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Jag tänker i det följande diskutera en utvecklingslinje inom de huma-
nistiska vetenskaperna under de senaste decennierna. Det hela kretsar 
kring det man har kallat holism: tendensen att söka sig fram emot av-
gränsade helheter och sammanhängande innebörder. Men det handlar 
också om objektivitet och vetenskaplig exakthet kontra subjektivitet 
och metodiskt godtycke. Perspektivet är litteraturforskarens och hori-
sonten svensk. 
 I stort ser utvecklingen ut så här. Under 1960-talets första hälft do-
minerade en forskningssyn som utifrån krav på objektivitet och säker-
ställda resultat tenderade att framhäva delarna på helhetens bekostnad. 
Mot denna reagerade då andra riktningar som, de flesta alltjämt utifrån 
objektiva anspråk, företrädde holistiska synsätt. Efter att under en lång 
tid ha varit herre på täppan har dessa under 1980-talet alltmera kommit 
att ifrågasättas av nya strömningar. Postmodernismens tid tycktes föra 
oss tillbaka till delarna och fragmenten igen, men på ett annat och mera 
subjektivt sätt än tidigare. Hur bör ungdomskulturforskningen förhålla 
sig till denna utveckling? Är det kanske dags att än en gång återupp-
rätta helhetstänkandet? I sådana frågor kommer den följande framställ-
ningen att utmynna. Men låt oss allra först gå trettio år tillbaka i tiden 
och följa debattens skiften sedan dess. 
 
 
”Faktapositivismen” 
 
Det hela börjar med den så kallade faktapositivismen. Positivismen var 
1960 ingen ny företeelse; den hade sin utgångspunkt i Auguste Comtes 
tankesystem och 1800-talets naturvetenskapligt inspirerade kulturforsk-
ning. Viktiga svenska impulsgivare var vid sekelskiftet litteraturforska-
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ren Henrik Schück och historikerna Lauritz och Curt Weibull. Det är 
om Lauritz Weibulls vetenskapliga grundhållning, med dess radikala 
avvisande av alla overifierbara spekulationer, som termen ”fakta-posi-
tivism” först använts.1 
 Så småningom fick emellertid ”faktapositivismen” stryka på foten 
för andra synsätt. Som dess huvudfiende inom litteraturforskningen 
framstod efterhand den anglosaxiska s k nykritiken, som reagerade mot 
positivismens objektivitetskrav och ville ställa den kvalitativt inriktade 
estetiska analysen i centrum. Riktningen, som hade sina motsvarigheter 
inom andra estetiska vetenskaper, fick sitt genombrott i Sverige under 
1940- och 1950-talen.2 
 Kring 1960 upplevde ”faktapositivismen” en renässans. Den gamla, 
historiskt orienterade positivismen av t ex Henrik Schücks märke vi-
taliserades nu av impulser från modern amerikansk sociologi av Robert 
Mertons och Talcott Parsons typ. En reaktion började växa fram mot 
vad man uppfattade som bristande vetenskaplighet subjektivt godtycke 
inom de humanistiska vetenskaperna. Den sålunda återupplivade 
”fakta-positivismen” ville vara hypervetenskaplig och tenderade att av-
visa försök att konstruera övergripande helheter och synteser. I stället 
satsade man sina krafter på sådant som var möjligt att kvantifiera, dvs 
smådelarna, detaljerna, enskilda fakta - allt det som gick att väga och 
mäta. De humanistiska vetenskaperna invaderades av sociologiska 
metoder.3  
 Inte bara stil- och innehållsanalyser utan också undersökningar av 
hur folk läste borde kvantifieras, ansåg författarna till den för ström-
ningen representativa antologin Litteraturvetenskap. Nya mål och met-
oder (1966), Peter Hallberg, Gunnar Hansson, Göran Hermerén, Karl 
Erik Rosengren och Jan Thavenius. 
 De nya synsätten fick helt naturligt ett särskilt starkt genomslag 
inom litteratursociologin - en gren av litteraturvetenskapen som nu 
växte sig stark. Inte minst den populärlitteraturforskning som spirade i 
dess hägn valde gärna problem som lät sig kvantifieras. Forskarna en-
gagerades bl a av den 1968 tillsatta litteraturutredningen för att mäta 
såväl utbudet av populärlitteratur som själva läsandet (se En bok om 
böcker, SOU 1972:80 och Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen, 
SOU 1972:20). Också ungdomsforskningen påverkades, som bl a 
           
1 Forser 1978 s 137 och 250; Liedman 1975 s 17f och 42ff. 
2 Fjord Jensen 1968 s 67ff, 73ff och 153f. 
3 Se Aspelin 1975 s 145f, 151f, 155f och 157ff. 
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framgår av Bengt-Erik Anderssons och Erik Wallins Tonåringarna och 
omvärlden (1971). 
 
 
Strukturalism, marxism, hermeneutik 
 
Mot detta tänkande växte det kring 1970 fram en reaktion. ”Faktaposi-
tivismen” anklagades för att vara perspektivlös och metodfetischistisk. 
I avsaknad av övergripande frågreställningar lät man metoden styra, 
menade kritikerna: valet av frågeställningar tenderade att avgöras av 
om problemet lät sig kvantifieras eller ej. Följden blev, hävdade mot-
ståndarna, en anhopning av (ibland ointressanta) fakta och ingenting 
mera.4 
 Reaktionen kom framför allt från tre håll: från strukturalismen, från 
marxismen och från hermeneutiken. Alla dessa riktningar tilllämpade 
någon form av helhetstänkande. Strukturalismen plockade upp ”fakta-
positivismens” lösa bitar och plockade in dem i övergripande struktu-
rer. Sådana objektivt existerande mönster styrde, menade Claude Lévi-
Strauss och många med honom, allt mänskligt handlande. De återfanns 
också i olika kulturyttringar. Inspirerade av rysk formalism och tjeckisk 
strukturalism upptäckte forskarna att inte bara konstnärliga produkter 
utan hela den verklighet som omger oss är kodad som ett språk och så-
ledes möjlig att tolka. Också kulturella stilar och livsmönster uppfatta-
des som teckensystem. Strukturalismen tenderade att överskrida inte 
bara gränserna mellan konst och liv utan också mellan högt och lågt 
inom kulturen. Liksom ”faktapositivismen” gjorde den anspråk på att 
vara strikt objektiv. För det handlande subjektet gavs föga utrymme: 
det var strukturerna som bestämde. 
 Riktningen fick snabbt betydelse för populärlitteraturforskningen. 
Umberto Ecos berömda analys av berättarstrukturerna i Flemings böc-
ker om James Bond fick många efterföljare, inte minst i Sverige.5 
Strukturalismen påverkade också den snabbt växande ungdomskultur-
forskningen; jag tänker särskilt på den inflytelserika engelska s k Bir-
minghamskolan med Paul Willis i spetsen.6 
 Birminghamskolan var samtidigt också starkt influerad av en annan 
form av helhetstänkande, nämligen marxismens. Marxistisk teori fick 
           
4 Se t ex Helander 1970. 
5 Eco 1971; svenska efterföljare bl a i Lindung (red) 1977. 
6 Birminghamskolan presenteras för svenska läsare i Fornäs m fl (red) 1984. 
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luft under vingarna samtidigt som strukturalismen, under 1960-talets 
senare  hälft, inspirerad av Vietnamkriget, kulturrevolutionen i Kina 
och studentrevolterna. 
 Inom marxismen såg man den ekonomiska basen som den övergri-
pande och objektiva helhet som satte sin prägel på överbyggnaden med 
dess olika kulturella former. Georg Lukács och hans realismteorier stod 
högt i kurs. I hans tänkande utgör helhetsbegreppet själva kärnan. Inte 
nog med att han betraktade den ekonomiska basen som den styrande 
faktorn; för Lukács framstod helhet och harmoni som själva det uto-
piska målet. Han drömde om den hela, allsidiga människan - och avvi-
sade den splittrade modernismen som en produkt av det sen- kapitalis-
tiska samhället.7 
 Inom vulgärmarxismen tenderade man att reducera praktiskt taget 
allt till ekonomin och det kapitalistiska systemet. Ideologikritikierna 
var benägna att göra allt enhetligt och homogent: överallt såg man ide-
ologin, det falska medvetandet, driva sitt spel, överallt såg man hur för-
svarslösa människor indoktrinerades med västerländska, kapitalistiska 
synsätt. Ett tidigt svenskt exempel är Göran Palms Indoktrineringen i 
Sverige (1968) som granskade skolböcker och dagstidningar, filmer, 
TV-serier och veckotidningsföljetonger. 
 I detta läger sökte man sig gärna till Theodor W Adorno och den s 
k Frankfurtskolan; en viktig inspirationskälla blev Adornos och Hork-
heimers Upplysningens dialektik (1944) - ett generalangrepp mot kapi-
talismen, ”det moderna projektet” och det instrumentella förnuftet. 
Adorno betraktade masskulturen som kapitalismens kanske viktigaste 
redskap när det gällde att söva ned arbetarklassen. En ideologikritisk 
populärkulturforskning växte fram där man ofta (i Louis Althussers 
anda) sökte förena marxism och strukturalism. Ett representativt 
svernskt exempel är den av Yngve Lindung redigerade antologin Ki-
osklitteraturen (1977), som fortsatte den granskning som populärlitte-
raturen som Göran Palm påbörjat. Ungdomskulturforskarna bedrev en 
liknande verksamhet i den av Statens ungdomsråd utgivna skriftserien 
Till varje pris (1978-1981).  
 Det bör emellertid tilläggas att andra marxister såg mera optimis-
tiskt på såväl individens möjligheter att stå emot indoktrineringen som 
på masskulturen. Jag tänker på den tradition som utgår från Bertholt 
Brecht, Walter Benjamin och Ernst Bloch. Deras hållning fick efter-

           
7 Se t ex Helander 1970. 
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hand en allt större betydelse samtidigt som Fankfurtskolans tankegång-
ar vidareutvecklades i mera optimistisk riktning av den inflytelserike 
Jürgen Habermas. Starkt inspirerande verkade också marxistiskt orien-
terade pedagoger som Oskar Negt och Paolo Freire, båda med en stark 
tilltro till människors förmåga att omskapa verkligheten med hjälp av 
egen kraft och fantasi.8 Från Negt är steget sedan inte långt till Thomas 
Ziehe, den moderna ungdomskulturforskningens kanske allra viktigaste 
teoretiker. 
 De positivistiska synsätten ifrågasattes också av en tredje forsk-
ningsinriktning, nämligen hermeneutiken. Hermeneutiken, vars genom-
brott i den svenska vetenskapliga debatten markerades av den av 
Horace Engdahl m fl utgivna antologin Hermeneutik (1977), vände sig 
inte bara mot positivismens benägenhet att atomisera; den reagerade 
också mot dess anspråk på objektivitet och dess tendens att utplåna 
eller glömma de handlande mänskliga subjekten. Riktningen såg, t ex i 
Hans-Georg Gadamers tappning, den meningsskapande processen som 
en dialog mellan läsaren och texten. Meningen uppstod genom en 
sammansmältning av två ”horisonter” - dels den som fanns förborgad i 
texten och dels den ”förväntningshorisont” som fanns hos läsa-
ren/uttolkaren. Den meningsskapande processen hade samtidigt karak-
tären av en cirkel: uttolkaren gick från delen till helheten och tillbaka 
igen ända tills dess att en sammanhängande eller avgränsad innebörd 
hade utkristalliserats. Också den mer kritiska ”misstankens hermeneu-
tik” som Paul Ricoeur och Jürgen Habermas representerade sökte sig 
på ett liknande sätt fram emot avgränsade helheter eller totaliserande 
synteser. Via Habermas har denna gren av hermeneutiken också haft 
betydelse för ungdomskulturforskningen, i första hand via den västt-
tyska socialisationsforskning där Thomas Ziehe är det ledande namnet. 
Riktningen presenterades för svenska läsare i antologin Ungdomskul-
tur: Identitet och motstånd (1984), en bok som dessutom introducerade 
både Birminghamskolan och den moderna danska ungdomskultur-
forskningen. Antologins redaktörer, Johan Fornäs, Ulf Lindberg och 
Ove Sernhede, publicerade några år senare en egen bok, Under rocken. 
Musikens roll i tre unga band (1988), där man byggde vidare på de 
forskningstraditioner som presenterats i antologin. 
 
 

           
8 Se Negt 1971 och Freire 1972. 
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Totalitetskritiken 
 
Under 1980-talet har emellertid utvecklingen gått i motsatt riktning. 
Alla dessa försök att tänka i helheter - strukturalismens, marxismens 
och hermeneutikens - har kritiserats och ifrågasatts. Postmodernister 
som Jean-François Lyotard och Jean Baudrillard och poststrukturalister 
som Roland Barthes och Jacques Derrida betraktar alla absoluta san-
ningar, alla totaliserande strukturer och alla enhetliga, allt förklarande 
tolkningar med största misstänksamhet. Vi är tillbaka vid delarna och 
fragmenten - men ingalunda vid den gamla ”faktapositivismen”. Den 
nya atomismen ställer sig kritisk också till forskarnas anspråk på ob-
jektivitet och ”vetenskaplighet”. 
 Utgångspunkterna för denna uppgörelse med helhetstänkandet är 
flera. En är utvecklingen efter 1960-talets marxistiska våg och revolter-
na 1968: uppgörelsen med marxismen, besvikelsen över att denna tota-
liserande ideologi inte höll måttet och att vänsterns försök att förändra 
den samhälleliga helheten inte lyckades. Dogmatiker och trosvissa san-
ningssägare började betraktas med skepsis. Det var också fråga om en 
uppgörelse inom marxismen. Tiden var ute för stalinister, maoister, 
strukturalister och kapitallogiker. I stället fick den mera subjektsinrik-
tade marxismen ökat inflytande; Jürgen Habermas framstod undan för 
undan som den centrale teoretikern. Samtidigt förflyttades intresset från 
centrum till periferin, alternativen, smågrupperna. Arbetet på föränd-
ringar borde börja med delarna, inte med helheten.  
 Men det var också fråga om en inomvetenskaplig utveckling. Her-
meneutiken utvecklades i Tyskland till receptionsforskning och denna 
blev undan för undan alltmera intresserad av det individuella, subjekti-
va och partikulära. Hans Robert Jauss och Wolfgang Iser, som i Gada-
mers anda såg den meningsskapande processen som en dialog, följdes 
av den amerikanska ”reader-response”-skolan, där forskare som David 
Bleich och Norman Holland tenderade att relativisera tolkandet till en 
rent individuell angelägenhet. Det tycktes finnas lika många tolkningar 
som antalet individer. Riktningen presenterades för svenska läsare av 
Lars-Göran Malmgren i Den konstiga konsten (1984). 
 Vidare började man uppmärksamma den kritik av strukturalismens 
helhetsanspråk som redan i slutet av 1960-talet framförts av Barthes 
och Derrida.9 Dessa båda visade att idén om den slutna, totaliserande 

           
9 Den följande beskrivningen av poststrukturalismen bygger främst på Eagleton 1983. 
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strukturen inte höll. Utifrån den lingvistiska lärofadern Ferdinand de 
Saussures tanke att all betydelse uppstår genom skillnader kunde 
Derrida visa att det överhuvudtaget var omöjligt att fixera någon helt 
fast betydelse. Teckenbäraren, ”le signifiant”, pekade bara på andra 
teckenbärare som i sin tur pekade vidare; hur man än sökte kunde man 
aldrig riktigt avgränsa det som teckenbäraren betecknade, ”le signifié”. 
Om man slår upp ett ord i ett lexikon hittar man inte en betydelse utan 
flera. Och alla dessa synonymer pekar i sin tur mot en rad nya upp-
slagsord - i en oändlig kedja. 
 Fasta och avgränsade betydelser existerade således inte, menade 
poststrukturalisterna. Inte heller gick den helhet i vilken orden eller 
tecknen ingick, texten eller teckensystemet, att avgänsa. Den flöt ut 
mot andra ”intertexter” (en term från Michail Bachtin som vann sprid-
ning genom den i Frankrike bosatta Julia Kristeva) som i ett oändligt 
spel förändrade innebörden i den text som man hade framför sig. Följ-
aktligen förlorade också författaren kontrollen över sin text; den sade 
hela tiden annat och mera än vad författaren avsett att säga - och det 
var samtidigt högst osäkert om det som denna avsett att säga uppfatta-
des av läsaren. Författaren sköts i bakgrunden eller ”dödförklarades”. 
 Framhävandet av textens mångtydighet och gränslöshet ledde till 
en allmän relativism. Alla gränser tenderade att brytas ned, också de 
som gick mellan högt och lågt, mellan skönlitterära och andra texter, 
mellan konst och vetenskap. Allt flöt samman till en enda oändlig och i 
grunden obegriplig text. 
 Alla fasta värden och alla etablerade diktomier började ifrågasättas 
eller ”dekonstrueras” av poststrukturalister och postmodernister. I 
Nietzsches efterföljd uppfattade man också begrepp som ”sanning” och 
”kunskap” som totalitära, tyranniska - och ohållbara. I stället började 
man hylla slumpen, leken, godtycket. Uttolkaren kunde gå in i sin text 
var som helst - företrädesvis i en detalj eller en fotnot, och utifrån den 
ge texten en helt annan innebörd än den som de flesta hittills varit 
överens om. Texten saknade ju centrum; det fanns ingen sluten struktur 
som tyranniskt härskade över smådelarna. 
 Samtidigt som författaren försvann vid horisonten sköts därmed lä-
saren i förgrunden. Det var läsaren som ensam skapade mening och 
betydelse - och varje läsare var i sin fulla rätt att läsa på sitt eget, njut-
ningsfulla sätt. Detta visade Roland Barthes med eftertryck i Le plaisir 
du texte (1973), en bok som diskuterade olika sätt att njuta av den litte-
rära texten. När det gällde läsandet hamnade således poststrukturalis-
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terna i en relativism som starkt påminde om den amerikanska ”reader-
response”-skolans. 
 Även subjektet kom att uppfattas som en text: ett lapptäcke av 
överlagringar från olika kulturella intertexter. Fasta identiteter existe-
rade inte enligt detta synsätt; det var omöjligt att tala om äkthet och au-
tenticitet. Allt var kopierat, härmat, övertaget, lånat. Följaktligen sak-
nades också djup. Att inbilla sig att det fanns djupare innebörder var en 
illusion lika falsk som föreställningen om ett centrum. Under den syn-
liga ytan fanns bara en annan yta och så vidare i oändlighet. 
 
 
Konsekvenser för forskningen 
 
De poststrukturalistiska synsätten har påverkat den praktiska forskning-
en på flera olika sätt. För det första har de skapat ett intresse för ”post-
moderna” stilar och uttryckssätt inom den moderna konsten och litte-
raturen. Man uppmärksammar artefakter som präglas av stillöshet, 
inautenticitet, pastisch och parodi; man lyfter fram texter (och bilder) 
som saknar centrum eller skildrar gestalter utan fast identitet. Vidare 
märker man ett påfallande intresse för perifera eller underordnade kul-
turer av olika slag: kvinnornas, ungdomens, allehanda subkulturer. När 
det gäller den estetiska analysen har poststrukturalismen lett till en 
forskning som mera intresserar sig för sprickor, motsägelser och inkon-
sekvenser än för sammanhängande helheter; analyserna har ofta en pa-
rasitär karaktär: de ”dekonstruerar” äldre, totaliserande tolkningar. 
 Poststrukturalismen tenderar också att isolera texten från bakomlig-
gande samhälleliga sammanhang. Uttolkaren jagar från den ena tecken-
bäraren till den andra men kommer aldrig utanför texter och intertexter: 
verkligheten antar karaktären av ett språk. När tolkandet blir en lekfull 
och godtycklig aktivitet, en angelägenhet för den enskilda subjektet, 
och det inte finns några dolda djup att upptäcka blir det inte längre in-
tressant att relatera texten till en samhällelig verklighet. 
 Också den historiskt inriktade forskningen har påverkats av post-
strukturalismen.10 Man har här betonat att det inte finns en enda histo-
ria utan flera olika; allt beror på vilket perspektiv man väljer. Och 
ingen är överordnad den andra; ingen tjänar som bakgrund, ingen som 
förgrund: alla är lika viktiga. Så bör varken kvinnornas eller ungdo-

           
10 Det följande bygger främst på Selden 1989 s 103ff. 
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mens historia betraktas mot bakgrunden av någon dominerande, 
”egentlig” historia. De tyranniska ”stora berättelsernas” tid är ute. 
 Vidare har forskarnas anspråk på objektivitet ifrågasatts. Historia är 
någonting vi själva konstruerar. Inslaget av subjektivt utväljande bland 
ett myller av fakta är ofrånkomligt. Dessutom präglas själva den histo-
riska texten av forskarens egen stil och berättarhållning; en historisk 
framställning är en artefakt som likaväl som den skönlitterära texten 
utgör en mångtydig väv av olika intertexter. Historien sönderfaller så-
ledes i ett antal olika, mer eller mindre fängslande ”berättelser” om det 
förflutna. 
 Även ungdomskulturforskningen har tagit intryck av poststruktura-
lismen. För det första märker masn ett tydligt intresse för ”postmoder-
na” stilar och uttryckssätt inom olika subkulturer. Engelsmannen Dick 
Hebdiges båda arbeten Subculture (1979) och Hiding in the light 
(1988) är exempel på detta. När Hebdige i Subculture analyserar punk-
stilen framhäver han just motståndet mot allt fixerat, entydigt eller kon-
sekvent. Punkstilen är, säger han, ”in a constant state of assemblage, of 
flux”: 
 

It introduces a heterogeneous set of signifiers which are liable to be super-
seded at any moment by others no less productive. It invites the reader to 'slip 
into' 'significance' to lose the sense of direction, the direction of sense (s 126). 

 
Liknande tolkningsraster återfinns hos vissa massmedie- och populär-
kulturforskare. Jag tänker t ex på Karen Klitgaard Povlsens bok Blik-
fang. Om kvindeæstetik og dameblade (1987). När hon analyserar tid-
ningar som Femina och Alt for damerne fäster hon sig just vid det 
mångtydiga och undanglidande: ”Her findes ingen sandhed, men kun 
dobbeltheder …” Och tvetydigheten är gränslös - den ”afsluttes aldrig, 
den fordobler sig” (s 29).  
 För det andra har poststrukturalismens ifrågasättande av helhetstän-
kandet lett till en kritik av själva stilbegreppet och sökandet efter en-
hetliga, konsekventa stilar. Här har särskilt Birminghamskolan fått stå i 
skottgluggen. Helmut Hartwig kom med invändningar redan i boken 
Jugendkultur. Ästethische Praxis in der Pubertät (1980). I uppsatsen 
”Kan kendskabet til 'ungdomsstilarter' være til nytte i arbejdet med de 
unge” (i BUKS 1984/2) hävdade han att Birminghamforskarna i första 
hand intresserat sig för sammanhängande stilar och inte för ”de scener, 
hvor den subkulturelle stil bryder sammen”, för stilbrotten, inkonse-
kvenserna, bristen på stil - för alla de skillnader som finns internt inom 
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ungdomsstilarna. Stil har kommit att betraktas som någonting finare 
och intressantare än stillöshet, menar Hartwig. Men följden blir en 
teoretisk ”udgrænsning af banaliteten, hverdagsligheden, med dens 
smudsige blandning af overvældelser, stilvilje, lidelsefyldte og valgte 
betydninger” (s 48). Och denna begränsning är olycklig, inte minst från 
teoretisk synpunkt. 
 
 
Mot ett nytt helhetstänkande? 
 
Hur skall vi då ställa oss till de poststrukturalistiska synsätten? Skall vi 
svälja dem med hull och hår som beska men ofrånkomliga sanningar 
eller skall vi avvisa dem som orimliga och verklighetsfrämmande 
hårklyverier? Eller skall vi ta till oss det som verkar vettigt och kasta 
resten? Jag lutar åt det senare. Till att börja med sympatiserar jag med 
poststrukturalismens antiauktoritära och kritiska grundhållning, dess 
benägenhet att ifrågasätta alla etablerade tänkesätt och vilja att ge sig 
på även våra allra heligaste kor. Det är ingen tvekan om att mycket av 
poststrukturalismens kritik varit i allra högsta grad berättigad. 
 Tilltalande är också avvisandet av centrumtänkandet, tendensen att 
förskjuta uppmärksamheten till grupper och kulturer i samhällets peri-
feri - kvinnor, ungdomar. Ifrågasättandet av hierarkier, dikotomier och 
motsatspar har öppnat våra ögon för det förtryck som utövas med 
språkets hjälp; jag tänker inte minst på nedmonteringen av motsättning-
arna mellan manligt och kvinnligt och mellan det populära och det 
seriösa. 
 Däremot leder enligt min mening det hyperkritiska avvisandet av 
alla försök att konstruera (mer eller mindre provisoriska) synteser eller 
totaliserande helheter in i en vetenskaplig återvändsgränd. Här blir 
postmodernismen själv auktoritär och totaliserande. Forskaren måste 
trots allt söka efter sanningar och sammanhängande kunskapsräckor - 
om han eller hon överhuvudtaget skall kunna fortsätta med den 
vetenskapliga verksamheten och inte ägna sig åt skönlitterära le-kar i 
stället. Det finns någonting självdestruktivt hos postmodernismen; dess 
kritik tenderar att bli så anarkistisk att forskaren inte bara spränger 
begreppen ”sanning” och ”kunskap” i luften utan också sig själv. En 
verksamhet som enbart ägnar sig åt att påvisa brott, sprickor och 
inkonsekvenser blir ofruktbar och steril. Poststrukturalismen och 
postmodernismen riskerar att hamna i en atomism som inte ligger långt 
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från ”faktapositivismens”. När helhetstänkandet skjutits i sank finns det 
bara fragment och smådelar kvar. 
 Orimlig och verklighetsfrämmande är också den ibland framskym-
tande uppfattningen att vi aldrig kan nå utanför språket - att verk-
ligheten är onåbar och bara existerar i form av ett ogenomträngligt 
teckensystem. Men lyfter vi blickarna från de poststrukturalistiska 
texterna ser vi ju att vi deras teorier till trots är omgivna av levande 
människor av kött och blod och att våld, svält och miljökatastrofer inte 
är någonting som bara äger rum i språket. 
 Poststrukturalismen har ofta anklagats för att sakna en etik, en mo-
ralisk hållning. Det ligger mycket i den kritiken. Poststrukturalismen -
har sina blinda fläckar. Någonstans har relativismen en gräns, nå-
gonstans förlorar den poststrukturalistiska logiken kontakten med 
verkligheten - och kolliderar med forskarens egen levande erfarenhet. 
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