driver frågan om införande av republik i Sverige begår
politiskt självmord.
Denna essä undersöker frågan om förhållandet mellan monarki och demokrati i Sverige med hjälp av psykoanalytiskt inspirerade begrepp som njutning, lidelse och undantag. Begreppet
njutning används i den mening som innefattas i begreppet
”mernjutning” (plus-de-jouir), det vill säga som ett sätt att fånga
den begärsstruktur som understödjer en samhällsordning inriktad på att producera ”mervärde”.5 Lidelse används som en svensk
översättning av en aspekt av begreppet jouissance, nämligen den
njutning som är möjligt att erfara i brist och lidande. Begreppet
undantag används som det utomstående element som är nödvändigt för att verkligheten ska uppnå koherens – enligt den
logik som på lacanska kallas ”inte allt” (pas tout).
Psykoanalysen tillhör inte min vanliga teoretiska repertoar
och begreppsanvändningen avviker säkerligen från det vedertagna och den etablerade diskussionen hos den psykoanalytiska
teoribildningens exegeter. Det bör understrykas att syftet inte är
att bidra till inomdisciplinära diskussioner utan att försöka lösa
4
Thomas Lyrevik visar i sin omfattande och noggranna undersökning vad kungahuset egentligen kostar skattebetalarna samt den systematiska oviljan att granska
kungahusets ekonomiska mellanhavanden. Dock granskar han detta utifrån dess
avvikelse från statliga regler för hantering av offentliga medel och demokratiska
principer, men beaktar inte njutningsaspekten och undantagets innebörd som politisk princip. Thomas Lyrevik, Den kungliga kleptokratin. Makt, manipulation, berikning (Göteborg: Korpen, 2018).
5
Jacques Lacan, L’envers de la psychanalyse. Le seminaire XVII 1969–1970 (Paris:
Seuil, 1991).
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ett praktiskt problem. Utgångspunkten är observationen att det
finns element i monarkins plats på det politiska fältet i Sverige
som yttrar sig som ovilja att tänka, förnekelse, bortförklaring,
förlamning och nonsens. Den psykoanalytiska teoribildningens
förståelse av symptom framstår som särskilt väl skickat att belysa
sådana fenomen. Begreppet symptom (på lacanska sinthome)
refererar inte till dikotomier som friskt och sjukt, normalt och
avvikande (såsom de kritiseras i ”Kulturkrigets kultursjukdomar” i denna volym) utan till det sätt på vilket det omedvetna
determinerar subjektet – med andra ord på det sätt på vilket subjektet njuter av sitt omedvetna. Snarare än att underminera subjektets uttalsposition eller bota det från sitt symptom syftar
begreppet till att förstå vad som gör det möjligt för subjektet att
leva, hur dess njutande är organiserat. I det här fallet används
begreppet, i överförd betydelse, för att fånga in och förstå hur
monarkin villkorar den svenska demokratin och hur det politiska framträder ur denna synvinkel.

Njutning, lidelse och undantag
Politisk verklighet etableras genom identifikationsprocesser.6
Njutning är en av identifikationsprocessernas mest grundläggande libidinösa element och innefattar både ”positiva” och
”negativa” känslor – kärlek och hat, längtan och avsky, nostalgi
och förstörelselust – kring ett vi och dess andra. Njutning utgör
ett villkor för att identifikation ska äga rum och reproduceras. På
det politiska fältet möjliggör identifikation att ett subjekt förbinder sig till en viss politisk gemenskap. Begreppet njutning är
sammanbundet med begreppet ”brist” som enligt psykoanalytisk
teori uppkommer när subjektet skiljs från den presymboliska
helhet det från början är en del av. Med andra ord: bristen konstituerar subjektet som för att bli till måste ge upp sin ”presymboliska njutning” (ett tillstånd av totalitet, fullständighet, salig6
Slavoj Žižek, For They Know Not What They Do. Enjoyment as a Political Factor
(New York & London: Verso, 1991), s. 2.
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het). Bristen ger upphov till begär efter objekt som avger njutningslöften, som utlovar tillgång till den förlorade (eller omöjliga) njutningen. Begärsobjekten tas från de objekt som är tillgängliga i det sociala sammanhang i vilket subjektet befinner sig
och utgör grunden för upprepade identifikationsakter – till
exempel med politiska projekt eller ideologier – vilka håller subjektet fången i en illusorisk strävan efter njutning.
Lidelse uppkommer ur det oundvikliga misslyckandet att
uppnå njutning och de fantasier som fyller ut bristen i en parallell verklighet. Lidelsen döljer bristen genom att projicera bilder
av fullbordan på en ständigt uppskjuten framtid med hjälp av
föreställningar om ett potentiellt överkomligt hinder. I motsats
till identifikation förbinder inte lidelse i strikt mening människor
till varandra – i politiska sammanhang tjänar fienden rollen som
hinder – men den påverkar det sätt på vilket de förhåller sig till
varandra. Lidelsen intensifieras av att det behag den ger upphov
till alltid blandas med ett underliggande obehag.
Politisk hegemoni understöds av spelet mellan brist och lidelse och det fantasistöd det ger åt politiska ordningar och projekt. Hegemoni förutsätter, manipulerar och producerar fantasier om prediskursiv njutning. Misslyckandet med att uppnå
den njutning som hegemonin utlovar ger subjektet tillgång till
lidelse. Tillsammans med ögonblick av partiell njutning bildar
lidelsen de hegemoniska identifikationernas energikälla.7
Lidelse är, kan man säga, det sociala symtomet. Den är ett
alltid otillräckligt svar eller lösning på subjektets konstitutiva
brist. Lidelse kan förbinda sig till olika objekt, vara mer eller
mindre bekväm eller smärtsam för subjektet, mer eller mindre
vanlig, mer eller mindre tvångsmässig. Det är tillgången till sin
lidelse som håller subjektets verklighet samman och förankrar
subjektet i det reala.
Mänsklig verklighet är, ur psykoanalytiskt perspektiv, ett
montage av symbolisk och imaginär verklighet. Det finns san7
Martin Müller, ”Lack and Jouissance in Hegemonic Discourse of Identification
with the State,” Organization, nr 2 2013, s. 284.
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nings- och maktprinciper på det symboliska planet som formar
verkligheten i interaktion med lidelse och fantasi på det imaginära planet. Det mänskliga livet är strukturerat kring begär.
Bristen och lidelsen möjliggör att människor eftersträvar sitt
begär inom den socialt konstruerade verkligheten. Det socialt
villkorade begäret utgör vår verklighets ”extima” – till skillnad
från intima – ”essens”.8
Ingen politisk verklighet kan framgångsrikt etableras om den
inte lyckas avge ett trovärdigt njutningslöfte, men för att kunna
uppställa en koherent representation av verkligheten krävs att
den del av erfarenheten som undflyr symbolisering – i lacanska
termer ”det reala” – exkluderas. Det är det utomstående elementet, undantaget, som är verklighetens sutur, de kirurgiska
stygn som stänger den och förvandlar den till en enhet. Om fantasins och njutningens funktion skulle upplösas skulle det leda
till förlust av verklighetskonsistens. Detta element är strängt
taget bortom räckhåll för diskursiv analys. Psykoanalysens ansats
är att försöka igenkänna och synliggöra det reala som gör intrång i det symboliska genom att fästa uppmärksamheten vid det
paradoxala, det osammanhängande, det ofulländade, misslyckandena med att symbolisera. Eftersom sanning och verklighet ses
som a posteriori konstruktioner inriktar sig det psykoanalytiska
arbetet på att stödja en omartikulering av begäret och meningsskapandet och på så sätt omforma subjektets verklighet.9
Detta är dock inte ett enkelt frigörelseprojekt. Det medför ett
djupt skeptiskt perspektiv till föreställningen om autonoma individer och historiska framsteg. Subjektets begär är alltid den
andres begär, villkorat av symboliskt beroende, omöjligt att tillfredsställa och alienerande. Varken symboliskt meningsskapande
eller imaginär representation kan realisera människans fantasier
om helhet. Frihet, i meningen att begär och vilja skulle samman8

Lacan, L’envers de la psychanalyse, s. 249.
Detta kan ses som ett ”genomkorsande av fantasin”. Se Cecilia Sjöholm, ”Vad är
verklighetens öken?”, i Anders Burman & Cecilia Sjöholm (red.), Slavoj Žižek som
samtidsanalytiker (Hägersten: Tankekraft, 2018), s. 24.
9
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falla och tillfredsställelse vara vid handen, är en omöjlighet och
ett dödshot för subjektet eftersom det först och främst är ett
begärssubjekt. Frihet skulle ge upphov till mättnad och begärets
utslocknande. Däremot finns det en möjlig psykoanalytisk politisk etik i förhållande till undantaget, det exkluderade elementet,
och arbetet med att hålla det politiska öppet.

Monarki och identifikatorisk njutning
Monarkens figur har tolkats som ett element som förvandlar en
tidsbegränsad samling individer till en överhistorisk helhet.10
Monarken håller ihop totaliteten genom att förbinda natur och
kultur, symboliska uppgifter och naturlig bestämning i och till
sin person. Utifrån den ovan psykoanalytiskt inspirerade analysramen kan man säga att monarken fungerar som ett undantag,
som ett utomstående paradoxalt element, som genom sin särskildhet förkroppsligar universaliteten i sin motsatsform. I det
svenska fallet kan detta översättas till att monarken förvandlar
enskilda till jämlika medborgare och förkroppsligar medborgarskapets allmängiltighet just genom att vara motsatsen till en
medborgare: genom att ställa sig över partier och särintressen
och avstå från att yttra sig i politiska frågor. Demokratin blir hel
genom att monarki läggs till som dess förkroppsligande, demokratins universalitet bekräftas genom undantaget.
Monarkens figur deltar också i konstitueringen av nationen
genom att fylla gapet mellan synkronisk och diakronisk ordning.
Monarken intar en plats som premodern organisk grund för
modernitet och utveckling. Med andra ord fungerar monarkens
figur som ett fantasiobjekt som döljer den symboliska ordningens konstitutiva tomhet och hjälper till att dölja det faktum att
10

Žižek tillskriver denna tanke till Hegel dock utan texthänvisning i For They Know
Not What They Do, s. 19–20. Tanken är inte tydligt framlagd i Hegels större verk
men kan möjligen härleddas till en av hans samtidskommentarer. Se G. W. F.
Hegel, ”Proceedings of the Estates Assembly of the Kingdom of Württemberg,
1815–1816”, i Heidelberg Writings. Journal Publications, övers. Bradly Bowman &
Allen Speight (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), s. 42ff.
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det nuvarande samhällssystemet, som varje annan diskursiv formation, alltid både förutsätter och föregår sig självt och därmed
strängt taget saknar grund. Den demokratiska staten konstruerar
sig som ny, lösryckt från sin diakroniska orsakskedja. Monarkens figur ger den imaginär stabilitet genom att förankra den i
vissa former av ”materialitet”: rötter, blod, traditioner. Denna
sutur är inte minst viktig för rättssystemets etablering. Lagens
giltighet förutsätter ett suveränt subjekt som genom att inta
undantagets plats kan tjäna som dess mytiska ursprung. Successionsordningens bisarra konstruktion (en orörd stomme från
1809 som har fått stå kvar trots att den direkt motsäger den gällande ändringen till kvinnlig tronföljd från 1970-talet) är ett
konkret exempel på rättssystemets behov av en fredad utgångspunkt, en kollektiv fantasi om ursprung.11
Om det inte fanns ögonblick där erfarenheten bekräftade fantasin om tillhörighet till nationen skulle tron på fantasin eller åtminstone intensiteten i den känslomässiga bindningen till
begärsobjektet gradvis försvagas och så småningom försvinna.
Emellertid är det möjligt för subjektet att tillfälligt uppleva något
som liknar uppnåendet av hans eller hennes identifikation vilket
erbjuder identifikatorisk njutning och upprätthåller lidelsens
kraft. Paradexemplet på ett sådant identifikatoriskt ögonblick är
11

Successionsordningen är ett textuellt monster ihopsatt av omaka delar från olika
epoker. Den del som är skriven 1809 använder kungligt vi-form och utfärdar lagen i
kraft av den kungliga signaturens tyngd: ”Till yttermera visso have Vi detta med
egen hand underskrivit och bekräftat, samt Vårt kungl. insegel låtit veterligen hänga
här nedanföre”. Successionsordning (1810:0926) https://www.riksdagen.se/sv/doku
ment-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/successionsordning-18100926_
sfs-1810-0926. Denna äldre del av dokumentet talar konsekvent om att successionsrätten tillkommer ”äkta manliga bröstarvingar” men i paragrafdelen, som är skriven
på 1970-talet, står det att successionsrätten tillkommer både ”manliga och kvinnliga
efterkommande”. De som arbetade med införandet av kvinnlig tronföljd var
mycket väl medvetna om inkonsekvensen som därmed tillkom, men valde aktivt att
underlåta att korrigera den eftersom det skulle kunna leda till att oönskade diskussioner om en större reform av statsskicket uppkom: ”En annan lösning, dvs. en helt
ny successionsordning, skulle bl. a. aktualisera överväganden och ställningstaganden i ett flertal mer eller mindre hypotetiska spörsmål”. Prop. 1977/1978:71
Om Kvinnlig Tronföljd, s. 7
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känslan av tillhörighet under en landskamp i fotboll. Något liknande äger rum i det gemensamma betraktandet av kungliga
bröllop och tal till nationen. Den känslomässiga kraften i sådana
identifikatoriska ögonblick har visat sig inte minst under krissituationer.12
Det till synes outtömliga behovet att ta del av skvaller om
kungligheter erbjuder också identifikatorisk njutning med den
intressanta tvisten att det är kopplat till kungligheternas särställande. Bilder av kungligheternas liv utgör fantasimaterial
förutsatt att de tillskrivs särskildhet. Kungligheternas särskildhet är en produkt av undersåtarnas lidelse. Det är undersåtarna
som producerar och förstärker kunglighetens blåblodighet
genom tilltal, symboliska ritualer och överföring. Kungligheterna materialiserar deras fantasier genom ett sublimerat förkroppsligande som ger tillgång till (partiell) ställföreträdande
njutning av begärsobjekt som är framträdande i vår samhällsordning såsom oinskränkt konsumtion och varaktig heterosexuell tvåsamhet. Oavsett om bilderna konstruerar distans och
upphöjdhet eller närhet och vanlighet understödjer de kungligheternas särskildhet och iscensätter en skillnad mellan kunglighet och vanliga dödliga. Konsumtionen av bilder och berättelser om kungligheterna ger tillgång till njutning av flyktig
karaktär som genom skillnaden mellan den erfarna och den
förväntade njutningen producerar lidelse och förbinder subjektet till dess fantasmatiska njutningslöfte.
För att summera: den svenska monarkin har en verklighetsgrundande effekt som undantag och som ursprungsfantasi och
kungahuset erbjuder tillfällen till partiell njutning och lidelse
genom att fungera som projektionsyta för oinskränkt konsumtion och romantisk kärlek.
12
Carl XVI Gustaf, ”H.M. Konungens tal vid ceremoni i Stockholms stadshus över
avlidna och saknade i katastrofen i Sydost”, Kungahusets hemsida 10 januari 2005,
https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmktal2005
2009/hmkonungenstalvidceremoniistockholmsstadshusoveravlidnaochsaknadeikat
astrofenisydostasien.5.7c4768101a4e8883780001490.html
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Som en fantasi som övertäcker bristen utlovar monarkin en
harmonisk lösning på social antagonism givet att den erbjuder
begärliga identifikationsobjekt som förenar enskilda element till
en helhet. Men denna harmoniserande dimension understöds av
fantasier om ”de andra” vars närvaro har funktionen att utgöra
hinder: de andras närvaro förklarar att njutningen aldrig blir
fullständig och att allting inte står rätt till i kungariket Sverige.
Fantasierna om de andra ger tillgång till en sorts njutning som
den slovakiske politiske filosofen Slavoj Žižek kallar obscen. Det
obscena är en imaginär scen i vilken andra stjäl vår njutning eller
hotar våra njutningsmöjligheter. Den obscena scenen bidrar till
den nationella identifikationens reproduktion genom att hjälpa
oss bevara tron att möjligheten till njutning finns, ger möjlighet
till att förskjuta njutningens fulla realisering till en framtid då de
andra har avlägsnats eller vi lyckats ta tillbaka vår njutning från
dem. Njutning kan på detta sätt hållas på lagom avstånd, inte för
långt bort men inte heller för nära, tillräckligt nära för att identifikationsobjektets attraktion ska kunna upprätthållas men tillräckligt långt för att vi inte ska kliva in i avgrunden av full tillfredsställelse som omedelbar möjlighet vilket skulle ge upphov
till ångest och ställa identifikationsprocessen i fara.13

Demokratisk reformism
Den franska revolutionen gjorde kungen till den andre. Frihet
från slaveri och tyranni skulle uppstå genom att avlägsna kungen. Kungens materiella och symboliska kropp gick inte att skilja
åt och kungens död krävdes för att ge republiken liv. Enligt upplysningens historieskrivning var befrielse från despotisk auktoritet och utveckling av demokratiskt styre en del av civilisationsprocessen som i sig leder till mindre våld och vars blodiga
ursprung utgör ett paradoxalt undantag. Freuds tolkning av den
patriarkala ursprungsmyten implicerar att patriarkal dominans
13

Yannis Stavrakakis, Lacanian Left. Essays on Psychoanalysis and Politics (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), s. 198.
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återinstalleras i den struktur genom vilken sönerna försöker
etablera jämlikhet.14
Den svenska övergången till demokratiskt styre var reformistisk
och inriktade sig på att avgränsa kunglighetens plats i det politiska
systemet, reducera den till uppfyllandet av ceremoniella och symboliska funktioner tömda på beslutsmakt. Ur denna synvinkel krävde
frigörelse från monarkins envälde inte kungens död. Tvärtom
stärktes demokratins etablering av att kungens materiella kropp
behölls – som ett slags spöke av hans symboliska kropp – och underställdes demokratiskt styre. Genom att ge kungligheterna ceremoniella uppgifter synliggjordes att kungligheterna var en effekt av
undersåtarnas vilja och handlingar. Monarkin desarmerades genom
att ställas i det suveräna folkets tjänst.15
Välfärdsstatens på många sätt geniala manöver att desarmera
monarkin kunde genomdrivas med bred politisk enighet tack
vare att åtgärderna kunde tolkas både som ett avskaffande och
som ett bevarande, som ett steg mot republik och som ett erkännande av nationella värden bortom politiska stridigheter. Den
nyliberala hegemonin installerades genom en liknande manöver.
Välfärdsstaten behöll sina ceremoniella och symboliska funktioner men tömdes på praktisk innebörd. Individuell konsumerism och ren nationalism ökade sin betydelse som identifikationsformer. Monarkins plats i det svenska politiska systemet
destabiliserades (det skedde en förskjutning i de möjliga sätten
att skildra och kritisera kungahuset) men dess länk till svenskheten som primär form av kollektiv identifikation bevarades.
Två delvis olika men förenliga artikulationer av monarkins
uppgifter formulerades av den ekonomistiska eliten respektive
radikalnationalisterna. I det ena fallet ansågs kungahusets upp-

14

För en redogörelse av detta, inklusive den cyniska vändningen, se Fredrik Palm,
”Žižek i Playboy Mansion”, i Anders Burman & Cecilia Sjöholm (red.), Žižek som
samtidsanalytiker (Hägersten: Tankekraft, 2018), s. 60–61.
15
Lennart Geijer formulerar reformen av propositionen om ny regeringsform 1973,
med hänsyn taget till Torekovkompromissen. Prop. 1973:90 Kungliga Maj:ts
proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning, s. 173ff.
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gift vara att ge representationsstöd åt svenskt näringsliv, i det
andra att förkroppsliga det bestående, den svenska nationen, i ett
land som hotade att kollapsa på grund av de andras invasion.
Medan det för närvarande inte tycks finnas grund för politisk
konsensus kring radikalnationalistiska politikers idé om lojalitetsed mot Sveriges konung lyckas monarkin som kärlekssaga
förena välfärdsstatens, nyliberalismens och radikalnationalismens diskurser.

Sagornas land
Once upon a time the young man was, perhaps not a frog, in the
beginning of the fairytale, as in the story first told by the
Grimm-brothers. But he was certainly not a prince. The first
kiss did not change that.16

Daniel Westling, numera prins Daniel, kopplade återkommande
samman monarki och romantisk saga i sitt berömda tal på hans
och kronprinsessans Victorias bröllopsmiddag – som han höll på
växelvis engelska och svenska med tanke på de internationella
gästerna och tevetittarna. Talet började med en kuriös dubblering av privat och offentligt tilltal till sin nyblivna hustru:
”Dear Victoria, Crown Princess Victoria, Princess of Sweden,
Princess of my heart”. Ett av talets centrala partier utgörs av en
berättelse om kronprinsessans romantiska natur. Vid ett tillfälle
skulle Victoria resa till Kina och de skulle vara ifrån varandra en
hel månad. Natten innan hon åkte kom hon hem från en officiell
tillställning och i stället för att sova satt hon uppe hela natten och
skrev. På morgonen hittade han en ask med 30 handskrivna brev
adresserade till honom. En för varje dag som hon skulle vara
borta. ”This romantic gesture is typical of you Victoria. It says
16

Daniel Westling, ”Prins Daniels tal vid bröllopsmiddagen”, Kungahusets hemsida, 19 juni 2010 https://www.kungahuset.se/specialwebbsidor/temasidor/kron
prinsessparetsbrollop/brollopsdagen/brollopsmiddagen/hkhprinsdanielstal.4.40e05
eec12926f2630480004367.html
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everything about the loving person you are”, kommenterade den
nyblivne prinsen.17
Kronprinsessbröllopet bröt mot den monarkiska ”jämbördighetsprincipen” på ett ur dynastiskt och könssynvinkel intressant
sätt. Tidigare successionsordningar innehöll olika slags äktenskapsrelaterade förbud vars syfte var att säkra kungahusets särställning. Det var till exempel förbjudet för en ”svensk prins” att
ingå äktenskap med ”enskild mans dotter”. Detta förbud mildrades på 1930-talet, eftersom kretsen av familjer bland vilka
prinsar kunde söka gemål krympt i och med att många kungahus
försvunnit.18 Det blev då tillåtet för svenska prinsar att gifta sig
med enskilda utländska mäns döttrar. Förbudet mot giftermål
med enskild svensk mans dotter, det vill säga med svensk kvinna
som inte tillhörde kungahuset, behölls däremot. Det ansågs att
äktenskap med undersåtar var skadliga och gav upphov till
”jalousie” och ”oredor”. 19
Det fanns en könsrelaterad asymmetri i dessa förbud på
grund av att kvinnor genom den svenska historien haft
begränsad eller ingen arvsrätt alls till tronen och att ett patrilokalt bosättningsmönster förutsattes. Prinsessors giftermål reglerades inte på samma sätt som prinsars, i prinsessors fall kunde
de i princip gifta sig med vem de ville förutsatt att de hade
kungens godkännande.20 Men de förlorade sin och sina efterkommandes tillhörighet i kungahuset vid giftermål även med
främmande furstar (det förutsattes att prinsessan och inte hennes gemål lämnade sitt hus för att i stället ingå i det främmande
furstehuset).21 När frågan om att införa kvinnlig tronföljd utreddes yttrade sig bland andra den expert, juridikprofessor Stig
Iuul, som låg bakom motsvarande danska reform. Förslaget som
17

Westling, ”Prins Daniels tal”.
Kungl. Maj:ts proposition nr 261, numera Prop. 1936:261, s. 3.
19
SOU 1975:5 Kvinnlig tronföljd, s. 28.
20
SOU 1975:5 Kvinnlig tronföljd, s. 29.
21
På 1600-talet rekommenderades äktenskap med infödd svensk för prinsessornas
del, vilket bland annat skulle säkra att gemålen bekände sig till lutheranismen. SOU
1975:5 Kvinnlig tronföljd, s. 22.
18
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lades fram innebar att Sverige skulle införa full kognatisk tronföljd samtidigt som förbudet mot giftermål mot enskild svensk
mans dotter omformulerades så att det även skulle gälla enskild
svensk mans son i arvprinsessornas fall.22 Iuul menade att det var
betänkligt av dynastiska skäl att införa helt jämlika arvsrättigheter till tronen för kvinnor och män:
Det är inte utan betänkligheter att införa en ordning som leder
till att arvprinsessor ofta kommer att ingå äktenskap med andra
än furstliga personer. Det är nämligen nödvändigt att statsöverhuvudet är höjt över alla parti- klass- och affärsintressen. Ett
sådant oberoende uppnås fullt ut endast när de i kungahuset
ingifta männen och kvinnorna själva på grund av sin födsel
besitter motsvarande oberoende. Utsikten för prinsessor att gifta
sig med prinsar av andra regerande hus är mindre om de har
arvsrätt till tronen än om de inte har det. [---] Störst är betänkligheterna mot en successionsordning som helt jämställer män
och kvinnor i det att kungahuset därigenom i loppet av få
släktled kommer att mista varje avgränsning.23

Den svenska utredaren ansåg inte att den danska kollegans
resonemang var avgörande för att Sverige skulle avstå från att införa fullständig jämlikhet mellan prinsar och prinsessor i fråga
om tronföljden. Dock menade han att även om reglerna formellt
sett blev jämställda skulle de få olika effekter i praktiken på
grund av att ”bosättningsförhållandena” vid prinsessornas giftermål med utlänningar avviker från vad som varit fallet med prinsars. Medan prinsar ”hemfört sin utländska brud till Sverige” har
det varit vanligast att prinsessor ”avflyttat ur riket” vilket lett till
att deras barn uppfostrats utomlands ”utan närmare kontakt
22

När denna lagstiftning antogs var det en självklarhet att äktenskap var heterosexuell. Utredaren skriver: ”Då det i det föreslagna tredje stycket av § 1 sägs att vad
som är stadgat om arvprins skall äga motsvarande tillämpning på arvprinsessa
förstås av sig själv att det för henne är fråga om giftermål med enskild svensk mans
son”. SOU 1975:5 Kvinnlig tronföljd, s. 28. Frågan om kungligt samkönat äktenskap
har ännu inte uppkommit. Den skulle ställa successionens grundläggande krav på
legitimitet och blodsband på sin spets.
23
Citerad i SOU 1975:5 Kvinnlig tronföljd, s. 43.
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med svenskt språk och svenskt samhälle”, påpekade han.24
Eftersom successionsordningen föreskriver att arvprinsar uppfostras i den ”rena evangeliska läran” och inom riket, innebär det
att prinsessors efterföljande, även om dessa ingått äktenskap
med vederbörligt tillstånd, kommer falla ur successionsordningen.25 I den proposition som till slut antogs togs förbudet mot
giftermål med enskild svensk mans dotter – och följaktligen även
med enskild svensk mans son – bort. Den enda kvarvarande lagstadgade regleringen av tronarvingars giftermål i syfte att säkra
dynastins särställning som släkt, var att giftermål skulle godkännas av regeringen på hemställan av kungen. Kungahusets ingående av äktenskap sågs som en statsangelägenhet och kungens
samtycke ersattes i demokratisk ordning med regeringens, även
om kungens hemställan skrevs in som kompensation för att
”konungens samtycke” blev överskrivet.26
Victoria, den första svenska arvprinsessan med full rättighet
att sitta på tronen, valde att gifta sig med en ”man av folket”.
Sådana handlingar hade under hela den moderna svenska
monarkins historia befarats underminera monarkins legitimitet.
Ur marknadsföringssynpunkt var bröllopet dock en stor framgång eftersom den ledde till en betydande ökning av kronprinsessans popularitet. Bröllopet mellan ”kronprinsessan och mannen av folket” förvandlade Victoria till en romantisk hjältinna

24

SOU 1975:5 Kvinnlig tronföljd, s. 46.
SOU 1975:5 Kvinnlig tronföljd, s. 46.
26
SOU 1975:5 Kvinnlig tronföljd, s. 53. Införandet av kvinnlig tronföljd var för
övrigt en borgerlig fråga. Inom socialdemokratiska partiets kvinnoförbund och
även hos departementschefen Lennart Geijer som ansvarade för reformen av
regeringsformen1973 ansågs jämställdhet mellan prinsar och prinsessor vara en
icke fråga. Jämställdhet handlade om arbetande kvinnor och män i ett demokratiskt
samhälle, inte om vem som hade rätt att ärva en tron. Införande av kvinnlig tronföljd kunde enbart innebära att släktet tog längre tid att släckas ut. Prop. 1973:90.
Kungliga Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning,
s. 177.
25
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och gjorde henne till den mest populära offentliga personen i
Sverige.27
I internationell press odlades en ny exotisk bild av Sverige.
Landet i norr kanske inte längre var mest modernt och bäst på
allt i fråga om välfärd och samhällsutveckling, men det var ett
litet gulligt rike där sagan kunde blir verklighet. Berättelsen
strukturerades som en klassisk romantisk saga: äkta slumpmässig kärlek, hinder och svårigheter, heroiskt överkommande av
dem och lyckligt slut. Under rubriken ”Swedish Fairytale Royal
Wedding” berättade till exempel The Telegraph att den svenska
kungen under lång tid motsatt sig äktenskapet mellan kronprinsessan och hennes personliga tränare, men prinsessan hade
varit trofast och insisterat på att Daniel var hennes prince
charming. Denna trofasthet hade väckt folkets respekt och beundran.28 Det här var ett kungligt bröllop där ”kärleken segrade”,
jublade den spanska tidskriften Semana.29 Den franska tidningen
Purepeople menade att Victorias ”exemplariska måttfullhet”
hade tvingat kungen att ge med sig, och citerade prinsessans ord
till folket efter bröllopsceremonin: ”Jag vill tacka hela svenska
folket för att ha gett mig min prins”.30

27

Lennart Nilsson, ”Monarkins legitimitet i Sverige och Danmark”. Dixikon (2007).
https://www.dixikon.se/monarkins-legitimitet-i-sverige-och-danmark/
28
Nick Squires, ”Sweden’s Fairytale Royal Wedding”, The Telegraph, 19 juni 2010.
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/sweden/7840352/Swedensfairytale-royal-wedding.html; ”Victoria and Daniel : A Love Story for the Ages”,
Swedes in the States, 20 juni 2019. https://swedesinthestates.com/victoria-anddaniel-a-love-story-for-the-ages/
29
”Victoria de Suecia, una boda en la que triunfó el amor”, Semana, 22 junio 2012.
https://www.semana.es/galeria/victoria-de-suecia-una-boda-en-la-que-triunfo-elamor/
30
Guillaume Joffroy, ”Mariage de Victoria de Suède et Daniel. De la cathédrale au
palais, revivez leur périple émouvant et leur bonheur majestueux!”, Purepeople, 19
juni 2010 https://www.purepeople.com/article/mariage-de-victoria-de-suede-etdaniel-de-la-cathedrale-au-palais-revivez-leur-periple-emouvant-et-leur-bonheurmajestueux_a58343/1; i svensk media citeras orden bland annat i Aftonbladet:
Linda Hjertén och William Svärd, ”Tårar när Victoria tackade för sin prins”, Aftonbladet, 19 juni 2010. https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/P35Ed6/tarar-narvictoria-tackade-for-sin-prins
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Den svenska politiska eliten anslöt sig till konstruktionen av
kronprinsessbröllopet som modern kärlekssaga. Dåvarande
statsminister Fredrik Reinfeldt meddelade i ett pressmeddelande
efter förlovningens tillkännagivande: ”Kärleken har segrat. […]
Det är glädjande att kungen fattat detta beslut och att kronprinsessan Victoria och Daniel fått varandra till sist”.31 Det största
oppositionspartiets ledare Mona Sahlin fick frågan om varför
hon gick på kronprinsessans bröllop givet att hon representerade
ett parti som hade införande av republik inskrivet i partiprogrammet. Hon svarade att hon ville ”fira kärleken”.
Kärleken – ett begrepp som aktiverades i de statliga utredningarnas och propositionernas prosa som gemensamt värde
och politiskt mål i samband med införandet av könsneutral
äktenskapslag – verkar här harmonierande av politiska och
sociala skillnader. Kronprinsessans bröllop blev ett kall till kollektivt firande av kärleken.
I Stockholm anordnades en två veckors festival inför bröllopet: Stockholm Love 2010. Alla museer som hade finansiering
av Stockholms stad ålades att skapa program på temat. Stadsmuseet gjorde till exempel en utställning med bröllopsfotografier, erbjöd kostnadsfri vigsel på museets gård och ordnade
stadsvandringar på temat ”Stockholms prinsessor” respektive
”Bernadotter, bröllop och brudar”.32 Kronprinsessan blev barbiedocka, teveprogrammet Bröllopsmagasinet sändes på bästa sändningstid och det tillverkades speciella minnestallrikar med ett
svartvit fotografi av bröllopsparet i samma serie som den officiella bröllopsservisen.33 Förberedelselistan var oändlig, investeringarna stora. Under månaderna som föregick bröllopet putsades till exempel storkyrkans muralmålningar med deg och
31

”Reinfeldt: ’Kärleken har segrat’” i Sydsvenskan 24 februari 2009 https://www.
sydsvenskan.se/2009-02-24/reinfeldt-karleken-har-segrat
32
Agneta Nisbeth, ”Love Stockholm 2010 – fest i 14 dagar!”, Svensk Dam, 12 mars
2010. https://www.svenskdam.se/kungligt/love-stockholm-2010-fest-i-14-dagar/
33
Gustavsbergs porslinfabrik, ”Den officiella bröllopsserien. Det Kungliga Bröllopet
mellan Kronprinsessan Victoria och Herr Daniel Westling den 19 juni 2010”,
http://gustavsbergsporslinsfabrik.se/produkter/benporslin/brollopsservisen/
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bänkarna målades om till en kostnad av 14 miljoner kronor.
Sveriges radios program ”Bröllopsyran” ställde frågan: ”Fjäskas
det för mycket för kungahuset, är det bortkastade pengar eller är
det kanske helt fantastiskt att vi äntligen får samlas kring ett
kungligt bröllop?”34
Som försäljningsevent blev ”bröllopsyran” ett fiasko. Det
visade sig att få ville ha nytillverkade porslinsserviser, linne och
andra gammaldags kungliga minnesobjekt. Däremot lyckades
den långa livesändningen locka en stor del av befolkningen att
delta i det kollektiva tittandet. Retrospektivt anmärkte engelska
upplagan av Vogue 2019 att historien om Sveriges kronprinsessa
och Daniel Westling liknade mer en berättelse om ”modern
dating” än en ”kunglig kärlekssaga”. 35 Skillnaden bestod, enligt
Vogue, i den storstilade och påkostade bröllopstillställningen.

Demokrati som brist
Monarkin som modern kärlekssaga förbinder ett oss som mycket
väl förstår att monarki och demokrati inte går ihop. Denna
gemenskapsskapande effekt bygger på monarkins och monarkikonstituerande handlingars avpolitisering manifesterad som
ovilja att tänka, förnekelse och bortförklaringar – någon föreställer sig att hon deltar på en bal på slottet för att fira kärleken,
någon niger och tilltalar kungen för ers majestät men ser inget
avkall på jämlikhetsideal i dessa gester, osv. Samtidigt installeras
det romantiska kärleksidealet som organiserande njutningslöfte
med förmåga att harmoniera nationalistisk konservatism, tillväxtinriktad konsumism och välfärdsinriktad folkhemsnostalgi.
Njutningen i att leva i ett sagorike kan tyckas harmlös och
oskyldig men den deltar i en avpolitisering av samhällskonflikter
34

Sveriges radio, ”Bröllopsyra”, 10 mars 2010 https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/
73776?programid=3117
35
Danielle Gay, ”Inside Crown Princess Victoria and Prince Daniel’s 2010
wedding”, Vogue, 19 juni 2019 https://www.vogue.com.au/brides/trends/insidecrown-princess-victoria-and-prince-daniels-2010-wedding/imagegallery/0fe2745f9cc0d0629a637e0ef6b09aee?pos=1
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– en avdemokratisering av beslutsfattandet – och till en politisering av den yttre gränsen, den obscena scenen. Det leder till
fantasier om inneboende gemenskap, till exempel om att den
överlägsna nationella ”existensformen” hotas av de andra och
deras inflyttning från andra sidan gränsen.36 Tillhörigheten i en
överlägsen politisk gemenskap iscensätts och utövas genom obscena praktiker: oskrivna regler snarare än lagar och uttalade
principer styr handlandet. Till exempel tolkas gemenskapens uttryckliga påståenden om humanitära interventioner och ”mänskliga rättigheter” på ett sådant sätt att de legitimerar inhumana
praktiker.37
Våldsam som en sådan organisering av njutningen blir mot
de andra är den också förödande för demokratin. Om ”folket”
fixeras med hjälp av den nationella identifikationens harmoniserande och enhetligande effekter förlorar det sin potential att
utöva demokratisk politik. Demokrati förutsätter en ständig rörelse mellan det partikulära och det universella, mellan de som
inte räknas (eller som gör motstånd mot den plats de tilldelats) i
den politiska gemenskapen och de som är inräknade, normala,
dominerande.38 Subjektens och den sociopolitiska verklighetens
oreducerbara brist tvingar till och möjliggör denna rörelse.
I en politisk gemenskap som inte lyckas hitta strukturer som
motstår njutningslöftenas spel kan två till synes motstridiga
effekter uppstå: att 1) affektmanipulationen dominerar det politiska fältet och 2) politisk indifferens inträder. Båda är effekter av
att det politiska fältet frikopplas från negativiteten, bristen, det

36

Angående begreppet existensform och det politiskas konstituering se Jon Wittrock, ”Politiska begrepp. Carl Schmitt som samtida politisk tänkare. Mångkultur,
migration, ordning och undantag”, Current Themes in Imer Research 19:1 (Malmö:
Malmö högskola, 2020) s. 11. Wittrock föreslår en läsning av existensform som
hänvisning till gemenskap (snarare än faktisk kulturell gemenskap) som kan göras i
förhållande till en politisk enhet. En sådan läsning motsvarar konstitueringen av
politisk subjektivitet genom identifikationsprocesser, från en annan teoretisk utgångspunkt.
37
Žižek, For They Know Not What They Do, s. LXI.
38
Jacques Rancière, Au bords du politique (Paris: Gallimard, 2004).
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realas intrång – med andra ord att det politiska fältet inte ger tillgång till lidelse. I det första fallet förvandlas det politiska fältet
till en fantasimarknad. I det andra blir verkligheten ett sken och
ingenting spelar någon roll. 39
Demokrati förutsätter ett sätt att hantera brist som på en och
samma gång motstår de fulländade gemenskapernas, existensformernas och de sociala harmoniernas njutningslöften och erbjuder lidelse med något slags förankring i det reala (och halt
inför den andre). Att demokratisera innebär att institutionalisera
ett politiskt arrangemang som möjliggör ett ständigt omskapande av den sociala verkligheten där det finns utrymme för att
den andra, som inte ännu är inräknad, träder in och deltar i omskapandet på villkor att hon ansluter sig till den demokratiska
praktikens principer. Antidemokratisk politik vill alltid återföra
saker och ting till det normala, stabilisera en viss ordning och
exklusiviteten i de privilegier den etablerar. Demokratisering
kräver motsatsen: att den politiska gemenskapen och dess organisering inte kan stängas utan förblir öppen och ofullständig.
Finns det plats för kungahuset i demokratin? Det korta svaret
är nej. Krav på lojalitet till monarkin som förutsättning för
tillhörighet i nationen och villkor för demokratiska rättigheter
synliggör en grundläggande samhällskonflikt som gäller demokratin som sådan. Ett enhetligt nationellt folk som delar intressen behöver inga demokratiska beslutsprocesser, bara duktiga
uttolkare av folkets vilja och effektiva sätt att neka de som inte
tillhör folket (i meningen har andra intressen eller perspektiv)
demokratiska rättighetsanspråk. Det är ett envälde. I den mån
monarkin som ursprungsfantasi producerar ett enhetligt folk,
med social harmoni som orienteringspunkt, befinner den sig på
den icke demokratiska sidan av det politiska fält som skiljer
demokrati från icke demokrati. Varför är då frågan om mo-

39

Žižek, For They Know Not What They Do, s. XLIII och XLVIII.
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narkins existens eller ickeexistens inte politisk i Carl Schmitts
mening? 40
Den ultimata illusionen är att åstadkomma social revolution
smärtfritt, utan våld, bara genom att vinna val, hävdar Žižek.41
Jag är benägen att instämma, om vi med våld inkluderar både
subjektivt och objektivt våld.42 Idén om monarkin som en
”harmlös anakronism i en modern demokrati” är en illusion som
döljer priset för den transaktion som historiskt möjliggjorde
övergången till demokratiskt styre och som ser ut att kunna
utmynna i en desarmering av demokratin som liknar det sätt på
vilket monarkin desarmerats 1) demokratin som ren formalitet
utan demokratiska konsekvenser eftersom folket saknar all reell
makt, 2) folket som bara en symbolisk figur, 3) en fantasibild av
svenska folket som blir så populär att den kan framstå som
detsamma som eller överordnad demokratin.43
Är monarkin en nödvändig illusion? För att svara på den
frågan måste vi försöka förstå grunden till föreställningen att den
som aktivt driver frågan om införande av republik begår politiskt
självmord. Skulle den demokratiska staten bli instabil om
monarkin inte hjälpte till att dölja att den både förutsätter och
föregår sig själv och därmed ytterst saknar grund? Behöver den
demokratiska staten monarkin för att få imaginär stabilitet,
genom en förmedling mellan synkroniska och diakroniska iden-

40

Som bygger på skiljelinjen mellan vän och fiende med potentiell kraft att ge upphov till dödligt våld. Se Carl Schmitt, Det politiska som begrepp, övers. Svenja Hums
(Göteborg: Daidalos, 2010).
41
Žižek, For They Know Not What They Do, s. LXXX.
42
Jämför Slavoj Žižek, Violence (London: Profile, 2008), s. 2.
43
Vad Roger Griffin kallar ”etnokratisk liberalism” där demokrati och radikal höger
överlappar: ”Having cleared some of the terrain it will then be possible to suggest in
a more speculative spirit that the most signicant development that has taken place
since the war in the radical right has occurred outside the parameters of fascism: the
spread of ’ethnocratic liberalism’. The anti-liberal currents of ideology it feeds may
prove even more insidious than modernized forms of the interwar fascist right in
their liberticide effects because they are so easily absorbed into the bloodstream of
liberalism itself.” Roger Griffin, ”Interregnum or Endgame? The Radical Right in
the ’Postfascist’ Era”, Journal of Political Ideologies, 5:2, (2000), s. 165.
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tifikationskedjor? Skulle avsaknad av de fantasier och njutningar
som monarkin ger upphov till leda till en förlust av verklighetskonsistens?
Om det som hotas av ett avskaffande av monarkin är Sverige
som imaginär gemenskap så skulle den hypotetiskt kunna ersättas. Men monarkins avskaffande skulle bara kunna bli politiskt om det verkligen funnes en konflikt mellan de demokratiska institutionerna och kungahuset angående samhällsordningen. I nuläget tycks en sådan konflikt saknas, monarkin verkar
tvärtom vara – just genom sin position som undantag – funktionell i förhållande till nyliberala och nationalistiska utformningar av det politiska.

Postskriptum
Den 7 oktober 2019 meddelade riksmarskalksämbetet att
Kungen beslutat att göra förändringar angående vilka som skulle
räknas in i kungahuset.44 Kungen ville ”klargöra” att vissa av
hans barnbarn, Carl Philips och Madeleines barn, inte i framtiden skulle utföra uppdrag hörande till statschefsämbetet.
Kungörelsen förtydligade att de fortfarande var medlemmar i
den kungliga familjen men skulle inte längre betraktas som
”kungliga högheter”. De fick dock behålla sina prins-, prinsessa-,
hertig- och hertiginnetitlar. På Kungahusets hemsida förklarades
beslutet i termer av att de barn som inte längre skulle räknas in i
kungahuset därmed skulle betraktas ”mer” som ”privatpersoner”. Det innebar att de var fria att ta anställning eller bedriva
näringsverksamhet och att de inte skulle göra anspråk på
apanage. Hovet förklarade att kungens beslut inte innebär någon
ändring i successionsordningen – som ju är en grundlag som
endast kan ändras genom två av allmänna val åtskilda riksdags44

Riksmarskalk Fredik Wersäll, ”Kommuniké gällande förändringar inom det
Kungl. Huset”, Kungahusets hemsida, 7 oktober 2019. https://www.kungahuset.
se/download/18.18cc416116d61fe304a8859/1570435840268/Kommunik%C3%A9
%20g%C3%A4llande%20f%C3%B6r%C3%A4ndringar%20inom%20Det%20Kungl.
%20Huset.pdf
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beslut.45 Medan en del av pressen försökte vinkla nyheten som en
smärtsam uteslutning för barn som vuxit upp i tron att de tillhört de kungliga, var den mest framträdande argumentationen
från kungafamiljens medlemmar att beslutet var till gagn för
barnens frihet.46 Madeleine förklarade till exempel på sitt
Instagramkonto: ”Chris och jag tycker det är bra att våra barn nu
får en större möjlighet att i framtiden forma sina egna liv som
privatpersoner”.47
En månad senare, den 7 november, presenterade regeringen
ett kraftigt försenat kommittédirektiv till en riksdagskommanderad utredning om det kungliga apanaget.48 Utredningen
fick namnet ”Det offentliga belöningssystemet, de allmänna
flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet”. I korthet
skulle utredningen undersöka hur kungliga ordnar – som i jämlikhetens och demokratins namn varit ur bruk sedan 1970-talet –
åter skulle kunna tas i bruk och ges till svenska medborgare; hur
antalet kungliga flaggdagar skulle minskas, samt huruvida antalet medlemmar i kungafamiljen som ingår i kungahuset skulle
reduceras.
Såväl kungens beslut som regeringens kommittédirektiv tillkom efter att denna essä var avslutad och det är alltför tidigt att
göra en analys utifrån de psykoanalytiska verktyg som använts i
essän. Därför vill jag bara notera händelsen och påpeka två saker:
1. att begreppet frihet, såväl i form av ekonomisk företagsamhet
som i form av individen som formar sitt eget liv, är fram45

”Förändringar inom det kungliga huset”, Kungahusets hemsida, 7 oktober 2019.
https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/forandringari
nomdetkunglhuset.5.18cc416116d61fe304a869f.html
46
Se till exempel ”Kungens beslut: barnen utesluts från kungahuset”, Expressen 7
oktober 2019 och ”Prinsessan Sofias svar efter kungens order”, Svensk Dam 29
oktober 2019.
47
Kommentar på Prinsessan Madeleines officiella Instagramkonto https://www.
instagram.com/p/B3UV9jGorjx/
48
Dir. 2019:76, Det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och
utformningen av anslaget till hovet https://www.regeringen.se/4ab653/content
assets/8592634f24954076a046e836ac6e3d40/det-offentliga-beloningssystemet-deallmanna-flaggdagarna-och-utformningen-av-anslaget-till-hovet-dir-2019-76.pdf
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trädande i kungafamiljens legitimering av beslutet. Att vara ett
kungligt subjekt framställs av kungafamiljens medlemmar med
andra ord som ofritt 2. Att kommittédirektiven formulerar
undersökningen i precis samma termer som använts i kungens
beslut. Oavsett vilket beslut som de facto föregåtts av vilket pekar
både innehåll och form på att förändringen syftar till att stärka
monarkins framtid – konträrt mot vad vid en första anblick kan
förefalla.
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Demokratins torg

JEFF WERNER

Torg är som lackmuspapper på det demokratiska tillståndet.
Sedan den grekiska antiken har de varit centrala för det demokratiska livet. Torget – agora – var det första som grekerna
planerade vid anläggandet av nya städer. Utan torget ingen stad,
ingen stat och inget samhälle. Xenofon berättar hur grekerna
under återmarschen från Persien lät anlägga provisoriska torg
vid varje stopp som en påminnelse om vilka de egentligen var. I
Odyssén skildras Odysseus möte med de enögda Kykloperna som
till skillnad från grekerna visar sig leva i en primitiv värld. De
saknar torg och därmed också det civiliserade liv som utspelas på
torget: Kykloperna saknar såväl folklig församling som öppna
platser att föra politiska diskussioner på.1 Agora var inte enbart
en fysisk plats för skvaller, politiska möten och socialt umgänge,
det var den samlande symbolen för den grekiska identiteten.
Vad är ett torg? En samtida definition, använd för beslutsprocesser, finns i Boverkets förtydligande av Plan- och bygglagens användning av ”torg”:
Ett torg är en öppen plats som ofta har en hårdgjord yta och
saknar omfattande vegetation. Torget avgränsas av byggnader
eller andra stadsbyggnadselement och kan användas för till
exempel handel, utskänkning och allmän kommunikation.
Torget kan även användas för möten och evenemang. Grund-

1
Björn Badersten, Medborgardygd. Den europeiska staden och det offentliga rummets etos (Stockholm: Natur och kultur, 2002), s. 185 och 210.
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principen är att ett torg endast tillfälligt får upplåtas för enskild
verksamhet.2

Torget har historiskt haft många användningsområden: de historiska bruken pekas inte sällan ut av platsens namn. Det finns
salutorg, grönsakstorg, fisktorg, blomtorg och hötorg i många
städer som indikerar ett kommersiellt bruk. Det finns torg som
direkt hänvisar till den politiska makten som Senatstorget och
Gustav Adolfs torg. Det finns också torg som signalerar deras betydelse för demokratin: Frihetstorget, Medborgarplatsen, Revolutionstorget med flera. Platsnamnet säger något om deras forna
funktioner, men tömmer givetvis inte ut torgens användning och
behöver inte säga något om deras bruk idag.
Denna text undersöker först den demokratiska beslutsprocessen bakom två torg i Göteborg, därefter följer en fördjupande
diskussion om torg som rum för demokrati. Under den svenska
modernismen sågs utformningen av torg som en prioriterad
stadsbyggnadsfråga. Det var på torget, på dess bibliotek, teatrar
och biografer, som den demokratiska människan skulle formas.
Mot slutet av denna fas anläggs det första exemplet i denna artikel: Nordstadstorget i Göteborg. I detta fall tar det allmänna ett
steg tillbaka och låter byggföretagen bestämma torgets utseende
och funktion.
Det andra exemplet är på en gång samtida och historiskt:
Skanstorget. Det är ett av Göteborgs äldsta torg som politikerna i
Byggnadsnämnden vill bebygga med flerfamiljshus. Texten avser
diskutera turerna kring, och de eventuella konsekvenserna av
dessa planer, med hjälp av begrepp som postpolitik, postdemokrati och ”gemensam nyttighet”. Det anlagda perspektivet är att
vi lever i ett postdemokratiskt tillstånd, där demokratins institutionella former visserligen finns kvar, men har stelnat. Ett tillstånd där torgs värde bestäms av deras ekonomiska avkastning.

2
PBL Kunskapsbanken, http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/
detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-plats/Torg/ 1 juli 2019.
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Tilliten till det gemensammas förmåga att skapa det goda samhället har ersatts av tilltron till att ett gynnande av privata intressen kommer göra stadskärnan mer attraktiv.3

Torg, när näringslivet själv får bestämma
Rivningen av Klarakvarteren i Stockholm har en given plats i den
svenska demokratihistorien. Den göteborgska motsvarigheten
har en mer undanskymd position. Processen i Stockholm ledde
fram till landets mest kända – och kanske mest demokratiska –
torg: Sergels torg. Den i Göteborg resulterade i ett nytt slags torg
att lägga till exemplen ovan: eventtorget.
Saneringen av Östra Nordstan (tidigare kallat Östra Nordstaden) var på sin tid Sveriges största cityomvandling. Det som
betecknades som slum – emigranthotellens, lagerlokalernas och
ölstugornas kvarter4 – jämnades med marken och ersattes av ett
gigantiskt köp- och kontorskomplex under tak. Liksom City i
Stockholm skulle det inte vara ett område för boende, utan för
handel och kontor.5
Signifikativt för Göteborg är att processen skedde i bästa samförstånd mellan näringslivet och politiken, med minsta möjliga
insyn från allmänheten, ett utslag av den så kallade Göteborgsandan. I mars 1959 lämnade tio byggherrar via ombud in en
”Konfidentiell rapport” till Byggnadsnämnden. Den innehöll en
plan för den nya stadsdelen, utformad av Sune Lindström.
Konsortiet av byggföretag erbjöd sig att stå för kostnaderna –
läget nära Centralstationen bedömdes som mycket värdefullt.

3

Jeff Werner, Postdemokratisk kultur (Möklinta: Gidlunds, 2018).
Osign., ”Gamlin inte nöjd – det här är bara början, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 28 september 1972.
5
Martin Fritz, Nordstan. Från gårdagens vision till dagens affärscentrum (Göteborg:
Tre böcker 1997), s. 9. Det har funnits planer på bostäder i byggnadsobjekt 7, vid
gångbron till Lilla Bommen. Fritz, Nordstan, s. 27.
4
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Staden beslöt att överlåta sina egna fastigheter till konsortiet,
samt att för deras räkning zonexpropriera området.6
1963 presenterades de omfattande avsikterna för allmänheten, med undantag för dispositionsplanen som fortfarande
hölls hemlig. Dagens Nyheter rapporterade att ”praktiskt taget
varenda hus i Östra Nordstaden rivs. Ett tiotal stora parkeringshus byggs. [---] Runt citykärnan anläggs på amerikanskt sätt en
s.k. sökarring för bilisterna.” Till skillnad från i Stockholm, fortsätter artikeln, har planerarna i Göteborg en enklare uppgift: de
utsätts inte för någon häftig kritik.7
På dispositionsplanen finns ett öppet torg inritat, omedelbart
norr om korsningen Götgatan-Postgatan. Torget är utformat
med en rätvinklig sida i nordväst och diagonaler i sydväst, som
fångar upp formen hos den vidgade Postgatan. Undertecknarna,
Sune Lindström, Alf Bydén och Lars Lundwall, säger sig vilja
kombinera Postgatans basarliknande utseende med torgets öppenhet:
Torget ger plats för folksamling och diverse upptåg. Basaren
skapar klimatiska förutsättningar att visa varorna på enklaste
sätt. [---] I föreliggande förslag är avsikten att med bibehållande
av de funktionsmässiga fördelar som den övertäckta torgplatsen
har, återvinna den rumsupplevelse, som basaren ger. [---] Här
finns plats för en estrad och folksamling kring mannekänguppvisningar, konserter, utställningar och dylikt som man kan
önska anordna. [---] Det föreslagna torget i gångkorsets nordöstra hörn kan för besökare och anställda bli en behaglig
lunchoas med uteservering, grönska och spelande springbrunn.8

6
”Angående förslag till ändring av stadsplanen för delar av stadsdelarna Gullbergsvass, Inom Vallgraven och Nordstaden”, 3 maj 1966, Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Se även Jan Halldin, ”Hemligstämplat i 17 år när Nordstaden revs och
byggdes”, Göteborgs-Posten 10 september 2007.
7
Mert [Kubu], ”Storsanering av Göteborgs city”, Dagens Nyheter 12 maj 1963.
8
”Östra Nordstaden. Dispositionsplan. Sammanfattning juni 1963”, Stadsbyggnadskontoret Göteborg.
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Östra Nordstan är unik i Europa, meddelade Göteborgs Handelsoch Sjöfartstidning, ”i det avseendet att det är en totalsanering av
en hel stadsdel på privat initiativ.”9 Stadsdelen, som sträcker sig
från Drottningtorget till Östra Hamngatan, och från Norra
Hamngatan till Lilla Bommens hamn, har en tomtyta på 60 000
kvadratmeter. Den mestadels trevåniga stenstadsbebyggelsen
från 1800-talet ersattes av åtta större byggnadskroppar (nio
byggobjekt), varav en inhyser det som då var Europas största
parkeringshus. Allt under tak.10 Stadsdelen innehöll inget centralt placerat torg före saneringen, men inramades av fyra större
torg: Drottningtorget, Gustav Adolfs torg, Kanaltorget och Sankt
Eriks torg. De båda sistnämnda försvann i praktiken med citysaneringens utbyggnad av trafikleder längs med älven.
1965 visas dokumentärfilmen ”Dom spränger i min stad i mitt
hjärta” av Lars Ulvenstam på tv om livet och rivningarna i Östra
Nordstan. I filmen intervjuas den före detta direktören för Göteborgs stads fastighetskontor Frans Persson. Inför saneringen
köptes han över av kommanditbolaget, berättar Ulvenstam och
konstaterar att det är viktigt att medborgarna får se modeller och
ritningar på den nya stadsdelen. Så mångas öden är beroende av så
fås beslut, fortsätter Ulvenstam. I synnerhet som besluten är oåterkalleliga. Persson förklarar att stadens låga skala ska behållas och
att inga byggnader värda att bevara finns i stadsdelen.11
På stadsplanen antagen 1968 finns även ett trädplanterat torg
vid Spannmålsgatan i den norra delen av byggnadskomplexet,
men detta fick stryka på foten.12 Nordstadstorget blev den nya
stadsdelens enda torg. Läget vid byggobjekt 5 gav upphov till
smeknamnet Femmans torg. Först 1972, när det mesta stod klart
och torget hamnat under tak, anlitades scenografen och medie9
Osign., ”Gamlin inte nöjd – det här är bara början”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 28 september 1972.
10
Fritz, Nordstan, s. 7.
11
Lars Ulvenstam & Bengt Röhlander, Dom spränger i min stad i mitt hjärta,
Sveriges Radio visningsdatum 16 januari 1965.
12
Stadsplanekarta med tillhörande beskrivning 3 maj 1966, antagen med mindre
justeringar 1968.
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profilen Yngve Gamlin – ett välkänt ansikte för allmänheten –
till att gestalta torget. Han dök upp som ”hemlig gäst” på pressvisningen. Gamlin hade vidlyftiga idéer om att skapa ett slags allaktivitetsrum med höj- och sänkbara ljusramper och hopfällbara
läktare som skulle kunna användas för teater, konserter och diskotek. På en terrass skulle det finnas en lugnare plats med
planteringar, en lekskulptur och sandlåda.13 Mitt på torget skulle
det stå en fontän. ”Man ska umgås trångt därinne, sitta många
tillsammans, titta och snacka med varann. Torg och gator ska
inte förslummas efter klockan 18.00, då kontor och affärer
stänger. Jag har försökt dra lärdom av Sergels torg”, förklarar
Gamlin.14 GT konstaterar att företagarnas representant såg
”minst sagt skeptisk ut” när Gamlin presenterade sitt förslag.
Den fortsatta driften var det tänkt att det offentliga skulle stå för,
något som stadens politiker var ovetande om.15
Det gamlinska torget blev ett kortlivat och aldrig fullt förverkligat projekt. I stället för roligheter tog andra aktiviteter
över. Året efter invigningen, 1973, sjunger Nationalteatern i inledningsraderna till Bängen trålar: ”Om du letar efter röka när
du är i Göteborg / upp vid Näckrosdammen, Vasaparken eller
Femmans torg.” Genom Nationalteaterns hitlåt lärde sig många
var man kunde handla braja i Göteborg. Företagarföreningen
klagade på ordningsproblemen.16 Det offentliga försökte erbjuda
hjälp; Fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen ville hyra
lokaler på plats för att ta hand om vinddrivna ungdomar men
hyrorna var för höga.17 Fontänen försvann 1974 eftersom den
blivit en uppehållsplats för oönskade individer och ansågs stå i
vägen för folk som ville till affärerna.18

13

Osign., ”Gamlinplanen: Götgatstorget allaktivitetsrum”, Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidning 29 mars 1972.
14
Fritz, Nordstan, s. 35.
15
Hans Brattberg, ”Yngve Gamlin menar allvar!”, GT 29 mars 1972.
16
Fritz, Nordstan, s. 48.
17
Osign., ”Misären i Östra Nordstaden”, Göteborgs-Posten 19 oktober 1979.
18
Osign., ”Gamlins fontän bort från torg”, Svenska Dagbladet 9 mars 1974.
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Det kan faktiskt vara svårt att idag som besökare uppfatta
Nordstadstorget som ett torg. Överglasningen bidrar till upplevelsen av privat galleria. Nordstadstorget är den mest trafikerade platsen i köpcentrumet. Postgatan leder genom en underjordisk gångtunnel till Centralstationen och Nils Ericson Terminalen, Götgatan binder samman Lilla Bommens Hamn och Phuset med Brunnsparken.
Närheten till Centralstationen och busstationen Nils Ericson
Terminalen gör det till en i många bemärkelser livlig del av
staden med omkring 170 butiker, 150 kontorslokaler och 30
miljoner besökare årligen. Driften sköts av Nordstans Samfällighetsförening men gator och torg mellan affärskvarteren är
offentlig platsmark.19 Efter att de flesta affärer stängt kl. 20 blir
kvarteren en mötesplats för ungdomar och en sovplats för hemlösa. Handeln med droger tar vid efter klädhandeln. På 1990talet började fastighetsägare och affärsinnehavare driva frågan
om att stänga Nordstan på natten, men begäran avslogs av
staden.20 2004 togs ändå beslut om att hålla kvarteren stängda
mellan kl. 02.00 och 05.30, något som 2016 utvidgades till att
gälla från midnatt. Diskussionen fortsätter, påeldad av medierapportering om droger, våld och misär, och en inte ovanlig uppfattning är att dörrarna till kvarteren bör låsas när affärerna
stänger.21 Ett annat medel för att få bort oönskade element har
varit att ta bort allmänna sittplatser.22 Till oönskade element hör
också politiska manifestationer. 1972 genomfördes en aktion av
aktivister från Haga för att omvandla Nordstadstorget till ett
demokratiskt allaktivitetstorg. Resultatet blev att scenen togs

19

Fastighetsrapport, Göteborg Nordstaden S:1, Stadsbyggnadskontoret 17 juli 2019.
Mats Franzén m.fl., Stad till salu. Entreprenörsurbanismen och det offentliga
rummets värde (Göteborg: Daidalos 2016), s. 154.
21
Amanda Karlsson, ”Handlare i Nordstan: ’Det är ingen värmestuga’”, GöteborgsPosten Plus 18 april 2019.
22
Agneta Slonawski, ”Var så god och sitt – eller?”, Faktum 23 februari 2017.
20
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bort.23 Det ska inte demonstreras på Nordstadstorget, annat än
möjligen hushållsredskap.24
Nordstadstorget har alltså blivit ett event-torg, där den offentliga platsmarken hyrs ut. Varje år anordnas omkring 180
events.25 När denna text skrivs, sommaren 2019, pågår Hantverk
och Design i Nordstan. Den följs av Västerhavsveckan, Allerums
ost, Goohs pop-up bistro och Trendveckan. Däremellan spelar
Majornas storband. Hösten avslutas med Gais, IFK Göteborg
och Frölunda Indians julmarknader.26 Marknadsföringen anknyter till Göteborg som evenemangstad. Under början av 1980talet anordnas en rad stora konserter på Ullevi: Rolling Stones
1982, David Bowie 1983 och Bruce Springsteen 1985. 1979
startade Göteborgs filmfestival, 1980 Göteborgsvarvet och 1985
Bok- och biblioteksmässan. Detta fick staden att börja beskriva
sig själv som evenemangstad något som ytterligare förstärktes
med fotbolls EM 1992 och Friidrotts VM 1997. Från politiskt
håll talades om en omvandling från industristad till evenemangstad. I Nordstans marknadsföring till presumtiva utställare
betonas att kvarteren dagligen har lika många besökare som en
och en halv Bruce Springsteen-konsert på Ullevi.27

I kyklopernas stad
Nordstadstorget är, som synes, ett välutnyttjat torg ur näringslivets synvinkel. Värre är det med Skanstorget, ett före detta salutorg från 1888 som ligger nedanför Skansen Kronan. Tage
William-Olsson, kanske mest känd som arkitekten till den nyligen rivna fyrklöverformade Slussen i Stockholm, var 1943 till
23

Håkan Thörn, Rörelser i staden. Stadsomvandlingen och striderna om Haga och
Christiania (Stockholm: Atlas akademi, 2014), s. 43.
24
Det demonstreras inte i Disneyland konstaterar Michael Sorkin i Variations on a
Theme Park. The New American City and the End of Public Space (New York: Hill
and Wang, 1992), s. xv.
25
Nordstan Expo 2019.
26
nordstan.se/utstallningar-event, 13 juli 2019.
27
Nordstan Expo 2019.
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1953 stadsplanechef i Göteborg. Vid tillträdet uttryckte han ambitioner på att snygga upp Skanstorget som han ansåg vara
”Nordeuropas vackraste torg med Skansen Kronan i fonden”.28
Men förändrade konsumtionsmönster satte stopp för planerna. Allt färre handlade i den cirkelrunda saluhallen på torgets
mitt. Den hade invigts 1899 och kallades i folkmun Manégen
eller Spottkoppen. Under 1930-talet konkurrerades stadens centrala saluhallar ut av moderna butiker närmare bostadsområdena
och 1941 revs saluhallen.
1963 företog den legendariske arkitekturhistorikern Elias
Cornell en vandring genom Göteborg. Cornell beskriver hur han
passerar ”den originella saluhallen ’Fiskkyrkan’” och Hagas
landshövdingehus. ”Det vore skada om [Haga] helt skulle försvinna”, fortsätter han. ”I varje fall får man hoppas att man
vårdar den del som stöter emot Skanstorget nedanför berget med
skansen Kronan. Här har vi nämligen ännu ett anonymt torg
med utomordentliga stadsbyggnadsmässiga kvaliteter. Bergknallen reser sig dramatiskt med sin krönande befästning över den
låga trästaden på nordsidan, men också de högre husen i öster
och söder, som är mera rumsbildande, hjälper till att stärka
denna egendomliga stadsbild.”29
Decennier av vanvård har gjort kvaliteterna något mindre uppenbara, men på fotografier från början av 1960-talet är de svåra
att inte se. Skansen tronar majestätiskt på berget som är väl synligt eftersom växtligheten hållits låg. Också torget är tydligt till
sin form, med rundeln i mitten som visuellt minne av den gamla
saluhallen. Enstaka bilar är parkerade i torgets ytterkant, på
andra ytor bedrivs torghandel från mindre vagnar.
På 1960-talet påbörjades saneringen av Haga och på 1970talet av Annedal, vilken ledde till att större delen av den lågskaliga arbetarbebyggelsen revs. Kring torget fick emellertid några
28

Robert Garellick, Bilden av Göteborg, färgfotografier 1910–1970 (Stockholm: R.
Garellick, 2003), s. 295.
29
Elias Cornell, ”Arkitekturpromenad”, i En bok om Göteborg, sammanställd av
Kjell Hjern (Stockholm: Geber, 1963), s. 47f.
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av trähusen mot Haga stå kvar, liksom stenhusen på torgets
övriga sidor. Torget har därigenom behållit mycket av det göteborgska arkitekturuttryck som gick förlorat i exempelvis nedre
Masthugget och Landala. ”Torgets tre bebyggda sidor och dess
karakteristiska arkitektur som speglar olika tidsepoker samt det
obebyggda Skansberget skapar ett unikt torg som man inte
möter ofta i städers historia”, skriver stadsbyggnadskontoret
2014.30 Den ökade bilismen under 1960-talet ledde till att Övre
Husargatan breddades och att bebyggelsen på den östra sidan
skars av från torget. Allt större delar av Skanstorget började användas som parkeringsytor.
Under 2010-talet har den politiskt sammansatta byggnadsnämnden drivit frågan om att bebygga torget, detta trots att stadsbyggnadskontoret under remissrundan konstaterade att ”förslaget
strider mot flera av översiktsplanens strategier för attraktiv stadsmiljö, den skisserade bebyggelsen bidrar till fler bostäder, men inte
till blandade funktioner, mångfald eller berikar och kompletterar
omgivande bebyggelse.”31 Att bygga bostadsrätter och dyra hyresrätter på en av stadens mest attraktiva platser kommer inte att
göra staden mer demokratisk eftersom det leder till en mer ensartat sammansättning av befolkningen.
Den 9 maj 2018 utlystes en markanvisningstävling med specifikationer på att Skanstorget ska rymma 200 bostäder, en förskola, ett litet torg och plats för 200 bilar i en underjordisk
parkering. Därefter valde en bedömningsgrupp ut tre av de nio
inlämnade förslagen. Gruppen bestod av representanter från
Göteborgs Stad, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen Göteborg, Västsvenska Handelskammaren, Sveriges Byggindustrier
och Yimby Göteborg. Noterbar är näringslivets starka representation samt Yimbys medverkan som intresseorganisation. Yimby
– Yes in my backyard – verkar för en förtätning av innerstäd30

”Underlag och fördjupning. Program för Skanstorget Haga i Göteborg” –
Samrådshandling, november 2014. Dnr 0912/04, s. 14.
31
”Planbesked gällande bostäder med mera vid Skanstorget inom stadsdelen Haga”,
Diarienummer 0847/16, reviderat 2017-05-30 Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad.

148

DEMOKRATINS TORG

erna. Anmärkningsvärt är även att antikvarisk och historisk
kompetens saknades. Varken stadsmuseet eller länsstyrelsen ingick, vilket sannolikt beror på deras kritiska inställning till att bebygga torget.
I linje med den styrande majoritetens (s+v+mp) önskemål
skulle processen ha direktdemokratiska inslag. Alla boende i
Göteborg från 16 års ålder fick rösta på något av de tre utvalda
förslagen i en webbomröstning i oktober 2018 – men att behålla,
och eventuellt utveckla platsen som torg fanns inte med som
valbart alternativ. Till ETC Göteborg säger förste vice ordförande
i Byggnadsnämnden Johannes Hulter (s), tillika tidigare samordnare för Yimby Göteborg: ”Torg ska ju vara till för något och
vi har många parker i närheten. Att bygga ett större torg ger
dessutom inga intäkter till staden, så jag ser inte att det skulle
vara ett bättre alternativ.”32
Fastighetsnämndens ordförande Jahja Zeqiraj, som 2018
lämnade Socialdemokraterna för det nybildade lokalpartiet
Demokraterna, lovordar processen i ett debattinlägg: vi testar
”ett historiskt, unikt, direktdemokratiskt och transparent inslag,
en helt ny metod för en mer meningsfull demokratiskt stadsplanering [---] Markanvisningstävlingen statuerar ett skinande
exempel för (sic) hur göteborgare på ett meningsfullt sätt kan
påverka stadens utveckling i ett tidigt skede.”33
Demokrati likställs således med rätten att välja mellan tre
relativt likartade förslag som alla går ut på att bebygga torget. Att
inte ”fel” förslag kunde vinna säkerställdes genom en förberedande process där politiker, näringslivsrepresentanter och
Yimby hade makten. Någon större entusiasm bland medborgarna väckte inte omröstningen. I Yimby Göteborgs Facebookgrupp, med fler än 6000 medlemmar, diskuterades omröstningen i ett par inlägg. Totalt deltog färre än en procent av göte32

Caroline Lundgren, ”Tävling om bostäder på Skanstorget – trots kritik”, ETC
Göteborg 8 augusti 2018.
33
Jahja Zeqiraj, ”Nya Skanstorget bra för göteborgarna”, Göteborgs-Posten 25 oktober 2018.
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borgarna i webbomröstningen.34 Av de 4293 avlagda rösterna
fick förslaget Haga hjärta Linné av Okidoki arkitekter flest röster:
1 803 stycken.
Ett så kallat ”göteborgsförslag” med rubriken ”Ett bebyggt
Skanstorget kan aldrig återskapas” lämnades in strax före webbomröstningen av arkitekten Ingemar Mattson.35 Göteborgsförslag är stadens variant av medborgarförslag. Förslag som får fler
än 200 röster ska tas upp av ansvarig politisk nämnd. Förslaget
samlade 1023 röster. På ett särskilt yrkande från Vänsterpartiet
och Miljöpartiet tog Byggnadsnämnden beslut om att inte vidare
bereda medborgarförslaget. De båda partierna framhåller att
”dagens öppna yta [är] alldeles för stor för att fungera bra som
torg”.36 I en debattartikel förtydligar de att stadsplanering inte är
en höger/vänster-fråga utan att ”konfliktlinjen går […] mellan
oss som ser att den täta blandstaden faktiskt ger en mer levande
och hållbar stad [---] och de som fortfarande håller fast vid
modernismens och miljonprogrammets ideal med stora oanvända ytor mellan husen.”37
Uttalandet kan förstås som att ”de som håller fast vid modernismens och miljonprogrammets ideal” inte skulle tillåtas
delta i processen om Skanstorgets framtid. Inte heller de som
står för andra stadsplaneringsideal som innefattar ett försvar av
stadens torg, mellanrum och grönytor. Än mer märkligt, ur
demokratisk synvinkel, är skrivningen om att stadsplanering inte
är en vänster/höger-fråga. Detta innebär att de betraktar stadsbyggnadsområdet som postpolitiskt. I den postpolitiska staden,
skriver Mekonnen Tesfahuney och Richard Ek, underordnas allt

34

Göteborg hade 469 105 invånare som var 16 år och uppåt 2018. Statistikdatabas.goteborg.se 13 augusti 2019.
35
http://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/sa-kan-du-paverka/har-duett-battre-forslag/goteborgsforslaget/beslutade/ 18 augusti 2019.
36
Claes Caldenby, ”Vänstern sviker i stadsbyggnadsfrågorna”, Dagens ETC Göteborg 20 februari 2019.
37
Johan Zandin & Adam Wojciechowski, ”Vi gör Skanstorget mindre för att göra
det bättre”, Dagens ETC Göteborg 25 februari 2019.
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marknadens logik.38 Begreppet postpolitik används för att beskriva ett tillstånd av konsensus, där alla är överens om marknadsliberalismens spelregler och där politiken endast anses syssla
med finjusteringar av olika verksamheter. Utvecklingen under
2000-talet tycks dock ha vederlagt de postpolitiska profetiorna.
Inte minst har de sociopolitiska skillnaderna ökat i Sverige och
bostadspolitiken har hamnat i centrum. Det framstår ur detta
perspektiv som orimligt att privatisering av allmän platsmark
inte är en höger/vänster-fråga.
V och mp hävdar att Skanstorgets framtid är en fråga om
stadsplaneringsideal, mellan ”den täta blandstaden” och den
glesa modernistiska staden. Formuleringarna är snarlika dem
som Yimby Göteborg har på sin hemsida. Dikotomin är förstås
retorisk, det finns inget sådant samband mellan stil och täthet.39
Det är dessutom oklart vad ”blandstad” betyder. Enligt Boverket
är det ett medvetet vagt begrepp, avsett att ge stor frihet i
tillämpningen. Det är ”inte en formfråga”, en blandstad kan ha
olika slags bebyggelse. Ofta, konstaterar Boverket, är det småstaden som står som ideal. I blandstaden ska det vara gångavstånd mellan bostäder, nöjen och arbetsplatser.40
”Tät” passar in i 2000-talets New Public Mangament-kultur
genom att det kan uppfattas som någonting mätbart. Men som
Johan Rådberg och Anders Friberg konstaterar i den omfattande
klassificeringen av Svenska stadstyper (1996) är täthet som upplevd egenskap något annat än täthet som ”teknisk parameter”.
”Ett stadsområde kan mycket väl uppfattas som ’tätt’ trots att
den uppmätta exploateringsgraden är måttlig; ett annat område
kan upplevas som ’glest’ trots att exploateringsgraden är hög.”41
38

Mekonnen Tesfahuney & Richard Ek, Den postpolitiska staden (Everöd: Recito,
2016).
39
Johan Rådberg & Anders Friberg, Svenska stadstyper. Historik, exempel, klassificering (Stockholm: Trita-ARK. Forskningsrapport, 1996:13).
40
Gunilla Bellander, ”Försök till definition av blandstadsbegreppet”, i Blandstaden,
ett planeringskoncept för en hållbar bebyggelseutveckling? (Stockholm: Boverket,
2005), s. 5.
41
Rådberg & Friberg, Svenska stadstyper, s. 35.
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Området kring Skanstorget tillhör de tätast befolkade i Göteborg.42
De direktdemokratiska inslagen kom i praktiken enbart att
betyda en omröstning på nätet, inte fria och förutsättningslösa
diskussioner om staden och torgets framtida utseende och funktioner. Politikerna, näringslivet och Yimby behöll den avgörande
makten genom problemformuleringsinitiativet, urvalet av förslag
samt exkluderingen av andra lösningar än att bebygga torget.
Dessutom ledde processen till att det som borde vara en etisk
och politisk fråga transformerades till en rent estetisk: vilket av
de tre snarlika förslagen ser bäst ut på bild? Reducerandet av
politik till estetik är ett kännetecknande drag för det postdemokratiska tillståndet.
Stadsarkitekt Björn Siesjö förklarar i en insändare att han anser det vara en dålig idé att bygga ”dyra bostäder” på Skanstorget
och att det hade varit bättre att engagera göteborgarna i en diskussion om olika lösningar för torgets framtid än att presentera
”tre förslag med snarlikt innehåll” för dem. Som tjänsteman
måste han emellertid rätta sig efter de politiska besluten.43
Gentrifiering och urbanisering leder till att den sociala sammansättningen av befolkningen förändras. Även om den inflyttade befolkningen kan formulera en läpparnas bekännelse av stadens urbana kvaliteter vill de inte ha dem inpå husknuten.
Störande verksamheter och störiga människor ska helst flytta(s)
någon annanstans. Men önskan om en feelgood-stad står i strid
med behovet av en demokratisk stad.44
Det vinnande förslaget i webomröstningen skulle om det
genomförs innebära att större delen av Skanstorget bebyggs. Det
som nu är torgets centrala yta blir innegård i det nya kvarteret

42

Stadslivet i centrala Göteborg, Upplevelsen, användningen och förutsättningarnaett planeringsunderlag, (2012), s. 52. http://goteborg.se 20 augusti 2019.
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Björn Siesjö, ”Skanstorget är en dålig idé”, Göteborgs-Posten 14 december 2018.
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”Feel good spaces”; Margaret Crawford, ”Offentliga rum. Från ’må-bra-staden’ till
den rättvisa staden”, i Krister Olsson, Daniel Nilsson & Tigran Haas (red.), Dagens
stadsbyggande i retorik och praktik (Lund: Nordic Academic Press, 2016), s. 82.
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och får som sådan sannolikt begränsat tillträde. Mot Skansberget
anläggs en förskola med utegård – även denna yta kommer alltså
att ha begränsat tillträde. Det som blir kvar som ”torg” är enligt
förslaget är en mindre yta nedanför Skansberget, en bråkdel av
det ursprungliga torget och mindre än innergården i det nya
kvarteret. Det skulle bli ett ”torg” för agorafobiker.
Ett bebyggt Skanstorget kan även förstås som slutpunkten för
den långdragna gentrifieringsprocessen av Haga, vars öppna
innegårdar utgjorde en ”proletär offentlighet” där den moderna
demokratin växte fram under tidigt 1900-tal. På bakgårdarna
hölls, särskilt under valår, arbetarpartiernas politiska möten,
medan de borgerliga partierna valde ”mer neutrala arenor”.45
Som framgått ovan suddas politiska och ideologiska skillnader ut i diskussionen om Skanstorget. En nyliberal syn på
staden som produktionsyta omfattas av såväl höger som vänster.
I stället målas en ny motsättning upp mellan ”experter” och
”vanligt folk”. Till experterna räknas arkitekter, arkitekturhistoriker, bebyggelseantikvarier, konsthistoriker och stadsplanerare. I det postdemokratiska tillståndet råder en stor misstro mot
eliter och experter från såväl politiker som allmänhet. Men misstron riktas sällan mot den ekonomiska eliten. Donald Trump
blev vald till president mot löftet att styra USA som ett företag.

Torgets demokrati
Torg kan, enligt den italienska rättsvetaren Ugo Mattei, förstås
som en gemensam nyttighet. Som sådan följer det varken marknadens logik (vinstmaximering) eller den politiska maktens ambitioner att slå vakt om sin position. Gemensamma nyttigheter
definieras genom sitt varande, inte av sitt ägande. Alla har tillträde till dem, deras användande regleras genom verkligt deltagardemokratiska processer.
45

Thörn, Rörelser i staden, s. 17; Sten O. Karlsson, Arbetarfamiljen och det nya hemmet. Om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg (Stehag:
Symposion, 1993), s. 106–107.
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Den moderna eran har sett en låg rad av privatiseringar av
gemensamma nyttigheter, inte minst jorden (allmänningen).
Ofta har det skett genom processer där staten tar delar av det
gemensamma och avyttrar dem till privata intressen. Staten ska
här förstås som den apparat som inte längre ser sig som folkets
tjänare utan som dess makthavare. I rättsliga termer är detta,
enligt Mattei, en omvänd expropriering: ”När staten privatiserar
en järnväg, ett flygbolag eller sjukvårdssystemet, eller försöker
privatisera vattenförsörjningen (alltså dricksvattnet) eller ett universitet, då exproprierar den från gemenskapen (från varje enskild medlem) dess gemensamma nyttigheter (gemensamma
egendom) på ett sätt som är helt analogt, fast spegelvänt, med
vad som sker när privat mark exproprieras för att bygga en väg
eller annan offentlig inrättning. [---] I en privatiseringsprocess
säljer inte regeringen det som tillhör den, utan något som tillhör
varje enskild del av gemenskapen”.46
I fallet Skanstorget handlar det om att en handfull lokala
politiker, i intim samverkan med näringslivet, exproprierat göteborgarnas gemensamma nyttighet – torget. Men medan den
svenska grundlagen ger omfattande skydd åt privata ägare vid
expropriering finns inget motsvarande skydd av de gemensamma nyttigheterna.47 Lagstiftningen ser likartad ut i de flesta
länder och Mattei leder detta tillbaka till juridiska förändringar
under tidigmodern tid. ”Moderniteten föds”, skriver han, ”i själva verket i och med förstörelsen av det gemensamma”.48 För att
rädda världen från social och ekologisk katastrof måste det
gemensamma åter få rättmätig juridisk status, enligt honom.
Gemensamma nyttigheter är inte varor. När de förvandlas till
varor – som när Skanstorget exploateras – upphör de att vara
gemensamma nyttigheter eftersom de då underkastas marknadens logik i stället för det gemensammas demokratiska bruk.
46

Ugo Mattei, Gemensam nytta, övers. Lars Hermansson (Delsbo: Balder, 2016), s.
13.
47
Regeringsformen, 2 kap 15 §.
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Mattei, Gemensam nytta, s. 76.

154

DEMOKRATINS TORG

Förskingringen av gemensamma nyttigheter är ingen enkelt reversibel process och den drabbar inte enbart de som lever nu
utan även alla framtida generationer.
Sett som gemensam nyttighet tillhör torget alla, enligt Mattei:
…utestängandet av vissa grupper eller individer från parkbänkar
och trottoarserveringar, är ett brott mot den grundläggande principen om gemensamma nyttigheters universella tillgänglighet.
Erkännandet av torget som en gemensam nyttighet skulle ogiltigförklara ett kommunalt påbud om att hemlösa inte får sova på
parkbänkarna; bartenderns vägran att låta papperslösa medborgare sitta ned skulle också anses olaglig eftersom handlingen är diskriminerande. Torget ”tillhör” i själva verket en global gemenskap; såväl resande som bofasta har rätt att nyttja dess funktion
som bytesplats. Och det under former och tillvägagångssätt som
det är upp till var och en att vara med och tolka.49

Vår tids privatiseringar är bara den senaste instansen i en flertusenårig kamp om torgen. Makten har alltid varit ambivalent
till torg. Å ena sidan är torg platser där makten kan manifestera
sig, å andra sidan är de hotfulla platser där folket kan samlas till
motmakt. Stadens demokratiska liv utspelas i stor utsträckning
mellan byggnaderna, på gator och torg. Utformningen och kontrollen av dessa avgör hur väl den reella demokratin fungerar.
Makten har historiskt manifesterat sin närvaro genom uppförandet av kyrkor, börshus, rådhus och palats. Den har strypt tillgången till torget genom murar, portar och vakter. I det postdemokratiska tillståndet är de exkluderande strategierna mer
försåtliga. Föreställningar om det goda torget – kanske med uteserveringar och gatumat, men utan a-lagare och tiggare – vinner
bredare fäste och möjliggör utestängandet av icke-önskvärda
element, och koreograferar mindre demokratiska handlingsmönster hos torgets brukare.
Staden blir demokratisk genom sin heterogenitet. Redan
Aristoteles konstaterar i Politiken att en stad består av olika slags
49

Mattei, Gemensam nytta, s. 110.
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människor och att människor som är lika inte kan skapa en
stad.50 Staden är full av främlingar ”och ur den heterogeniteten
och mångfald som därav bildas föds möjligheter”, skriver statsvetaren Björn Badersten.51 Den friktion som uppstår i mötet med
andras tankar och idéer fungerar som katalysatorer för demokratin. Åtgärder som minskar stadens heterogenitet – inte
minst gentrifiering – är därmed inte bara anti-demokratiska, de
är också anti-urbana.
Stadens heterogenitet är en förutsättning för demokratin men
också en ständig källa till konflikter.52 Dessa utspelas inte minst i
gränszonerna mellan offentligt och privat, i friktioner som uppstår kring deras bruk. Agonism är, för att tala med Chantal
Mouffe,53 en nödvändig del av demokratin. Forskning har också
visat att homogena bostadsområden utan konflikter leder till låg
politisk aktivitet och en utarmning av demokratin.54
Mer än något annat har uteserveringen kommit att bli en symbol för det goda torget, med den italienska piazzan som förebild. I
det vinnande förslaget till Skanstorget reduceras torget till ett
något utvidgat gaturum i korsningen mellan två gågator framför
en förskola. Där har arkitekterna ritat in en uteservering. Utan att
förringa nöjet av en kaffe i vårsolen finns skäl att ifrågasätta dess
demokratiska funktion – inte enbart för att det på serveringar sker
en selektion av vilka som ska känna sig inkluderade.
Kaffets betydelse för den liberala demokratins framväxt har i
Jürgen Habermas efterföljd varit omdiskuterat.55 Kaffehusen var
under 1700- och 1800-talen öppna för alla besökare oavsett tros50

Aristoteles, Politiken, övers. Karin Blomqvist (Partille: Åström, 1993), s. 53–55.
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2008), s. 238.
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inriktning eller klass, även om den manliga kontingenten utgjorde en majoritet. Till priset av en kopp kaffe kunde man ta del
av det senaste skvallret och diskutera politik och affärer. Kaféerna kunde också bli mötesplatser för dissidenter, något som
gjort dem misstänkta i maktens ögon och periodvis lett till att de
belagts med restriktioner eller stängts. Richard Sennett påvisar i
Flesh and Stone att när Paris kaféer började ha sittplatser utomhus i början av 1800-talet förlorade de i betydelse för det politiska samtalet. De blev platser för betraktande i stället för beslutande, distraktion snarare än diskussion och konsumtion mer än
konspiration. Vid mitten av 1800-talet hade det också utvecklats
en vana att sitta tyst, utan att konversera med sin omgivning.
Kafégäster förväntades bli lämnade i fred och kunna försjunka i
egna tankar. Som följd av att kaféerna inte längre betraktades
som ett hot mot den rådande ordningen lades 1891 den särskilda
enhet ner vid Parispolisen som övervakade dem i jakt på
misstänkta politiska dissidenter.56
En ofta förbisedd omständighet var att det i kaffehusen fanns
tidningar. Nyheterna fungerade som gnistor för samtalen, de
kommenterades och debatterades. Det var inte kaffehusens arkitektoniska utformning eller dryckesutbud som initierade den
liberala demokratins framväxt utan det faktum att de var socialt
blandade, plus närvaron av en katalysator: tidningen.
Relationen mellan offentlig sfär och offentligt rum har, med
senare tiders teknikskiften, förändrats. Radion, teven och internet har i grunden förändrat nyhetsdistributionen och det politiska samtalet. På torg, gator och kaféer konsumeras – och produceras – nyheter och kommentarer idag främst på mobiltelefoner. Det finns en tendens – oklart hur långvarig den kommer
vara – att utforma publika platser så att de blir delningsvänliga.
Göteborg listar sina mest instagramvänliga platser på sin hem-

56
Richard Sennett, Flesh and Stone. The Body and the City in Western Civilization
(New York: Norton, 1996), s. 344ff.
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sida. Här toppar – i bokstavlig mening – utsikten från Skansen
Kronan.57
Betydelsen av semioffentliga mötesplatser har under 2000talet även diskuterats i relation till social hållbarhet. Sociologen
Eric Klinenberg har i sin forskning visat hur städer med väl fungerande social infrastruktur, inte minst bibliotek, drabbas
mindre hårt vid katastrofer, därför att det där märks om någon
saknas.58 En annan amerikansk sociolog, Ray Oldenburg, ser allvarligt på förlusten av det han kallar ”the third place”, semioffentliga rum som exempelvis kaféer, postkontor och torg, där
folk brukade mötas. Det är platser som man besöker frivilligt,
där man kommer när man vill och går när man så önskar. De
fungerar (eller kanske ”fungerade” i Oldenburgs något dystra
beskrivning) som demokratiska fora där folk träffas över generationsgränser och där erfarenheter och åsikter byts. Platser där
ungdomar blir en del av gemenskapen och pensionärer kan
upprätthålla kontakt med de som är kvar i arbetslivet. Kafékedjor fyller enligt Oldenburg inte samma funktion, med hög omsättning av personal (och kunder) och en ensidig inriktning på
att gå med vinst.59
I spåren av gentrifieringen av innerstaden och utarmningen av
innebörden i begreppet demokrati i det postdemokratiska tillståndet har förståelsen av det demokratiska torget på många håll
gått förlorad. Det ideala torget är, som i debatten om Skanstorget,
en homogen, exkluderande, utbyggd uteservering – inte en heterogen, inkluderande, mångfunktionell plats. Per Wirtén har förtjänstfullt lyft fram förortstorget på ett sätt som påminner om Ugo
Matteis: Torg, stora gräsmattor och allmänningar, skriver Wirtén,
är ”sinnebilderna för den demokratiska människans offentliga

57

http://www.goteborg.com/10-instagram-platser-i-goteborg/ 23 juli 2019.
Eric Klinenberg, Palaces for the People. How Social Infrastructure Can Help Fight
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liv.”60 Det är i mellanrummen som de mellanmänskliga utbytena
som är grundläggande för verklig demokrati utspelas.
Förorternas stora gräsmattor har, liksom till exempel Hedens
grusplaner i Göteborg, blivit ett hatobjekt för nyurbanisterna.
Men de öppna ytorna är både socialt och ekologiskt hållbara på
ett sätt som förtätade stadskärnors hårt utnyttjade ”grön”-ytor
inte kan vara, där gräset allt som oftast byts ut mot slittålig plast.
Stora ytor tillåter också många olika aktiviteter samtidigt.
I det postdemokratiska tillståndet har förorternas demokratiska torg sålts ut i rask takt. Forsknings- och konstprojektet
Mapping the Unjust City har kartlagt omfattningen och konsekvenserna av Stockholms stads utförsäljningar av torg och köpcentrum. Detta visualiseras av en tunnelbanekarta som visar
ägandeförhållanden. I projektet konstateras att, trots att även
inomhuscentrum kan räknas som allmän plats enligt Ordningslagen ”anstränger sig de flesta köpcentrum för att inte signalera
att de är en offentlig plats. Med hjälp av vakter, övervakningskameror, stängningstider, prissättning och exkluderande design
så kan rörelser kontrolleras och privathet signaleras.”61 I ett brev
till stadens privatägda köpcentra 2015 sökte de tillstånd för en
demonstration mot global hemlöshet. Alla svarade nej.62
Vilka andra demokratiska funktioner än att samtala och
demonstrera fyller torget? Kanske att skratta? I slutet av sin avhandling om Rabelais förklarar Mikhail Bachtin att ”alltid och i
alla tider har det funnits ett torg med ett skrattande folk…”63
Som när pundarna på plattan sjunger ”små knegarna, små knegarna, är lustiga att se…” åt kostymklädda pendlare i Stefan Jarls
och Jan Lindqvists dokumentär ”Dom kallar oss mods” (1969).
Ett av kapitlen i Bachtins avhandling handlar specifikt om
60
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(Stockholm: Samfundet S:t Eriks årsbok, 2011), s. 87.
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torgets språk. Det högljudda, vulgära, skämtsamma språk som
underminerar allvaret hos den religiösa och politiska makten.
Visst försöker makten kontrollera torget, men torgets språk
vänder på hierarkierna genom svordomar och hyperboler och
genom att ständigt lyfta upp det lägsta i tillvaron.64
Skrattet underminerar ständigt, i ett slags permanent revolution, makten genom att delegitimera den. Makten, som i slutändan alltid återinstallerar hierarkierna, försöker oskadliggöra
skrattet genom att inordna det i ofarliga former. Skrattets kraft är
centrifugal, maktens strävan är centripetal och har som syfte att
sluta systemet och få det att tala med en röst. Folkets högljudda
och oreglerade användning av torget försöker makten reglera till
rums- och tidsavgränsade bruk. Handel ska ske på angivna platser
på angivna tider efter att tillstånd beviljats. Spontana festligheter
blir organiserade stadsfester. Intaget av mat och dryck regleras,
särskilt inmundigandet av alkoholhaltiga varor.
Men kanske är torgets främsta demokratiska funktion att vara
en nod i stadens väv där gatornas flöde bromsas in, synfältet
öppnar sig och himlen blir synlig? En plats där vi kan stanna upp
och höja blicken över det triviala, eller för att återknyta till
Aristoteles, där vi inte är homo oeconomicus utan homo politicus,
det vill säga människor i ett socialt och politiskt sammanhang.
John Berger visar med stor tydlighet att vi ser olika, beroende på
bland annat yrke, kön och klass.65 Där turisten beundrar skönheten hos ett vajande sädesfält ser bonden en produktionsyta.
Där medborgarna njuter av stadens öppningar ser näringslivet
outnyttjad platsmark. Varje obebyggd tomt, övergiven parkplätt
eller lågskalig byggnad är en nagel i ögat på dem som vill se
högre exploatering och tätare städer. ”Varför ligger dyrbar mark
mitt i en storstad för fäfot i decennier?” frågar sig Gunilla Grahn
Hinnfors, då journalist, i en artikel 2011 och pekar ut Skanstorget som en plats som borde bebyggas. 66 Idag är hon ansvarig
64

Bachtin, Rabelais och skrattets historia, s. 149.
John Berger, Konsten att se, övers. Jan Wahlén (Stockholm: Bromberg, 1982).
66
Gunilla Grahn-Hinnfors, ”Tomterna i stan”, Göteborgs-Posten 13 juli 2011.
65
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för stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska Handelskammaren
och en av dem som satt i bedömningsgruppen för webbomröstningen om Skanstorget. ”Att ligga för fäfot” för oss tillbaka till
jordbrukssamhällets metaforer. Det som ligger för fäfot används
enbart för bete, inte för högavkastande spannmålsproduktion.
Allmänningarna låg just för fäfot – de var till för byarnas gemensamma nytta. Det är i denna ursprungliga betydelse som allmänningarna – the commons – inspirerat många av 2000-talets
demokratirörelser. Också städer behöver mark som – metaforiskt – ligger för fäfot. Ytor som inte programmerats för specifika verksamheter utan som öppnar sig för demokratiskt bruk.
Som inledningsvis anfördes har stadens torg, sedan Perikles
Aten, varit den symboliska platsen för medborgarnas sammantvinnade öde. I den moderna tiden har staden som gemensamt
projekt allt mer förlorat i betydelse.67 I det postdemokratiska
tillståndet är politiken inriktad på att utforma stadens boendemiljöer och nöjesstråk så att de så framgångsrikt som möjligt
attraherar det som den amerikanska urbanteoretikern Richard
Florida kallat den kreativa klassen.68 Det handlar om att bli av med
icke-önskvärda element från städernas attraktiva delar och att
locka till sig en penningstinn medelklass som tjusas av att bli
kallad ”kreativ”. Som följd av detta blir staden exkluderande såväl
genom fysiska hinder (exempelvis låsta grindar till bostadsrättsföreningarnas gårdar) som genom ekonomiska (hur länge har du
rätt att sitta på en uteservering till priset av en slät kopp kaffe?).
När städerna blir utbytbara går det demokratiska ansvarstagandet förlorat. Staden reduceras till en plats för individuellt
självförverkligande. Dess invånare ses inte, och ser sig inte själva,
som medborgare, utan som konsumenter, där valet av stad eller
stadsdel är en del av shoppandet för ett bättre liv. Till skillnad
från medborgaren som ser ett ansvar i att medverka till att göra
den stad hen lever i till en bättre plats, fokuserar stadskonsu67

Sennett, Flesh and Stone, s. 369.
Richard Florida, Den kreativa klassens framväxt, övers. Anna Sörmark (Stockholm: Daidalos, 2006).
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menten enkom på sina egna upplevelser.69 I det postdemokratiska tillståndet förvandlas demokratiska torg till slutna innegårdar. I förlusten av det gemsamma vittrar demokratin sönder.

69

Tesfahuney & Ek, Den postpolitiska staden, s. 47.
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Platsens demokratiska mikropolitik
Anknytning och oinbjudet kroppsligt deltagande i
styrda urbana kontexter

MARCEL MANGOLD

Debatter på kultursidorna om vilka växter man ska odla för att
hjälpa bin – inklusive vildbin – att finna pollen, inslag på nyheterna om att kor rapar 500 liter klimatuppvärmande metan om
dagen (i kontexten av en debatt om kött- och mejerikonsumtion
samt skogsavverkning), en ny grön våg, klimatstrejk, att undvika
flygresor, kvartersodlingar, cirkulär ekonomi, omställning, ”zero
waste”, bokashi, återvinning inom modeindustrin, gör-det-självtrender, etcetera. Dessa och ytterligare andra fenomen i samtiden pekar mot nya sätt att formulera problem, att forma gemenskaper och besvara den brist på kontakt med villkor för politisk och samhällelig förändring som konsumtionssamhället paradoxalt nog – mot bakgrund av oändliga konsumtionsmöjligheter
– skapar samtidigt som miljön degraderas dag för dag. Även om
odling tillsammans framställs som demokratifrämjande, avfärdas
många av dessa fenomen som medelklassens koketteri eller som
enbart individuella val – det vill säga som en konsumtionsfråga.1
Trots det delar förespråkare och kritiker ett erkännande av allvaret i påfrestningen på ekosystem och behovet av att förebygga
eskalerande ojämlikheter, våld och kaos som kan bli konsekvensen. Mindre uttalat ställer de även frågor kring politiska
1
För två exempel från Stockholm på hur det framställs som demokratifrämjande, se
http://demokratiodling.se och Orten odlar https://www.ortenodlar.se/2019/08/
18/pressmeddelande/ (hämtad 27 augusti 2019). För en anklagelse om koketteri:
https://www.dn.se/ledare/lisa-magnusson-den-duktiga-medelklassen-dodarklimatfragan-med-sin-flygskam/ (hämtad 21 augusti 2019).
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former som inte bara kan hantera dessa utmaningar, utan även
möjliggör en annan samlevnad i vilken affekter, matproduktion,
lokalt liv och demokrati samspelar. Debatten genljuder diskussionen inom kritisk politisk teori om att miljöns utarmande sammanfaller med demokratins och om hur man ska besvara denna
utmaning.2 Samtidigt som miljö och demokrati är högst
materiella och affektiva frågor som binder samman kollektiv och
ställer frågor om omvårdnad och en möjlig framtid privilegierar
många kritiska sätt att redogöra för det politiska och demokrati
fortfarande epistemologi, språk, tolkning, normativitet och
ideologi. På så vis främjar man sig delvis från den sjudande
realitet – av bland annat algoritmer, högerpopulism, sviktande
tillit, pandemier och ekocidala hållningar inom politiken – som
dessa utmaningar för livsmiljön och demokratin präglas av idag.3
Följande text bidrar till diskussionen om kopplingen mellan
miljö och demokrati med ett fokus på hur anknytning till platser
animerar kollektiva affekter som möjliggör att relatera och vara
receptiva på sätt som minskar vanmakt och separation. I en tid i
vilken politisk förändring som stärker demokrati och tillåter att
besvara den omfattande miljömässiga förstörelsen motarbetas, i
vilken vanmakt och ångest präglar medborgarskapet och i vilken
existensen och livet färgas av en mer allmän förgänglighet, blir
frågan om avbrott och förnyelse – som ett sätt att skapa fickor
för andra erfarenheter och beslutsamhet – akut politiska.4
Genom att begreppsliggöra hur platser och görandet av platser
möjliggör erfarenheter av avbrott i hur man formas affektivt och

2

Romand Coles, Visionary Pragmatism. Radical and Ecological Democracy in
Neoliberal Times (Durham: Duke University Press Books, 2016), Bonnie Honig,
Public Things, Democracy in Disrepair (Durham: Duke University Press, 2017),
Wendy Brown, ”Neoliberalism’s Frankenstein. Authoritarian Freedom in TwentyFirst Century Democracies”, Critical Times Journal nr 1 2018.
3
Brown, ”Neoliberalism’s Frankenstein”, Davide Panagia,”On the Political Ontology of the Dispositif”, Critical Inquiry nr 3 2019, Lars Tønder, ”Political Theory
and the Sensorium”, Political Theory nr 1 2015.
4
Jacques Rancière, En quel temps vivons-nous? (Paris: La Fabrique, 2017), ByungChul Han, Trötthetssamhället, övers. Ola Wallin (Stockholm: Ersatz, 2013).
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relationellt, som tillåter förnyade sätt att hantera demokratins
villkor av osäkerhet, pluralism, ansvar och ofärdighet, utmanar
texten formella teorier om politiskt deltagande.5 Bortom dessa
begreppsliggör texten en mikropolitik som animeras av platser,
utmanar separation, upplåter för en delad känslighet och skapar
beslutsamhet. Mikropolitik förstås i denna text som spontana,
ofta inte helt medvetna taktiker och praktiker för att utforma sig
själv som kännande och levande varelse i anknytning till en viss
miljö på ett sätt som formar ens sociala relationer, förhållningssätt och hur man kan affekteras och knyta an på olika vis. Med
utgångspunkt i två exempel på görandet av platser som inbjuder
folk att ta del, knyta an och handla begreppsliggör texten denna
mikropolitik.6 Den första platsen är en spontant uppkommen
sorgeplats i Älvsjö station i Stockholm efter en skjutning av en

5
Texten tar intryck av Bonnie Honigs argument om att demokratiska allmänheter är
avhängiga allmänna ting, förutan vilka demokrati reduceras till opinionsundersökningar, polismakt och procedurer (Honig, Public Things, s. 4). Allmänna ting möjliggör anknytning, mening och tillfällen till oenighet och debatt, vilka upplåter för relationer att bildas (Honig, Public Things, s. 6). Till skillnad från ett fokus på demokratins
(på förhand givna) frågor eller procedurer, framhäver ett fokus på allmänna ting det
demokratiska livets scener, vilka ofta äger rum i och genom platser. Dessa scener visar
på hur alla ”collecteds”, allt och alla som samlats och knutits samman i en plats – medborgare, allmänhet, folkmassa, allmänning – är avhängiga ting och deras förmåga att
väcka förtrollning (enchantment) (Honig, Public Things, s. 91. Se även Bruno Latour
”From Realpolitik to Dingpolitik, or How to make Things Public”, i Bruno Latour &
Peter Weibel Making Things Public. Atmospheres of Democracy, katalog till ZKM:s utställning (Cambridge: MIT Press, 2004).
6
Mikropolitik hänvisar till hur etiska förhållningssätt och sociala relationer formas
på ”mikro”-nivå, i vanor, dispositioner, känsligheter och uppmärksamhet (ickespråkliga och ofta inte helt medvetna register) bortom explicita diskurser, former
och kategorier för politik (makropolitik). Politikens etablerade former förutsätter en
uppsättning mikropolitiska strategier och taktiker som formar människors förhållningssätt och beteenden. Se Gilles Deleuze & Felix Guattari, Tusen platåer, övers.
Gunnar Holmbäck (Hägersten: Tankekraft, 2015). Se även Jane Bennett, Vibrant
Matter (Durham: Duke University Press, 2010). Till skillnad från Michel Foucaults
beskrivning av mikromotstånd, som kumulativa effekter av små om än regelbundna
modifieringar av sinnligt eller estetiskt fokus i hur man äter, tränar, umgås, njuter,
etcetera, förstår jag mikropolitik som mindre medvetet. Michel Foucault, Diskursernas kamp, red. Thomas Götselius & Ulf Olsson (Eslöv: Symposion, 2008).
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ung man och den andra platsen är en alternativ odling i utkanten
av Örebro.
För att framskjuta sinnliga erfarenheter och kropp som
register för politik och som grepp för att vidare begreppsliggöra
platsens demokratiska mikropolitik har jag tagit min egen
kropps förnimmelser som utgångspunkt för att redogöra för
mötet med de två platserna. Detta har gjorts i syfte att registrera
hur plats och kropp animerar varandra och hur detta möjliggör
anknytning och förkroppsligade hållningar som utmanar separation och vanmakt. I stället för att enbart hänvisa till behovet av
att inkludera kroppen (vilket förekommer i kritisk politisk teori),
möjliggör en sådan ansats att synliggöra tillblivelsen av anknytning, affekter och relationer och hur man därigenom börjar
relatera till villkor för hur man formas på ett sätt som minskar
vanmakt och separation och ökar beslutsamhet.7 Bortom avgränsningen av forskning till analys (och de affekter och sammanhang som det medger), syftar texten till att synliggöra
behovet av att designa demokratiforskning som tar förkroppsligad erfarenhet som utgångspunkt och som i större utsträckning
är uttryckligen implicerad i att generera och experimentera med
utfall (av tillit, sätt att delta, forma gemenskaper, utforma, med
mera). Texten avslutas med att diskutera hur plurala, spontana
anspråk på platser och mark för odling kan tas som utgångspunkt för att teoretisera och pröva nya demokratiska former i en
tid av eskalerande miljömässig förstörelse.

7
Jag tar intryck av nymaterialistisk politisk teori, som framhäver materialitet som
något vitalt med kapaciteter och betonar det politiska, geopolitiska och socioekonomiska i vardagslivets materiella villkor och förhållanden. Materialisering är i
detta perspektiv en komplex, plural och relativt öppen process som även inbegriper
människor i sin produktiva slumpmässighet. Till skillnad från ett konstruktivistiskt
perspektiv framhäver nymaterialism materias produktiva (eller kreativa) och resilienta drag. Diana Coole & Samantha Frost. ”Introducing the New Materialisms”, i
Diana Coole (red.), New Materialisms, Ontology, Agency and Politics (Durham:
Duke University Press, 2010), s. 7. Se även Bennett, Vibrant Matter..
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Anknytning till och genom platser
Urbana rum och plats som centralt för demokratiskt liv och
demokratisk förnyelse har uppmärksammats från flera håll det
senaste decenniet. På ett övergripande plan delas den demokratiska potentialen av att mötas på platser av relativt olika sätt
att förstå plats och demokratisk förnyelse. Bland de dominerande diskurserna återfinns diskursen om ”mötesplatser”, som
har varit ett vanligt inslag i policy för att ”vitalisera” demokratin
inom kommuner och städer i Sverige.8 Mötesplatser bidrar här (i
teorin) till att lösa såväl demokratiska som sociala problem. Att
mötas i fysiska rum förs fram som något grundläggande för
demokratin, bland annat som medium för att sätta en demokratisk agenda, för att träna medborgare, men även för att skapa
livskvalitet och meningsfulla urbana rum.9 Även om denna diskurs erkänner problem med segregation, ojämlikhet, social separation och hur det offentliga rummet allt mer har privatiserats,
är den ofta anpassad till diskurser om ”social sammanhållning”,
”socialt kapital” (eller tillit), engagemang och medlemskap i
organisationer – begrepp och synsätt som ofta avpolitiserar
nämnda problem och på så vis försvagar krav på att göra något
åt dem. Socialt kapital åberopas bland annat i statliga diskurser
och strategier för optimering av relationer – den styrning Michel
8
Jeff Werner, Postdemokratisk kultur (Örlinge: Gidlunds, 2018), Marcel Mangold
Securing the Working Democracy. Inventive Arrangements to Guarantee Circulation
and the Emergence of Democracy Policy (Stockholm: Södertörn University, 2018),
Regionplanekontoret Stockholm, ”Mötesplatser” (Regionplanekontoret: Stockholm,
2010). Inom geografi och arikitekturteori har görandet av plats som politisk praktik
och distinktionen mellan plats och rum varit två återkommande ämnen för diskussion. Jag kommer inte att gå in närmare på denna ofta rika litteratur. För vidare läsning inom denna litteratur, se bland annat William Edward Soja, Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory (London: Verso Press,
1989), Catharina Gabrielsson, Att göra skillnad. Det offentliga rummet som medium
för konst, arkitektur och politiska föreställningar (Stockholm: Kungliga tekniska
högskola, 2007) och Doreen Massey, For Space (London: SAGE, 2005).
9
SOU 1996:162, På medborgarnas villkor, en demokratisk infrastruktur (Stockholm:
Fritzes, 1996), SOU 2000:1, För uthållig en demokrati! (Stockholm: Elanders, 2000),
SOU 2016: 5, Låt fler forma framtiden! (Stockholm: Elanders, 2016).
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Foucault begreppsliggjort som ”regerandekomplex” – som förskjuter problemet till att handla om individuella vanor och beteenden och som därmed avpolitiserar strukturella orsaker till segregering och som formar medborgaren till en marknadsindivid
(till exempel genom nyliberala policys, som ofta ökar ojämlikhet
och spär på gentrifiering).10
I kontrast till diskurser om mötesplatser och engagemang,
som syftar till en ordnad demokratisk förnyelse som är nyttig för
marknaden, utgår denna text ifrån att spontana göranden av och
anknytning till platser – ofta genom avbrott, ockupationer eller
nya användningar av offentliga rum – i sig är politiska instanser
som utmanar logiker för ordnande samt känslan av vanmakt och
främlingskap som anpassning till marknadens standardisering
medför.11 I denna ontologi är inte offentliga rum allmänna för-

10

Mangold, Securing the Working Democracy. Med regerandekomplex tar Foucault
fasta på en maktstrategi och styrningskonst för regerandet av befolkningen som
verkar genom former av uppmuntran, möjliggörande och skapandet av miljöer och
mekanismer för självreglering. Ser man diskursen och praktiker för att skapa
”mötesplatser” i detta ljus, som kanske främst handlar om att standardisera förhållningssätt och beteenden och skapa ”socialt kapital”, är det oklart på vilket sätt
mötesplatser i praktiken genererar horisontella, demokratiska rum och nya gemenskaper. Det utesluter dock inte att idén om mötesplatser skulle kunna göra det
under andra förutsättningar. Michel Foucault, Säkerhet, Territorium, Befolkning
1977–1978, övers. Kim West (Hägersten: Tankekraft, 2010) och Biopolitikens födelse
1978–1979, övers. Kim West (Hägersten: Tankeraft, 2014).
11
Jag hämtar inspiration från Jacques Rancières estetiska förståelse av politik och
demokrati som en ”dissensuell” praktik. Med dissensus avser Rancière olika sätt att
omförhandla det sinnligt förnimbara, eller givna. Ofta sker dissensus genom att
grupper och individer har del i något som de inte på förhand förutsätts (kunna)
vara del av. Genom att nya synligheter, element, subjekt, objekt och sätt att göra
eller vara på tar plats, som på förhand inte räknats eller varit förnimbara inom ett
sätt att förstå det givna som utgår från en uteslutande logik för att redogöra för det
förhandenvarande, skapar dissensus mellanrum och subjekt för frigörande praktiker. Jacques Rancière, The Politics of Aesthetics. The Distribution of the Sensible
(New York: Continuum, 2004), Davide Panagia, Rancière’s Sentiments (Durham:
Duke University Press, 2019). Mer om förhållandet mellan dissensus, rum och plats
i Ilay Roman Örs, ”Genie in the Bottle. Gezi Park, Taksim Square, and the Realignment of Democracy and Space in Turkey”, Philosophy and Social Criticism, nr 4–5
2014, André Lepecki, ”Choreopolitics and Choreopolice: or, the Task of the
Dancer”, The Drama Review nr 4 2013, Rancière, Dans quel temps vivons-nous?.
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rän de på ett oinbjudet sätt görs allmänna. Görandet av platser
och anknytningen i anslutning till det pekar mot en instans för
mikropolitik, en tillblivelse, som animeras av och förhåller sig till
platsens estetiska och materiella ting och som består av ett
oväntat avbrott i hur man formas och knyter an.
Förutom dessa mer teoretiska influenser, tar texten även intryck av konstnärlig forskning. I kontrast till diskurser om mötesplatser, tillit och engagemang har konstnärlig forskning expanderat och synliggjort hur platser och materiella ting animerar
affekter och fungerar som referenser för berättelser och problematiseringar av gemenskap, tillhörighet och demokrati på sätt som
utmanar segregering och gentrifiering.12 Genom skapandet av
loggböcker baserade på sinnliga erfarenheter (text, teckningar,
bilder, kollage, dagliga observationer, med mera), skulpturer, installationer, och objekt som samlats genom en plats, framhävs hur
platser konstrueras, öppnar för sätt att relatera, uttrycka, uppfatta
och göra tillsammans.13 Här använder jag mig inte av en sådan ansats på ett systematiskt vis (det finns inslag av loggbok, se nedan),
även om fokus på sinnlig erfarenhet, som politiskt register,
informerar urvalet och hur jag återger de två platserna. Jag valde
att närmare iaktta och registrera sinnliga erfarenheter i min interaktion med dessa platser utifrån hur de utmanar hur rum kan och
bör användas och vilken uppfattning av tid som kan formas
genom hur en plats skapas. Jag har även valt dem utifrån hur de –
utan jag har sökt upp dem – fångat min uppmärksamhet, lyckats
få mig att stanna upp och inbjudit mig att ta del i ett utformande,
kännande och i gemenskap.
Sammantaget tar ansatsen nedan fasta på vad som händer,
kroppsligt, när man träder in och tar del i platser, vars utformning upplåter affekter att delas och inbjuder att knyta an på ett
sätt utgör ett oväntat avbrott i styrda, ofta konformerande urbana kontexter. Detta framställs bland annat genom icke-språk12
Emma Göransson (red.), Platsens poetik (Stockholm: Sveriges arkitekturmuseum,
2015).
13
Göransson (red.), Platsens poetik.
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liga register, såsom stämning, placering, beröring, affektiv påverkan, rörelse, förskjutning, förtrollning, komposition, avtrubbning och hänförelse. Hur affekter cirkulerar i eller delas av en allmänhet återges exempelvis i termer av gemytlighet, gemenskap,
beslutsamhet, vördnad och mod. Plats och de ting och materialiteter som präglar den – hur den konfigureras – möjliggör därmed varierande typer och grader av anknytning och receptivitet.

Avbrott och omvårdnad: Älvsjö station som sorgeplats
Den första scenen är en spontant skapad sorgeplats i Älvsjö station efter en drogmarknadsrelaterad skjutning i mars 2019.14 Jag
baserar följande avsnitt på mer eller mindre daglig användning
av korridoren där sorgeplatsen upprättades under tiden den
fanns och på tre foton från tre tidpunkter under denna tid. Som
en reaktion på ett brutalt mord på en tjugoårig man i en drogrelaterad gäng-konflikt, skapade anhöriga och förbipasserande
en improviserad sorgeplats inne på stationen, som upprätthölls
och omhändertogs av förbipasserande under drygt fem veckors
tid innan den städades undan av Stockholms stad (som förvaltar
stationens infrastruktur). Sorgeplatsen uppstod i en välbesökt
korridor mellan Älvsjö torg och pendeltågen. I korridoren tände
man ljus, lade blommor, skrev kort, stannade upp och fotade.
Efter ett tag hade sorgeplatsen vuxit med ljus, ballonger och fotografier. Sorgeplatsen kom därmed att avbryta hur korridoren
fram till dess präglats av ett visst flöde och gjorde det annars
obemärkta rummet till en offentlig plats där man kunde relatera
till det som skett, den sorg som många upplevde och genom dessa saker och själva sorgeplatsen till varandra (personerna som
passerade i korridoren, men även till en allmänhet). I och med
sorgeplatsen som materiell nod, kom en spontan allmänhet att
bygga, utforma och sätta samman sorgeplatsen så att korridoren
– estetiskt och materiellt – berörde förbipasserande och gjorde
14

Om mordet går det att läsa här: https://www.dn.se/sthlm/larm-om-skottlossningperson-hittad-skadad/ (hämtad 10 augusti 2019).
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det svårt för dem att förbli likgiltig (ett förhållningssätt som annars präglar rörelsen i en pendeltågskorridor). Rummet kom
därmed att användas och upplevas på andra sätt. Platsens påträngande känsla och sorgliga faktum, skapade en inbjudan till
solidaritet och rent praktiskt till att förbipasserande deltog i att
utforma sorgeplatsen och i sörjandet. Omvårdnaden av platsen
upplät för en delad värdighet, ibland delad enbart genom att
förbipasserande saktade ner, vände blicken och tystnade. I och
med att platsen kom till och utformades pågående över tid
medierade den nya möjligheter att relatera och ta del på ett
omedelbart och direkt sätt, bortom formella eller språkliga
kategorier för vad deltagande är, bör vara och frågor om varför
man deltar. Platsen möjliggjorde därmed en receptivitet till
frågor om det allmänna och kapaciteten för främlingar att tillsammans dela sorger och värden.
Platsen som en nod för en delad känslighet var dock inte
given på förhand och dess tillblivelse, iscensättning och konfigurering, skedde i ett rum som förvaltas av Stockholms stad
och i vilket man, som kropp, redan har internaliserat att man
inte får göra något särskilt (infrastrukturen tillhör en inte, rummets syfte är givet). Görandet av platsen skedde därmed på
nåder av staden, mot det internaliserade förbudet mot att göra
något och den gängse förståelsen av en korridor som ett rum för
ett visst, ”normalt” flöde. Görandet av platsen som instans för en
kamp mellan avbrottet som det gemensamma uttrycket för sorg
och inbjudan till samling och deltagande utgjorde och stadens
konfigurering av korridoren för flöde utan avbrott illustreras av
de tre följande fotografierna, tagna över några veckors tid:
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1. Några dagar efter mordet, mars 2019
2. En dryg månad senare fortsatte den dagliga omvårdnaden av
platsen

3. Fem–sex veckor efter mordet hade staden städat undan
sorgeplatsen. Strax därefter togs även ”R.I.P.” bort och därmed alla spår av sorgeplatsen och händelsen.
Med utgångspunkt i fotona ovan kommer jag att kronologiskt
diskutera hur avbrottet som görandet av platsen utgjorde ändrade rummet fram till dess scenen abrupt avbröts av Stockholms
stad. Som indikerat ovan upplät iscensättningen av platsen under
dess existens för olika sinnliga erfarenheter och för närvaron av
en viss materialitet som ändrade korridoren. Flödet av människor och ting som korridoren vanligtvis präglades av och den lik172
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giltiga flödesanpassade hållning folk hade rört sig genom korridoren med, ändrades i så mån att man nu berördes och animerades av en närvaro av något annat. Sorgen, vreden och deltagandet skapade – mordet till trots – känslan av något levande,
vars närvaro upplät en form av receptivitet i ett rum där denna
vanligtvis är nedtonad till ett minimum. Sorgeplatsens omfång
och komposition, dess singulariteter – stearindoften, de fladdrande ljusen, bilderna och blommorna – tog i denna bemärkelse
på de förbipasserande, som reagerade med att själva ta på och
bidra till platsen. De flesta förbipasserande stannade upp och
fotade, andra tände ljus eller lade blommor och skrev kort, åter
andra stod tysta någon minut. Bilder, text, blommor, levande ljus
och doft – sammantaget iscensatte dessa ting och deras olika materiella singulariteter en viss synlighet, en känsla av närhet och
liv, för kroppen att träda in och ha del i. I kontrast till flödets likgiltighet blev en plats för medkännande till.
Sorgeplatsen blev med Bonnie Honig ett allmänt ting, materialiserat i dess spontana uppbyggnad och som en nod för att
artikulera frågor om det gemensamma och förmågan till anknytning, uppslutning, solidaritet och samarbete.15 Som allmänt ting
medierade platsen en scen för en delad känslighet och ett offentligt ställningstagande mot de allt vanligare skjutningarna och
att det skett i ett rum som många rör sig i dagligen (som man då,
när det används för detta, börjar göra anspråk på som ”vårt”,
som något som behöver symboliseras av liv och känslighet).
Indirekt kom på så vis även platsen att utmana den tidigare
internaliserade bristen på rätt att göra anspråk på rummet och
själva frågan om ägarskap (i känslomässig och inte i juridisk
mening). Sorgeplatsen samlade en allmänhet präglad av värdighet, sorg och upprördhet, men även av mod och liv. Även frågor
om social rättvisa, om vems sorg som räknas (vem som kan använda ett offentligt rum för att sörja) syntes och tog plats, där de
annars inte gör det.
15

Honig, Public Things.
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Under denna tid var korridoren därmed inte densamma, utan
upplät en delad värdighet, uppslutning, spontanitet och ett estetiskt görande tillsammans (utsmyckande, vårdande, förnyande,
med mera). Snarare än att möjliggöra varaktiga relationer (med
undantag för några mer involverade personer) öppnade platsen
för sätt att relatera till något som vare sig man vill det eller inte
varit nära och berört de som använder stationen. Därmed utesluts inte att ens förkroppsligade hållning och vanor berörts på
ett mer varaktigt sätt än vad existensen av konkreta grupper eller
initiativ intygar om.16 Upprördheten, värdigheten och närvaron
av liv, som var påträngande i korridoren och som avbröt det tidigare existerande flödet, kunde upplevas som både vackert och
kusligt (beroende på vem som upplevde det). Utifrån egen, tidigare erfarenhet upplevde jag att stämningen som avbrottet skapade liknande den jag upplevt under revolter eller undantagstillstånd, om än svagare (känslan kan beskrivas som en förlust av
tvekan eller ångest, att rummet i högre grad tillhör en och blir en
scen för frågor om det gemensamma och rättvisa, samtidigt som
nya bekantskaper och sätt att relatera till varandra uppstår på
kort tid).17
Som bilderna ovan indikerar existerade sorgeplatsen dock på
nåder. Detta blev extra tydligt när sorgeplatsen och alla spår av den
slutligen, efter fem-sex veckor, städades undan av staden. Det är

16

Detta kan med fördel tänkas genom Pierre Bourdieus begrepp habitus, som synliggör en varaktig sedimentering av vanor och dispositioner.
17
Här kan jag enbart intyga från min erfarenhet av protestvågen i Baltimore som
kom att kallas ”Baltimore Uprising”, våren 2015. Efter att polis i staden dödat en
oskyldig, ung afroamerikansk man i ett fattigt kvarter uppstod kraftfulla protester
varpå staden i princip stängdes ned under en knapp vecka. Butiker och institutioner
höll stängt, utegångsförbud rådde nattetid och 1500 soldater ur det amerikanska
nationella gardet var inkallade till staden för att upprätthålla ordning och skydda
egendom. Under denna tid protesterade dagligen framför allt unga människor från
olika delar av staden mot polisvåld och rasism i långa protestmarscher som rörde
sig genom stadens segregerade områden med krav på att poliserna skulle ställas
inför rätta.

174

PLATSENS DEMOKRATISKA MIKROPOLITIK

värt att notera att staden inte enbart lät platsen få ebba ut av sig
själv, utan avbröt den tvärt och städade undan alla spår av den.18
I det följande kommer reflektionerna kring avbrottet som
görandet av sorgeplatsen i Älvsjö station utgjorde att kompletteras med mötet med gemensamhetsodlingen Framtidsträdgården, i Örebros utkant.

En förtrollad plats i utkanten av Örebro:
Framtidsträdgården
Framtidsträdgården är en odlings- och rekreationsplats i utkanten av Örebro, i ett odefinierat gränsområde mellan koloniträdgårdar och naturskyddsområdet Oset. Platsen har inga byggnader, utan är en röjd yta i ett träskliknande område av tät vegetation av buskar och mindre träd. Enligt en beskrivning på en
skylt vid ingången till området är Framtidsträdgården en
”gemensamhetsodling”.
Precis som för sorgeplatsen i Älvsjö kom jag förbi Framtidsträdgården av en slump (under det att jag prövade nya vägar för
att pendla till och från jobbet). Skillnaderna mellan Älvsjö station och Framtidsträdgården är flera. Framtidsträdgården ligger
vid sidan om större korridorer för rörelse (vilket inte innebär att
den är sluten eller helt undangömd) och området har framför allt
inte uppstått mitt inne i en välbesökt offentlig infrastruktur, utan
skapats utanför både infrastruktur och stadskärna. Platsen som
sådan är även mer permanent genom odlingarna och de materiella ting som formar platsen. Även om dess uppkomst och utformning präglas av spontanitet är den också relaterad till en
institution (Omställningsrörelsen – jag kommer till det nedan).

18

Bortstädandet av sorgeplatsen återspeglar hur undantag och autonomi i urbana
miljöer historiskt sett inte har tillåtits i Sverige i någon större utsträckning. Håkan
Thörn, Stad i rörelse (Stockholm: Atlas, 2011).
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Det första intrycket av Framtidsträdgården, som inte framträder lika överraskande och påträngande som sorgeplatsen i
Älvsjö, är hur platsen iscensätts genom en ingång krönt med en
portal i trä med namnet inristat. Portalen påminner om ingången till en by i den amerikanska västern, men även om sådana
som markerar ingången till marknader i Kina. Genom portalen
skapas en känsla av att man kan träda ut och in ur en värld,
vilket accentueras av att man just innanför porten behöver korsa
en spång över ett djupt dike för att komma in på området.

Väl inne har området olika rum och korridorer i den i övrigt
mycket täta buskage- och trädvegetationen. Där finns både pallkragar och jordplättar att odla, men även sedan tidigare existerande hallonbuskar som bildar öar och gränser mot den yttre
vegetationen. Iscensättningen av platsen artikuleras emellertid
även diskursivt av en skylt invid portalen, på vilken följande står
att läsa:
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Välkommen till Framtidsträdgården!
Det här är en gemensamhetsodling. Här får alla odla och njuta! Man behöver
inte fråga någon om lov utan gör det man vill. Egna initiativ uppmuntras.
Naturligtvis måste vi samsas och komma överens på bästa sätt om vi har oförenliga önskemål. Men det finns gott om plats.
För att alla ska trivas så gäller:




En öppen och positiv attityd
Samarbete
Religionsfrihet

Vi håller kontakt med varandra via Facebookgruppen: Framtidsträdgården.
Torsdagskvällar vid kl. 17 brukar vi försöka samlas här, men man får vara här
när man vill.

(Nedskrivet från ett privat fotografi)

Skylten och tre besök på platsen kommer i det följande att tas
som utgångspunkt för att redogöra för hur platsen påverkar den
spontane, oinbjudna besökaren och de sätt att relatera och vara
receptiv som inträdet i ett sådant rum underlättar.19
Mötet med ingången vid första besöket (den 21 maj 2019)
utgjordes av estetiska, materiella och diskursiva intryck. Trots
dess något undangömda läge lyckades portalen vid detta besök
(som först enbart var ett förbipasserande) att få mig att stanna
upp (givetvis är detta även i någon utsträckning påverkat av min
redan påslagna nyfikenhet och öppenhet för att halka in på ett
sidospår). Skylten läste jag dock först efter att ha slunkit in och
gått runt på området, sett de uppbyggda grönsaksodlingarna och
existerande bärbuskar. Med Karen Barad kan man framhäva hur
platsen, som något materiellt och socialt konstruerat (en gemensamhetsodling), på ett oskiljaktigt sätt – genom ”intra-aktivitet”
19

Besöken, som inte var planerade på förhand, ägde rum den 21 maj, 4 juni och 12
augusti 2019.

177

DEMOKRATIN OCH DET POLITISKA

– artikulerade såväl en diskursiv som materiell påverkan på mig
som förbipasserande.20 Kroppen drogs in av platsens grönska
och halvt dolda, halvt inbjudande komposition, samtidigt som
den präglades av skylten (och senare av textens inramning av
platsen, vilken även måste antas prägla de som är mer involverade i aktiviteter i anslutning till platsen). I det följande ska jag
fokusera på upplevelsen av dessa överlappande register i form av
kroppslig beröring, hantering och tolkning och hur anknytningen formade affekter och sätt att relatera.
På skylten konstrueras Framtidsträdgården diskursivt, till
skillnad från Älvsjö station, som en motplats som flörtar med
utopin: en bortomplats (vars löften såväl infrias här och nu som,
om än mer osäkert, i framtiden). Detta görs även geografiskt
genom platsens lokalisering, strax intill ett naturskyddsområde i
utkanten av staden. Diskursivt konstruerar skylten platsen som
annorlunda, i kontrast till det vanliga: man behöver inte be om
lov, man behöver inte säga till, det finns gott om plats, njutning
kommer före nytta, rummet kräver inget formellt medlemskap
och att man kan lita på varandra och lösa saker i oplanerad interaktion.21 Som motplats – i kontrast till privategendom och separation – inbjuder Framtidsträdgården till samfällighet och tröskeln för att ta del i detta är låg (deltagande i vad, exakt, är inte
helt givet på förhand). Den konstrueras även som motplats
genom de teman som skylten presenterar: framtid (hopp, skapande, drömmande, utopi, men även en kollektiv utmaning av
överlevnad) i stället för ett liknöjt och konformt nu. Indirekt
ställs spontanitet och experiment mot strikt reglering, gemenskap och gemytlighet mot separation. Motplatsen är även underförstått artikulerad som en plats i vilken man i kontrast till det
vanliga och förkroppsligade faktiskt får göra anspråk på marken

20

Karen Barad, Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning (Durham: Duke University Press, 2007).
21
För en längre utläggning om annorlunda rum, se Foucault, ”Des espaces autres,
Hétérotopies”, i Dits et écrits, tome 1 (Paris: Gallimard, 1994).
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och platsen, såväl som på gemenskap, vilket kan förstås som villkor för anspråk på alternativa framtider.
Det är på skylten inte angivet om området förvaltas av någon
särskild eller om det tillhör någon särskild, annat än ett inbjudande ”vi”.22 Begreppet gemensamhetsodling, som verkar
kopplat till omställningsrörelsen, har en teoretisk, vilt växande
mångtydighet i förhållande till känslan av separation och begränsning: å ena sidan ger det vid handen att det odlas gemensamhet och å andra sidan att det i gemensamhet odlas grönsaker
och bär.23 Samtidigt formulerar plakatet en minireglering, där
samarbete, pluralism och en alstrad energi är central (att religionsfrihet poängteras tycks vara en markör mot rasism). Spontanitet och initiativ framträder som inslag som anger hur det kan
drivas framåt.
För att vidare utveckla diskussionen om det Barad kallar
intra-aktiviteten mellan det materiella och det diskursiva och
kontrasten mellan en motplats i en periferi och iscensättningen i
Älvsjö, ska jag i det följande fokusera på den kroppsliga och
mentala förflyttning som inbegrips när man tar sig till Framtidsträdgården från Örebros innerstad. Jag kommer även att ta
fasta på förskjutningar i ens förhållningssätt som underlättas när
man träder in i naturområden och bland odlingar.
Som jag nämnt tidigare ligger Framtidsträdgården i Örebros
utkant, en till två kilometer utanför det urbana området, i gränslandet till naturområdet Oset. För att stöta på och beröras av
platsen krävs därmed en rörelse, allra troligast på cykel, men
även troligtvis som joggare (inte så troligt med bil, men möjligt).
Rörelsen till området är därmed i någon mening, vare sig den är
avsiktlig eller ej, en rörelse bort från den prägling man är utsatt
för i rum i vilka man kanske inte på samma vis tillåts sjunka in,
22

Efter lite efterforskning framgår det på Naturskyddsföreningen Örebros hemsida
att platsen har fått tillstånd av kommunen: https://orebro.naturskydds
foreningen.se/framtidstradgarden/ (hämtad 10 september 2019).
23
http://göteborg.omställning.net/det-har-gor-vi-mest/ Ibland beskrivs gemen
samhetsodlingar också som ”tillsammansodlingar” (hämtad 15 september 2019).
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såsom ett trafik- och affärspräglat urbant område, eller mer allmänt när man är inomhus (i urbana områden har man oftast
redan internaliserat varje ytas syfte, hur rörelse är tänkt att ske,
att man är sedd och hur man ser saker, att man behöver vara
vaksam och relativt ordentlig, etcetera). Bortom hur texten på
plakatet konstruerar en motplats och uppmanar till att släppa de
hämningar som andra kontexter skapar, utgör ombytet i sig –
rörelsen och kontakten med en plats och med materia som är
mindre ändamålsenliga – en påverkan utöver den diskursiva inramningen. Rörelsen är i denna mening även social och relationell: under sträckan dit, in i naturområdet och förbi koloniområdena, minskar ens egen kontroll (det som ofta beskrivs i
termer av ”stress”), man blir mindre på sin vakt och kan sjunka
in i omgivningen på ett annat vis (i Sverige hälsar människor
oftare på främlingar när de befinner sig i naturen, exempelvis på
en vandringsled, vilket annars är relativt ovanligt. Detta tycks
indikera att man, genom att man i naturen upplever att man
delar något – leden, en närvaro, något vackert, en viss utsatthet
eller kanske en varsamhet – tillåter sig att relatera på andra sätt).
Den estetiska upplevelsen av att befinna sig i en levande miljö
vars enda syfte är sin egen reproduktion och en likgiltighet för
det mänskliga och sociala är i denna bemärkelse rogivande.24 För
Coles innebär rörelse i denna kroppsliga mening att utsätta sig
för möjligheten till att bli receptiv, att relatera och lära, en
erfarenhet som, när den förkroppsligas i improvisatoriska vanor,
blir en förutsättning för ett radikaldemokratiskt habitus.25 I ljuset
av Coles tankar tycks även plakatet förutsätta en tillvänjning vid
24

Friedrich Schiller poängterar att den estetiska upplevelsen – av något vackert utan
begrepp – är en erfarenhet vars omedelbarhet är frigörande i så mån att den ger upphov till ”ett tillstånd av den högsta ro och den högsta rörelse […] för vilken förståndet
ej har något begrepp och språket intet namn”. Friedrich Schiller, Om människans estetiska fostran, övers. Allan Bergstrand (Stockholm: Bonniers, 1915), s. 76.
25
Romand Coles, ”Moving Democracy. Industrial Areas Foundation Social Movements and the Political Arts of Listening, Traveling, and Tabling”, Political Theory,
oktober 2004. I Visionary Pragmatism framhäver Coles även vikten av platser och
odling för formandet av ett sådant habitus, s. 58.
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och tillblivelse av relationer och sätt att relatera som annars är
mindre troliga: slumpmässiga möten, en närhet till att odla, en
möjlighet att känna in och förlora tiden. Sett utifrån förkroppsligade vanor som förutsättningar för radikaldemokratiska anspråk och beslutsamhet, men också utifrån mikropolitiska praktiker mer allmänt, presenterar skylten en injektion – ett subversivt mikroprogram – till att låta kroppen sjunka in och föras med
av de kopplingar och affekter som upplåts genom platsen och
dess möjligheter. Det rogivande och spontana utgör ett avbrott
av hur uppmärksamhet och förhållningssätt formas. Förtrollningen, anknytningen genom den mindre krävande omgivningen, framträder genom denna kontrast som politiska erfarenheter
som skapar mellanrum i förhållande till hur man formas.
Framtidsträdgården förutsätter å ena sidan en rörelse dit och
å andra sidan en inbromsning och att man tillåter sig att sjunka
in. Inbromsningen och att skifta förhållningssätt kan förstås som
något platsen i sig underlättar, vilket skyltens text tycks förutsätta (den talar till en person – vem som helst – som precis har
fångats och dragits ut ur sin utstakade bana). Detta illustreras av
mina senare två besök vid platsen, då andra personer var där.
Med utgångspunkt i dessa besök kommer jag i det följande, med
fokus på estetiska register och materiella ting, att utveckla platsens förmåga att beröra och förtrolla:
Vid mitt första besök i Framtidsträdgården (den 21 maj 2019), när
platsen fångade min uppmärksamhet och drog in mig, var enbart
en far och son där. De hade cyklat dit, fadern hälsade på mig kort,
men de lade i övrigt inte märke till mig när jag gick runt på
området. Jag tog in platsen och dess pågående utformning, men
även buskage, grönsaksodlingar och bärbuskar. Rummet var rofyllt och inbjudande. När jag kommit ut från området, upptäckte
och läste jag skylten och dess sätt att framställa platsen.
Vid mitt andra besök (den 4 juni 2019) var där säkert fem-sex
personer som arbetade ganska intensivt med att ordna odlingarna. En del hälsade, andra var koncentrerade på arbetet. Några
utformade ett nytt utrymme i områdets utkant. Rummet var
präglat av en arbetsstämning som inbjöd till att ta del. Området
var synligare som social plats och som projekt.
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Vid mitt tredje besök (den 12 augusti 2019) var ingen där och
hallonbuskarna var fulla av mogna och nästan övermogna hallon som ingen hade börjat plocka av. Jag åt hallon under tystnad. Efter en stund snubblade två tjejer i yngre tonåren, som
inte såg ut att vara vana besökare i naturområdet, även de in på
området. När de stannade upp och klev in verkade de vara
ganska uppspelta och okoncentrerade. De tjafsade lite med
varandra och var relativt högljudda. De klev in på området med
en busig blick för att de, vad det verkade, trodde att de inte fick
gå in. När de – så föreföll det mig – strax förstod eller erfor att
de fick det och fritt kunde gå runt bland odlingarna ändrades
deras förhållningssätt. De blev tystare och pekade ut växter som
de kände igen. När de efter ett tag såg mängden av hallon
tycktes de först inte tro att det var sant och tittade förvirrade på
varandra och kort på mig innan de smakade på hallonen.
Därefter åt de hallonen under tystnad. De kunde äta hur mycket
de ville och de pekade förbluffade (mitt intryck) ut hallonen
som inte tog slut. De tycktes njuta av att ta del av denna mångfald utan att ha fått tillstånd, som om denna erfarenhet drabbat
dem (återigen: min tolkning). Platsens lugn, som för en kort
stund upphävts när de kom in på området, blev återställd och vi
tycktes alla vara del detta lugn, som om det tillhörde oss och vi
det. Tystnaden och lugnet gjorde att tiden tycktes försvunnen.

Framställningen av de tre besöken är medvetet lätt romantisk,
vilket inte betyder att den är osann eller snedvriden, utan just inriktad på stämningen som ett relevant register för att ta fasta på
hur kroppen registrerar och påverkas av element hos platsen.
Givetvis går det inte att dra stora växlar på denna typ av hastiga
intryck. Men det utgör heller inte ingenting. Det synliggör att
upplevelsen av något vackert som är större än en själv, känslan
av att befinna sig i ett särskilt rum, förhållandet till bär och
växter och bristen på kontroll är en något berusande, avbrytande
erfarenhet som öppnar kroppens förmåga att relatera. Platsen
skapar anknytning och kopplingar utan att man hade tänkt eller
föreställt sig att det skulle bli så. Framtidsträdgårdens materialitet, som både kan fånga och berusa en besökare, är därmed – i
termer av hur den påverkar eller drabbar en besökare – både
större och mer subtil än skyltens språkliga inramning av platsen
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som ”gemensamhetsträdgård”. Den förkroppsligade erfarenheten av avbrottets berusning och förtrollning, i sig icke-ändamålsenliga, är på en och samma gång mindre och större än den diskursivt inramade samfälligheten i vilken man tänks delta som
medodlare. Det är mindre i så mån att det är ”mikro” – under
det medvetna och begreppsliga – och mer i så mån att det uppfångar kroppens materia, som här enbart är en liten bit i relation
till något större. Den direkta, syfteslösa förnimmelsen av det
vackra och av former och intensiteter för deras egen skull (i avsaknad av begrepp), disartikulerar syftets och intressets grepp
om omdömet. Platsen inbjuder kroppar och sinnen att ha del i
och låta sig fångas av den. Grader av förtrollning, överraskning
och förskjutning, som inte är direkt kopplade till idén om alternativa samhällen och matodling (även om de inte utesluter varandra), animerar denna inbjudan.26 Likt Davide Panagia poängterar är det estetiska ”ointresset” – att enbart slinka in, att berusas utan att förnimmelsen har ett givet ändamål – därför en central politisk erfarenhetsform.27 Den estetiska upplevelsen upplåter därmed för en mer anonym och öppen gemenskap än den
som odlingsgruppen inbjuder till via plakatet – kropparnas
mikropolitiska gemenskap, som genom närvarons livlighet i
mindre utsträckning låter sig påverkas av hur man formas i
andra miljöer. Därmed förkroppsligas känslan av möjlighet, att
kunna göra anspråk på mark och på aktiviteter som är onyttiga i
ekonomisk eller organisatorisk bemärkelse. Genom att smaka på
26

Honig, Public Things. Som ett öppet rum för ett delande av känslighet är Framtidsträdgården således att likna med andra förtrollande platser, vare sig det är
naturområden, mänskligt formade rum eller konstverk.
27
Panagia, Rancière’s Sentiments. Jacques Rancière, ”The Aesthetic Dimension.
Aesthetics, Politics, Knowledge”, Critical Inquiry nr 36, 2009. Rancières poäng av
den ointresserade estetiska upplevelsens frigörande potential, i vilken man förnimmer formen för sin egen skull, snarare än att vara relaterad till begrepp, hierarki, funktion eller ändamål, går tillbaka på Kants iakttagelser av vad som utmärker
det estetiska omdömet. Kant: ”Skönt är det som behagar universellt utan begrepp”;
”Blommor, fria teckningar, linjer som flätas samman på måfå […] betyder inget och
är inte avhängiga något begrepp, men behagar likväl”. Immanuel Kant, Kritik av
omdömeskraften, övers. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Thales, 2003), s. 62.
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energin som släpps lös i och med att kroppen vänjer sig vid detta, minskar känslan av vanmakt och en förnimmelse av ickenödvändigheten i att existensen upplevs som alltför förgänglig
tränger sig på. Den uppfriskande erfarenheten och den mikropolitiska beslutsamheten som den föder att inte nöja sig med det
förhandvarande och de sätt man lever och relaterar på, påminner
i denna bemärkelse om vredens förmåga till avbrott och förnyelse.28
Då jag inte har deltagit i odlandet själv (enbart ätit hallon),
kommer jag endast att begreppsliggöra mer övergripande den
typ av kopplingar som odlandet eller medverkandet som mer
regelbunden aktivitet (görandet av platsen som ett projekt,
gemensamhetsodling) kan tänkas alstra. Utifrån nymaterialistisk
politisk teori kan det antas att odlandet – kroppar, tillsammans i
kontakt med jord, växter, processer, lärande, med mera – formar
relationer och kopplingar som, bortom det tillfälliga avbrottet,
kan grundlägga varaktiga förkroppsligade vanor och dispositioner. Även andra sätt att njuta och behärska kan tänkas fördjupas, sprungna ur avbrottets förlängning genom platsens
göranden och projekt, förkroppsligade som förtroende, savoir
faire och nya bekantskaper. Begreppet gemensamhetsodling synliggör att odlandet såväl är en materiell förankring i jord och
växter, som en fråga om relationer och kunskap (samt tillfredsställelse, ro, tålamod, och ett gemensamt görande och planerande).29 Mer regelbundenhet i odlandet kan tänkas leda till nya
delanden: av ens kroppsdelar och sinnen med andra människor,
jord, grönsaker, rum, verktyg, idéer, pallkragar, plättar, buskar
och bär. Men även av tillit – inte minst till att något mer kan
komma ur detta, att något finns vid horisonten, som, för att
förverkligas, kräver fortsatt tillit och deltagande. Ens receptivitet,
28

Han, Trötthetssamhället.
Coole, Diana & Samantha Frost. ”Introducing the New Materialisms”, Jane
Bennett, ”In Parliament with Things”, i Tønder, & Rasmussen, Radical Democracy.
Politics between Abundance and Lack (Manchester: Manchester University Press,
2005), Honig, Public Things, Coles, Visionary Pragmatism.
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affekter och relationer kan således tänkas skifta över tid och vara
relativt annorlunda beroende på hur ”djupt” man tränger in i
platsgörandet.30
De beskrivna avbrotten som anknytning till platser som
Framtidsträdgården utgör, vare sig mer tillfälliga och förtrollande eller mer varaktiga och omvälvande, disartikulerar oss mot
att förkroppsliga vanor och hållningar som står emot likgiltighet
och meningslöshet, ökar beslutsamheten att kämpa emot separation och vanmakt.

Generera, skapa former och odla tillsammans
Genom att redogöra för hur platser animerar relationer, receptivitet och affekter i urbana kontexter präglade av styrning och
kontroll, har denna text begreppsliggjort platsens mikropolitik
som en instans för att bredda förståelsen av det politiska och
demokrati. Syftet har varit att synliggöra materiella och affektiva
kopplingar mellan kroppar, ting och platser som politiska dynamiker. Genom att sätta samspelet mellan kroppens och platsens
materiella aspekter och tillblivelser i förgrunden och vikten av
skiftningar och avbrott (som en öppning för förnyelse), har
texten utmanat vetenskapliga ansatser och en kritisk tradition
som indirekt utesluter kroppen som utgångspunkt för kunskap.
Det är även min förhoppning att denna typ av experimentella
ansats kan öka känsligheten för politisk-teoretiskt och statsvetenskapligt arbete bortom begräsningen till analys. Jag vill här
framhäva att man i större utsträckning, snarare än att förbli
bunden vid analys – vilket tenderar att frikoppla akademikern
från den värld som studeras – och att begränsa kritik till att
varna för faror, skulle kunna pröva att generera utfall, gemen30

En djupare erfarenhet skulle kunna vara ”allmänning-görande” (commoning). Se
J. K. Gibson-Graham, Jenny Cameron & Stephen Healy, ”Commoning as PostCapitalist Politics”, Amin Ash & Philip Howell (red.), Releasing the Commons.
Rethinking the Futures of the Commons (London: Routledge, 2016) och de Angelis,
Massimo, Omnia Sunt Communia. On the Commons and the Transformation to
Postcapitalism (London: ZED Books, 2018).
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skaper och tillblivelser. På så vis skulle man kunna vara inbegripen i att öppna för de positiva erfarenheter, den tillit och de
sätt att relatera som skulle kunna möjliggöra demokratisk förnyelse, snarare än att bidra till en reaktiv diskurs inriktad på
faror. Man skulle till exempel kunna delta i Framtidsträdgården,
skapa en liknande plats, arbeta med performance och platskonstruktion som ansats och i detta gränsland skapa nya sätt att
formulera, pröva och erfara demokratiförnyelse eller ”hållbar
utveckling”.31
Avslutningsvis kan man utifrån en teoretisk reflektion kring
förutsättningar för platsens demokratiska mikropolitik även ställa
frågor om möjligheten till mer institutionaliserade former för att
göra anspråk på andra sätt att relatera och leva hållbart. Institutioner är ett sätt att formulera hur form kan ges åt det kollektiva
livet och justera de krafter som formar detta liv, såsom arbete,
pengar och materiella relationer.32 Omställningsrörelsen och allmänning-görande som politisk praktik och teoretisk diskurs pekar
på en sådan möjlig institutionalisering. Odlingar i kontexten av
upprustningar i miljonprogramsområden i Stockholmsområdet
illustrerar på ett konkret sätt hur en sådan mer institutionaliserad
form kan fungera som en plattform för mer långtgående anspråk
som kopplar plats, miljö, demokrati, estetik och social rättvisa.33 I
31

Här kan man hämta inspiration från Coles som varit med och etablerat flera
gemensamhetsodlingar på University of Arizonas campusområde. Odlingarna
sköts av studenter och anställda. Coles, Visionary Pragmatism.
32
Frédéric Lordon, Vivre sans? Institutions, police, travail, argent… (Paris: La
Fabrique, 2019).
33
Ett exempel på ansträngningar att få hyresgäster att odla riktade till hyresgäster i
traditionella arbetarkvarter i syfte att de ska träffas mer och bli mer aktiva är Gröna
Solberga, som drivs av det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem. Inom ramen
för omvandlingen av miljonprogrammet (här enbart exemplifierat från Stockholmshem) finns en rad projekt: om plusenergihus, kvarterodlingar i Rinkeby och Hässelby,
GrowSmarter, Bagarmossen SmartUp och hållbara Hökarängen. Se: https://www.
stockholmshem.se/om-oss/hallbara-bostadsomraden/ (hämtad 27 augusti 2019).
Aktörer som arbetar med dessa projekt är bland annat företaget Boodla, som enligt sin
hemsida skapar ”ekologiska boendeträdgårdar och skolträdgårdar som ett sätt att
skapa en hållbar framtid, både socialt och miljömässigt. Våra trädgårdar ska vara ett
mellanting mellan köksträdgård och upptäckarmagisk lekplats.” Det estetiska inslaget
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det föreningsdrivna projektet ”Orten odlar”, i Rinkeby, Tensta och
Botkyrka, uttrycks anspråket på stadsrummet, på plats till odling,
som en direkt politisk fråga: ”Odling är politik. Hur vi odlar, vem
som odlar, var vi odlar. Vi vill att alla ska kunna ha en plats att
kalla sin egen i staden.”34 Föreningen har ett politiskt program,
som korthet är att fler koloniområden skapas, att koloniområdena
blir fridlysta (inte kan säljas av), att koloniområden får samma typ
av stöd som idrott och att dagstugor tillåts. I korthet artikulerar
programmet såväl ”rätten till staden” och miljömässig handling,
som en vision där autonomi och kontakt med odling är lika framskjutet som hur folk uppmuntras till idrott (ett avsevärt krav med
tanke på det starka stödet för idrott). Bortom avpolitiserande
visioner om ”social sammanhållning”, skulle ett kluster av föreningar som gör anspråk på fridlyst mark och på odlingens
gemenskap, kunnande och rekreation kunna möjliggöra mer varaktiga avbrott, som utmanar separation, privatisering och segregation. Exemplet tecknar konturerna av en institutionaliserad
form och en estetiskt artikulerad politik för att utmana ojämlikheter, ställa om städer och stärka invånarnas anknytning, kun-

av förtrollning knyter här samman plats och odlingar. Boodla har även workshops om
”demokratiodling” och en ”kortkurs för ungdomar i ledarskap, demokrati, social- och
miljömässig hållbarhet som varvar teori och praktiska övningar”, http://demokratiodling.se (hämtat 27 augusti 2019).
34
Orten odlar: https://www.ortenodlar.se (hämtad 9 september 2019). En liknande,
mindre radikal förening är Co-grow. Enligt hemsidan syftar co-grow till att få folk
som vill odla och folk som har odlingar att förenas för att skapa gemenskap, tillit,
närodlad mat, fler köksträdgårdar och biologisk mångfald. Beskrivningen av uppkomsten av idén om co-grow, sådan den beskrivs av skaparen till föreningen på
deras hemsida, reflekterar det estetiska ointressets disartikulerande kapacitet som
diskuterats ovan: ”som föräldraledig promenerade hon runt med sin son bland
villaträdgårdar och drömde om att odla mat där”. ”Där” är hemma hos andra, inne
på tomterna till dyra villor. För att tala med Rancière är ”drömde” här detsamma
som en estetisk erfarenhet som avväpnar förnuftiga sätt att redogöra för intrycket
av egendom, murar och misstänksamhet och tillåter en mer romantisk hållning till
vilka möjligheter dessa trädgårdar tillåter. Genom att odla tillsammans suddas
gränser mellan privat och gemensamt ut varpå nya relationer och förhållanden
skapas. Taget från http://www.co-grow.se/om-co-grow/ (hämtad 27 augusti 2019).
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nande och beslutsamhet i en alltmer osäker och miljömässigt påfrestad värld.
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Enligt många bedömare befinner sig den liberala, parlamentariska demokratin i en allvarlig kris, en världsomspännande, accelererande
kris som tar sig skilda uttryck på olika platser
men som i ett eller annat avseende kan kopplas samman med högerpopulismens, radikalnationalismens och den auktoritära nykonservatismens framgångar under det senaste
decenniet.
Mot den bakgrunden resonerar författarna
i denna antologi kring demokratins status
idag och vilka möjligheter som finns för dess
vitalisering. Utifrån skilda perspektiv presenteras ett antal teoretiska interventioner och
reflektioner om demokratins villkor och samtidens politiska tillstånd.
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