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Inledning 
Bakgrund 

Den  här  uppsatsen  handlar  om  medvetandet  och  relationen  som  existerar  mellan  en  individ 

och en yttre social värld. Jag har försökt skriva en uppsats i det här ämnet länge och utkastet 

har  sett  ut  på  många  olika  sätt.  Således  är  jag  influerad  av  många  olika  filosofer  i  mitt 

tänkande. Bland dessa bör speciellt Judith Butler och Ludwig Wittgenstein nämnas. Men även 

om jag är påverkad av både Wittgenstein och Butler så försöker jag frigöra mig från dem och 

komma fram  till vad  jag själv  tycker  i specifika frågor. Wittgensteins teorier, om man nu bör 

kalla dem för detta,  förekommer  indirekt genom en social  tolkning av hans syn på språk och 

regler. Jag följer dock inte Wittgenstein, snarare så har vi skilda åsikter i ett flertal frågor. Då 

detta  inte  är  en  uppsats  om  Wittgenstein  så  förekommer  det  ingen  diskussion  om  dessa 

meningsskiljaktigheter.  Faktum  är  att  Wittgensteins  namn  knappt  förekommer  alls  då  jag 

främst  diskuterar  hans  teorier  genom  olika  tolkningar.  En  diskussion  om  på  vilka  sätt mina 

åsikter  skiljer  sig  från Wittgensteins  utgör  en  annan  uppsats  och  läsare  som är  bekanta med 

Wittgenstein kan  i denna  läsa mellan  raderna  för att komma fram  till detta. Om Wittgenstein 

förekommer  lite  så  förekommer  Butler  inte  alls,  förutom  som  inspirationskälla  till  att 

inkorporera  maktrelationer  i  mitt  tänkande.  Detta  är  lite  synd,  men  nödvändigt.  Jag  var 

tvungen  att  göra  en  avgränsning.  En  inkorporering  av  Butlers  teorier  skulle  ha  krävt  andra 

diskussioner  som  skulle  ha  fört  mig  för  långt  bort  från  vad  uppsatsen  handlar  om.  Detta 

betyder  inte  att  jag  anser  att  dessa  diskussioner  är  onödiga,  utan  snarare  att  de  är  så  pass 

komplicerade att de kräver en uppsats var för att en bra förståelse ska ges. Vidare så valde jag 

att  i  huvudsak  förhålla mig  till medvetandet  utifrån  och  diskuterar  således  inte  vad man kan 

kalla  inre  faktorer  så  mycket.  Om  jag  däremot  skulle  ha  valt  ett  inre  perspektiv  så  skulle 

Butlers  teorier ha fått en mer naturlig plats då hon mer ingående diskuterar de processer som 

kan ingå i formationen av medvetandets insida. Då jag diskuterar denna formation gör jag det 

mer övergripande. Som kanske märks så anser jag alltså att det finns mycket mer att säga om 

Wittgenstein, Butler och medvetandet och jag hoppas att jag någon gång får möjlighet att göra 

detta. 

Ämne, syfte och frågeställningar  

I denna uppsats försöker jag argumentera för ett socialt perspektiv angående medvetandet. Jag 

bygger  upp  en  bild  av  på  vilka  sätt  en  individs medvetande  kan  sägas  vara  beroende  av  en 

yttre  värld.  Detta  gäller  både  det  specifika  innehållet  i  detta  medvetande  och  existensen  av
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detta  medvetande.  Det  förekommer  dock  ingen  diskussion  om  det  faktiska  innehållet  i 

individers  medvetanden,  detta  diskuteras  istället  på  ett  generellt  sätt  där  jag  fokuserar  på 

existensen av en gemensam kollektiv grundval för olika individers medvetanden. Jag försöker 

inte heller positionera mig  i någon specifik debatt men rör mig självklart  i olika områden där 

sådana debatter förekommer och jag berör och tar ställning i ett antal frågor. Således är detta 

ingen jämförande uppsats. Jag jämför inte olika sätt att se på medvetandet, utan argumenterar 

istället för ett specifikt synsätt. Detta är en avgränsning jag gjort mycket på grund av brist på 

utrymme och tid, men även på grund av en önskan efter större klarhet. Genom att fokusera på 

ett synsätt kan jag diskutera detta mer ingående än om jag skulle väga fler olika mot varandra. 

Jag  får  även  en  större möjlighet  att  utveckla mina  egna  tankar  och  behöver  inte  fastna  i  att 

presentera  andras  teorier.  I  den  här  uppsatsen  diskuterar  jag  alltså  mycket  de  problem  och 

frågor som jag ser, jag följer ingen speciell filosof. Detta är ett val jag har gjort då det snabbt 

kändes  som att  en koncentration på en specifik  filosof  istället  för ett visst  ämne skulle bli en 

onödig begränsning av de frågor jag kan ställa och de svar jag kan föreslå. 

Mitt  syfte  i denna uppsats är  alltså att diskutera ett  socialt perspektiv angående medvetandet 

och fundera kring vad ett sådant synsätt bör  innehålla och vilka frågor som måste ställas. Jag 

är medveten om att det existerar kritik mot ett sådant synsätt, men tar  inte upp denna då jag 

mer är intresserad av att försöka förstå ett visst synsätt än att ifrågasätta det. Det kan och bör 

skrivas uppsatser där en helt  annan bild av medvetandet presenteras.  Jag anser  inte heller att 

jag  diskuterar  de  frågor  som  tas  upp  på  ett  uttömmande  sätt.  Tvärtom  vill  jag  att  denna 

uppsats skall ses som en översiktlig bild där alla delar kan och bör utvecklas. Jag har valt att 

göra  så  för  att  lättare  kunna  presentera  en  helhet  och  undvika  att  fastna  i  sidodiskussioner. 

Mina frågeställningar är: 

Vad innebär ett social perspektiv på medvetandet? 

Vilka frågor ställs givet ett sådant perspektiv och vilka svar ges? 

På vilka sätt är dessa frågor kopplade till en viss syn på världen som omger det individuella 

medvetandet och dess relation till denna värld? 

Vilka problem uppstår i försöket med att beskriva och karakterisera denna värld och denna 

relation?
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Om begreppen medvetande och identitet 

I denna uppsats använder jag mig av både begreppen ”medvetande” och ”identitet”. Detta kan 

vara  problematiskt,  speciellt  där  jag  behandlar  begreppen  som  synonyma.  Det  finns  frågor 

som det kan tyckas att jag undviker att besvara genom att jag behandlar dem på detta vis. Jag 

vill därför säga lite om detta. 

Begreppet  medvetande  använder  jag  oftast  i  en  diskussion  om  formationen  av  ett  visst 

medvetandeinnehåll.  Jag väljer dock att  använda begreppet ”medvetande”  för att  jag  inte vill 

ge  läsaren  tankar om att  jag skiljer  åt  en  individs medvetande och  innehållet  i detta. För mig 

är  dessa  en  och  samma  sak  och  jag  har  svårt  att  se  hur  dessa  skulle  gå  att  skilja  åt  på  ett 

oproblematiskt sätt. Det ena förutsätter det andra. Självklart kan det dock även finnas problem 

med mitt användande av begreppet som jag inte förutser och jag har inga avsikter att med min 

användning föreskriva hur begreppen bör användas. 

Att använda begreppet ”identitet” som synonymt med ”medvetande” kan som sagt tyckas vara 

problematiskt  i  en  filosofisk kontext.  Jag hävdar  inte att  jag har diskuterat denna fråga klart, 

eller  inte  finns  några  problem med detta. Det  finns många  frågor  som  jag  inte  besvarar  som 

borde besvaras.  Jag vill dock använda mig av detta begrepp för att ge en viss känsla för vad 

det är som diskuteras när man från ett socialt perspektiv tar upp frågor om medvetandet. Det 

finns  i mitt  användande en stark önskan att komma bort  från en syn på medvetandet  som en 

behållare  som  fylls med  ett  visst  innehåll.  Jag  anser  att  detta  är  ett  alltför mekaniskt  sätt  att 

behandla medvetandet  på,  speciellt  ifall man vill  ge  en  förståelse  åt  vad det  kan  innebära att 

våra  individuella  medvetanden  i  någon mån  byggs  upp  genom  interaktion  med  en  omvärld. 

Jag anser inte att denna fråga handlar om ett mottagande och bearbetning av information eller 

kunskap  först  och  främst,  utan  snarare  om  just  formationen  och  uppbyggandet  av  ett 

medvetande.  Jag  väljer  att  jämställa  detta  med  formationen  av  en  identitet  för  att  jag  vill 

påpeka att det  som  jag diskuterar  är  först och främst uppbyggandet av individen som person 

och  inte  individen  som bärare  av en viss kunskap eller  ett visst handlingsmönster. Observera 

här att jag inte påstår att dessa två sätt att diskutera det individuella medvetandet går att skilja 

åt,  snarare  är  det  två  olika  sätt  att  diskutera  samma  fråga  på.  Det  är  så  jag  ser  på  min 

användning  av  ”medvetande”  och  ”identitet”,  som  två  sätt  att  diskutera  samma  fenomen. 

Medvetande  blir  då  någon  slags  övergripande  beteckning  medan  identitet  mer  hänvisar  till 

uppbyggandet av en insida, ett uppbyggande som skiljer sig från ett fyllande med information. 

Jag  använder  dem  dock  synonymt  då  jag  även  här  anser  att  det  är  svårt  att  på  ett
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oproblematiskt  sätt  skilja  medvetandet  och  dess  insida  (den  individuella  identiteten)  åt.  Att 

diskutera  formationen  av  ett  medvetande  är  att  diskutera  formationen  av  en  faktisk  individ 

med  en  viss  identitet  och  ett  visst  sätt  att  se  på  världen.  Jag  påstår  inte  här  att  vi  från  en 

beskrivning av omvärlden kan säga hur en individs identitet kommer att vara uppbyggd, men 

jag  anser  att  det  är  något  som man bör  ta med  i  beräkningen  när  frågan  diskuteras.  Jag vill 

alltså  med  ”identitet”  frigöra  mig  från  att  behandla  medvetandet  som  blott  en  mängd 

information och istället behandla det som en medveten individ 1 . 

1. En social grundval för  medvetandet 

I  denna  del  tänker  jag  diskutera  de  olika  band  som  från  ett  socialt  perspektiv  kan  sägas 

existera mellan  en  individs medvetande  och  den  yttre  världen  som medvetandet  är  beroende 

av. Dessa band utgör en social grundval  för medvetandet.  Jag  tänker  inte här problematisera 

vad detta  sociala  är,  d  v  s  om det handlar om en generell  likformig social omvärld eller  ifall 

denna  omvärld  är  splittrad  och  därmed  ej  likformig.  Detta  kommer  jag  att  återkomma  till 

senare. Här diskuterar  jag medvetandet på ett mer generellt sätt då jag kommer att diskuterar 

olika sätt som en social omgivning kan ha betydelse för medvetandets uppbyggnad. 

Vad kan då ses  som den sociala grundvalen  för medvetandet? När man diskuterar utifrån ett 

socialt perspektiv på medvetandet  så  finns det  tre saker som är viktiga att  ta upp. 2 Dessa tre 

är:  i)  en  social  syn  på  språk  och  språklig mening,  ii)  en  social  syn  på de  regler  och  normer 

som guidar  (det  finns  skilda synsätt på exakt vilken inverkan normer har, så jag är försiktig i 

början, vissa kanske skulle säga styr eller skapar) vårt beteende, och iii) att vi lär oss det vi vet 

i samspel med en social omvärld. Dessa tre komponenter är inte helt fristående från varandra, 

snarare  är  de  beroende  av  varandra  och  vad  beträffar  dess  inverkan  på  medvetandet  är  de 

aldrig  åtskilda, utan sammanflätade. Den åtskillnad  jag gör här är  således en  teoretisk  sådan. 

Jag tänker gå igenom dessa tre i den ordning de står, således börjar  jag med en social syn på 

språk och språklig mening. 

1 Jag påstår inte här att alla som använder sig av begreppet medvetande resonerar om som en mängd information 
eller  att  de  behandlar medvetandet  som  en  behållare  av  något  slag.  Självklart  finns  det många  olika  sätt  att 
använda begreppet på, men då det ibland sker sådan användning vill jag här säga något om den. 
2 Beroende på hur man väljer att beskriva den sociala strukturen finns det självklar fler saker man kan välja att 
koncentrera sig på, jag tänker varken argumentera för eller emot detta faktum. Jag har valt att koncentrera mig på 
dessa tre för att få en större klarhet i diskussionen. Detta medför en begränsning som jag är medveten om.
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Språk 

Vad är det då som utgör en social syn på språk och språklig mening? För att svara på denna 

fråga  är  det  viktigt  att  se  på  språket  som  ett  medel  för  kommunikation  mellan  människor. 

Framgångsrik kommunikation kräver att människor förstår varandra, således måste det finnas 

en kollektiv gemensam grundval att stå på för att kommunikation skall lyckas. Med detta som 

utgångspunkt  blir  steget  till  att  prata  om  språk  och  språklig  mening  som  beroende  av  det 

sociala  rum  som kommunikationen  pågår  i  inte  så  stort.  Språk blir  inte  ett  autonomt system 

vilkets  regler  är  oberoende  av  kontext  och  sammanhang,  utan  snarare  ett  verktyg  för 

kommunikation mellan människor. Det blir  inte den ensamme språkanvändaren som hamnar  i 

fokus,  utan  ett  socialt  kollektiv  av  språkanvändare. Denna  kollektiva  användning  är  svår  att 

förklara  genom att  börja med delarna,  de  enskilda  individerna,  om man gör det blir  tolkning 

ett väsentligt problem. 3 Det blir svårt att förklara hur vi någonsin lyckas förstå varandra, att vi 

faktiskt  förstår  varandra.  Man  kan  dock  istället  se  språklig  användning  som  ett  socialt 

fenomen där det  finns regler som garanterar förståelse och att vi  lär oss att följa dessa regler 

för att vi vill bli förstådda. 

Här kan man självklart  argumentera  för att dessa  regler  skulle vara autonoma och börja med 

grammatikens  autonomi  som  en  nödvändig  bas  istället  för  det  sociala  sammanhanget. Detta 

gör  till  exempel  Baker  &  Hacker  i  sin  analytiska  kommentar  till  Wittgensteins  Filosofiska 

Undersökningar. De  anser  att  språklig mening  är  beroende  av mänsklig  användning men  att 

detta  beroende  inte  påverkar  de  grammatiska  strukturerna  som  garanterar  språklig 

kommunikation  (Baker & Hacker,  232).  Enligt  dem  så  är  alltså  reglerna bestämda, men det 

som pågår  inom dess  ramar  är  öppet  för  förändring.  Jag  förstår  inte hur dessa  två saker går 

ihop, för om man verkligen vill säga att ett uttrycks mening är beroende av hur det används så 

måste  väl  reglerna  för  denna  användning  också  vara  beroende  av  samma  sak.  För  ifall  ett 

uttryck är meningslöst om det  inte används språkligt (Ibid.), borde även språkliga regler vara 

meningslösa ifall de inte används. 

Med  grammatikens  autonomi  som  utgångspunkt  är  det  svårt  att  förklara  att  språk  faktiskt 

förändras och att grammatiska regler varierar beroende på sammanhang. Tänk till exempel på 

hur  ett  uttryck  kan  betyda  en  sak  i  ett  sammanhang  men  något  helt  annat  i  ett  annat 

3 För exempel på när just tolkning blir ett problem när det gäller språk, se Donald Davidson (2004). Jag håller 
med Davidson i mycket, men jag anser inte att tolkning är ett problem när det gäller språk. Det blir ett problem 
om man försöker att isolera den enskilde språkandvändaren från den sociala kontext som ger orden mening.
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sammanhang.  Självklart  kan  man  säga  att  det  egentligen  rent  språkligt  betyder  samma  sak, 

bortsett  från  sammanhanget.  Donald  Davidson  vill  göra  denna  poäng  med  ett  exempel  där 

någon  säger  att  en  annan  person  skall  äta  upp  sin  aubergine.  Davidson  säger  att  ingen  kan 

uttrycka  denna  sats  om  man  inte  avser  att  någon  faktiskt  skall  äta  upp  sin  aubergine 

(Davidson,  217). Men kan man  inte yttra en sådan sats och  inte alls avse att denna handling 

skall utföras?, om man till exempel vill göra narr av någon. Då kanske man säger samma sak, 

men man vill kommunicera något helt annat och ingen analys av den språkliga strukturen kan 

visa  på  vilken  mening  som  faktiskt  kommunicerades.  Man  säger  ingenting  om  vad  som 

kommuniceras med uttrycket  i den givna situationen. Detta kan man endast upptäcka genom 

att  ta  det  sociala  sammanhanget  för  uttrycket  i  beaktning.  För  att  lösa  det  problem  som här 

uppstår  så  föreslår  jag att vi bör skilja mellan ren språklig mening och den sociala meningen. 

Men detta kan vara lite missvisande, för vad återstår egentligen av språklig mening ifall vi vill 

skilja  det  från  alla  möjliga  sammanhang,  vad  återstår  egentligen  av  språk  och  dess 

grammatiska struktur ifall vi skiljer det från mänsklig användning? 

I  referens  till Wittgenstein  säger  Baker & Hacker  att  endast  tomma  tecken  och  oljud  skulle 

finnas  kvar  (233).  Jag  är  böjd  att  hålla med,  vilket  gör  att  det  känns  lite  som en  omväg  att 

prata  om  grammatikens  autonomi  om  det  vi  egentligen  vill  diskutera  är  mänsklig 

kommunikation. Det är  svårt att  förstå vad som räknas till denna autonoma bas. Detta något 

måste  vara  så  pass  generellt  så  att  det  täcker  in  all  existerande  användning  av  språk, 

oberoende  av  kulturella  eller  andra  skillnader.  Men  ifall  språk  utan  användning  bara  är  en 

massa  oljud  och  användning  kan  variera  starkt  från  kontext  till  kontext  så  är  det  svårt  att 

förstå  hur  dessa  väldigt  generella  och  övergripande  regler  faktiskt  skulle  säga  oss  något 

specifikt om mänsklig användning av språk. Baker & Hacker jämför här med att spela schack, 

vissa drag är bara  förbjudna  (232). Denna  jämförelse kan fungera om vi ser  till en begränsad 

användning  av  språk  men  jag  anser  att  den  haltar  lite  om  vi  vill  diskutera  språklig  mening 

överhuvudtaget. Inom ett språk pågår i så fall flera sådana spel som har varierande regler och 

det är svårt att tänka sig någon regel som faktiskt gäller för alla dess spel (och för alla språk). 

En möjlighet är att betrakta dessa spel som fristående från varandra och därmed påstå att det 

är  omöjligt  att  säga  något  generellt  om  mänsklig  användning  av  språk.  Man  bör  istället 

studera  alla  dessa  spel  var  för  sig  för  att  på  så sätt utröna deras  specifika  regler.  Jag ser ett 

problem med denna  taktik,  det  faktum att man då väljer  att  ignorera det  större sammanhang 

som dessa spel är en del av. Inga diskussioner eller spel tar plats i ett vakuum utan pågår alltid
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mellan  olika  aktörer  eller  individer  som  är  placerade  i  en  värld  och  har  en  viss  relation  till 

varandra. Ifall man väljer att bara betrakta reglerna som existerar i ett specifikt spel så bortser 

man från hur dessa spel är beroende av det som omger dem. Utifrån ett påstående att det inte 

existerar några generella  regler  för mänsklig användning så rör man sig snabbt  till påståendet 

att  det  bara  existerar  specifika  regler.  Jag  tror  detta  är  ett  misstag  ifall  man  vill  hävda  att 

språklig  mening  är  beroende  av  mänsklig  användning  av  språk.  En  sådan  användning  pågår 

alltid  i  ett  socialt  sammanhang  som  användningen  är  beroende  av.  Ta  till  exempel  en 

diskussion  på  ett  seminarium  i  filosofi.  Visst  finns  det  här  vissa  specifika  regler  som  inte 

kommer att gälla utanför denna specifika situation. Men diskussionen kommer att föras på ett 

visst  språk,  t  ex  svenska.  Inom  detta  språk  finns  det  regler  som  diskussionen  som  förs  på 

seminariet är beroende av. Således finns det regler som spänner över olika spel och spelen kan 

inte klara sig utan dessa regler. 

Vidare  så  är  individerna  som  deltar  i  diskussionen  även  dem  beroende  av  ett  större  socialt 

sammanhang.  Precis  som  alla  mänskliga  handlingar  så  pågår  även  den  mänskliga 

användningen  av  språk  i  ett  socialt  sammanhang  och  ifall  vi  vill  föra  en  diskussion  om 

språklig  mening  bör  vi  nog  ta  detta  i  beaktande.  För  det  sammanhang  inom  vilket  språklig 

mening  skapas  är  inte  bara  en  specifik  diskussion,  utan  olika  diskussioner  som  pågår  i  en 

värld.  Således  finns  det  både  specifika  och  generella  regler  som måste  tas  i  beaktning  i  en 

diskussion om hur den språkliga meningen skapas och vad den är beroende av. Om vi bara ser 

till hur spelet  tekniskt går  till så blundar vi för den sociala kontext som spelet är beroende av 

för att kunna vara ett spel överhuvudtaget. Spel kräver deltagare och dessa deltagare är en del 

en  större  gemenskap  av  någon  form.  Mänsklig  användning  av  språk  är  alltid  en  kollektiv 

användning,  de  enskilda  individerna  kan  inte  göra  vad  som  helst  utan  är  beroende  av  denna 

kollektiva  användning  och  måste  följa  den  för  att  göra  sig  förstådda.  Om  någon  bara 

diskuterar enskilda spel bortser denne helt ifrån detta faktum. Regler är inte bara specifika och 

de  är  inte  heller  autonoma.  Hävdandet  att  regler  är  specifika  liknar  faktiskt  hävdandet  att 

regler är autonoma. Genom av hävda att regler är specifika hävdar man även de är autonoma i 

förhållande  till det  som omger dem. Användning av språk ses då som individuell användning, 

men  i  vilken mån kan  en  individ  själv  bestämma hur hon ska  tala ett  språk? Jag kommer att 

återkomma  till  detta  nedan, men  redan  här  så  kan  se  att  individen måste  följa de  regler  som 

existerar. Dessa regler bestäms dock fortfarande av mänsklig användning, men då av kollektiv 

användning.  De  är  inte  autonoma  utan  beroende  av  mänsklig  kollektiv  handling.  På  samma 

sätt  är  den  mening  som  skapas  i  spelen  inte  autonom,  den  är  beroende  av  vissa  generella
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regler som i sin tur är beroende av kollektiv användning av språk. Språklig mening blir då den 

mening  som  skapas  genom mänsklig  kollektiv  användning. Mänsklig  användning  av  språk är 

ett meningsskapande som på går  i  ett  socialt  sammanhang.  Jag påstår  inte här att vi  inte kan 

eller  inte  bör  studera  de  specifika  spelen  som  existerar.  Snarare  vill  jag  påstå  att  genom att 

koncentrera  sig  enbart  på  enskilda  spel  så  skapar  man  en  underlig  bild  av  mänsklig 

användning av språk och därmed språkligt meningsskapande. En annan sak att här fundera på 

är  frågan  om  avgränsning.  Att  skilja  olika  vanliga  spel,  t  ex  schack  och  dam,  åt  är  relativt 

enkelt. Men  frågan  ifall  det  är  lika  enkelt  om vi  pratar  om  spel  i  språk. Var  drar  vi gränsen 

mellan  ett  spel  och ett  annan? Hur  ser man vilka  regler  som är  specifika  för  just detta  spel? 

Jag är  tveksam på om vi någonsin kan avgränsa spelen så pass mycket från dess omvärld att 

vi kan säga vilka deras specifika regler är. Detta är en poäng även när det gäller vanliga spel, 

för  att  skilja  ett  spel  från  ett  annat  krävs  det  ofta  att  vi  kan  spela  åtminstone  ett  av  dem. 

Identifikation  och  åtskiljande  av  spel  kräver  alltså  en  viss  redan  förvärvad  förståelse  för  att 

kunna ske. Detta gäller nog i ännu högre grad för spel i språk För att kunna delta i ett spel kan 

det  krävas  att man har  en  viss  kunskap  eller  vissa  färdigheter  som man  förvärvat  genom att 

lära sig spela ett annat spel. Här haltar spelmetaforen avsevärt då de flesta vanliga spel är mer 

slutna företeelser och då sällan är beroende av varandra på detta sätt. 

Vidare  då om  språklig mening,  eller  socialt meningsskapande som  jag väljer  att kalla det  för 

att undvika missförstånd om på vilken nivå vi rör oss. Jag ämnar  inte att här en gång för alla 

förklara hur processen av meningsskapande går till, betrakta snarare det som här sägs som en 

skiss  vilkens  olika  delar  kan  och  bör  förtydligas. En  annan  kandidat  till meningens  ursprung 

är intentioner, att ett uttrycks mening kommer från en individs avsikt till att yttra det. Det går 

att läsa det som jag sagt i föregående stycke så, speciellt angående aubergineexemplet. För där 

verkar det handla om hur jag kommunicerar mina intentioner  till en annan människa så denna 

andra uppfattar det  jag vill säga. Men betyder det att mening härrör ur våra intentioner? Inte 

nödvändigtvis,  oavsett  vilka  mina  intentioner  är  så  måste  jag  följa  de  regler  som  finns  att 

någon annan ska förstå det som sägs. När det gäller mening socialt sett så är det svårt att säga 

att  ett  uttrycks  mening  skulle  härröra  ur  mina  intentioner.    Hur  får  vi  egentligen  reda  på 

någons  intentioner? Detta  är  ett  problem  ifall  vi antar  att mening bestäms av  intentioner,  för 

ifall vi inte förstår intentionerna förstår vi aldrig vad som sägs. Om man vill vara skeptisk kan 

man säga  att  vi  aldrig kan veta en annan persons  intentioner och därför gissar  jag hela  tiden 

och  ibland  så  får  jag  rätt.  Men  jag  anser  inte  att  det  stämmer  för  det  är  inte  så  att 

kommunikation är en fråga om att jag lyckas gissa vilken intention du har med att säga något.
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Om vi hela tiden skulle behöva gissa oss till en persons intentioner så skulle ett samtal om de 

enklaste  saker  ta  väldigt  lång  tid  och mer  komplicerade  frågor  skulle  bli  nästan  omöjliga  att 

diskutera.  Snarare  så  är  det  väl  mest  i  undantagsfall  som  jag  verkligen  funderar  på  om  jag 

förstått rätt vad som vill sägas och då kan ha sagts gissat fel. Missförstånd uppstår oftast ifall 

personer  som  kommunicerar  inte  följer  de  sociala  konventioner  som  finns  i  det  specifika 

sammanhanget. 

Vi  läser alltså av en persons intentioner från det som han säger. Således måste vi hålla oss till 

de  sociala  konventionerna  för  att  kunna  säga  någonting  överhuvudtaget.  Men  då  måste 

meningen hos en språklig sats vara mer beroende av de sociala konventionerna än av enskilda 

personers  intentioner.  Snarare  så  blir  här  intentioner  beroende  av  de  sociala  konventionerna. 

Vi förstår intentioner genom att läsa av en språklig sats och placera i det sociala sammanhang 

som  dess  användning  och  därmed mening  är  beroende  av. Men  att  uttrycka  det  så  kan  vara 

förvirrande, för nu verkar jag antyda att det går att skilja på meningen hos en språklig sats och 

dess  sociala  sammanhang.  Detta  är  självklart  beroende  av  vad  vi  menar  med  socialt 

sammanhang.  Ovan  har  jag  framfört  mänsklig  kollektiv  användning  som  språkets  sociala 

sammanhang.  Det  är  svårt  att  ske  hur  ett  åtskiljande  av  språklig  mening  och  det  som 

grundlägger  denna  mening  skulle  gå  till.  Möjligen  kan  man  abstrahera  en  sats  och  försöka 

betrakta den utanför alla sammanhang. Men då återkommer vi till problemet ifall studiet av en 

språklig  sats  säger  oss  så  mycket  om  mänsklig  handling.  Vidare  kommer  en  förståelse  av 

satsen  vara  beroende  av  att  man  tidigare  har  lärt  sig  någon  av  dess möjliga  betydelser.  Jag 

måste läsa den språkliga satsen som att den betyder något och hur jag läser denna betydelse är 

väl  beroende  av  vad  jag  har  lärt mig  att  den  betyder,  hur  jag  har  lärt mig  att  använda  den. 

Kärnfrågan är väl här ifall det finns någon betydelse under dessa socialt inlärda betydelser och 

ifall det således finns någon poäng med att prata om rent språkliga satser. Språkliga satser och 

dess möjliga betydelser och användningsområden existerar alltid med varandra och är därmed 

beroende av varandra. Frågan är dels om ett åtskiljande är möjligt och dels vad vi hoppas att 

vinna på ett sådant. Jag tänker inte dryfta denna fråga längre, utan återvänder till intentioner. 

Intentioner  blir  alltså  underordnade  användningen  och  därmed  även  det  sociala 

sammanhanget.  Detta  borde  även  gälla  på  en  personlig  nivå.  För  att  kunna  säga  något  så 

måste jag följa sociala konventioner. Men för att ha möjlighet att vilja något med det jag säger 

så måste jag först veta vad det jag säger betyder eller vilka språkliga konventioner som finns. 

Således  är  mina  egna  intentioner  beroende  av  de  språkliga  konventioner  som  finns,  för  jag
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kan  inte  uttrycka  något  som  inte  går  att  uttrycka  i  det  givna sociala sammanhanget. Om  jag 

går utöver de regler som finns så kommer det jag säger eller vill uttrycka ses som meningslöst 

eller  nonsens. Därmed  inte  sagt  att vi är helt  styrda av det  sociala sammanhanget, men vi är 

starkt begränsade av det. Man kan  till och med säga att vi är beroende av det för det är rätt 

svårt  att  se  vad  språklig  kommunikation  och  därmed  språkliga  intentioner  skulle  innebära 

utanför alla sociala sammanhang. Rör vi oss  inte i någon mån alltid i ett socialt sammanhang, 

även  när  vi  är  ensamma?  Vi  kan  lämna  denna  fråga  öppen  för  tillfället,  men  jag  ville  ställa 

den för att  ifrågasätta om vi någonsin kan säga lämna de sociala sammanhang som vi  ingår i. 

Men  nu  diskuterar  vi  språk  och  inte  om  vi  någonsin  kan  sägas  vara  ensamma  med  våra 

intentioner. Man  kan  uttrycka  denna  frågas  lite  annorlunda  för  ämnet  ifråga  och  det  är  hur 

förändring  av  språklig  (social)  mening  sker.  Det  vill  säga  ifall  vi  någonsin  lämnar  språkets 

sociala konventioner bakom oss, vilket jag tänkt diskutera härnäst. 

Om vi behåller  synen på språket som ett verktyg för mänsklig kommunikation så betyder det 

alltså  att  språket  är  beroende  av  människor  för  sin  existens.  Det  fungerar  som  alla  andra 

verktyg  ändamålsenligt  och  kan  således  förändras  efter  hur  det  används.  Således  är  inte 

språkliga  konventioner  bestämda  en  gång  för  alla,  utan  de  bestäms  av  människor  i  sociala 

sammanhang.  Alltså  finns  det  en  öppenhet  för  förändring  av  konventionerna  ifråga.  Utan 

svårighet  kan  man  nog  räkna  upp  några  ord  vilkas  språkliga  mening  har  förändrats  (eller 

dubblerats,  det  vill  säga  att  ett  ord  har  två  olika  användningsområden  eller  två  olika 

betydelser).  Ett  sådant  ord  är  det  engelska  ordet  ”gay”.  Från  att  betyda  ”glad”  har  det  nu 

kommit  att  betyda  ”homosexuell”.  Här  har  vi  alltså  ett  exempel  på  när  en  grupp människor 

kan  förändra  användningen  av  ett  ord.  Men  uppenbarligen  är  det  svårt  att  förändra  denna 

användning. Jag kan hitta på ett nytt sätt att använda ett ord på och kanske kan jag få denna 

användning  att  sprida  sig  till mina  vänner, men  det  är  knappast  troligt  att  jag  kan  skapa  en 

förändring på en stor  skala. Vidare kan man  ifrågasätta ifall meningen av ordet verkligen har 

förändrats  för mig. Jag har  inte bytt ut den gällande betydelsen mot min nya. Snarare har  jag 

som ett privat skämt skapat en extra betydelse av ett ord. Ordet behåller fortfarande sin gamla 

betydelse  för  mig  och  jag  måste  i  min  vardag  använda  det  på  det  gällande  sättet  annars 

kommer  stora missförstånd att uppstå. Människor  som  jag möter kommer  inte att  förstå vad 

jag vill  säga. Vilket gör att  jag måste förklara för dem hur jag använder ordet och varför det 

ordet skulle användas på mitt sätt istället för det nuvarande sättet.
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Det är ganska svårt att  tänka sig att en mer storskalig förändring av användningen av ett ord 

någonsin skulle kunna ske på detta sätt. För att verkligen åstadkomma en förändring måste jag 

lyckas  påverka  en  större mängd människor.  För  det  handlar  fortfarande om att  förändra den 

kollektiva  användningen  av  ett  ord.  Om  denna  förändring  sker  så  sker  den  nog  långsamt. 

Kanske blir jag less på mitt skämt och slutar att använda ordet på mitt privata sätt. Ifall jag är 

mer  seriös  och verkligen vill åstadkomma en  förändring och kanske anser att det  skulle vara 

bättre  för många människor ifall den nya betydelsen blev den gällande så kanske jag håller ut 

längre.  Det  är  svårt  att  förändra  hur  människor  använder  ord  och  kanske  bör  det  även 

ifrågasättas  hur mycket  som verkligen  förändras  av  en  ny betydelse hos ett ord. Ett ord kan 

fortfarande  användas  på  olika  sätt,  så  även  om  jag  lyckas  åstadkomma  en  förändring  i 

ordlistan så förhindrar det inte att människor kanske använder ordet på andra sätt än jag avsåg 

att  det  skulle  användas.  Jag  tror  inte  att  vi  bör  dröja  oss  kvar  i  denna  diskussion  för  länge 

bättre då att vi övergår till nästa område. Härnäst tänker jag ta upp en social syn på regler och 

normer, som sagt är det svårt att skilja dessa olika diskussioner från varandra så upprepningar 

kommer att ske. Men jag tror att det är nödvändiga upprepningar. 

Regler och normer  

Vad gäller  regler och normer  från ett  socialt perspektiv är det viktigt att, precis som när det 

gäller  språklig  mening  (och  de  språkliga  regler  och  normer  som  används),  att  se  till  det 

kontextuella beroendet.  Detta betyder att regler är beroende av ett socialt sammanhang för att 

existera och vara regler överhuvudtaget. Utan mänsklig kollektiv handling skulle således inga 

regler  existera.  De  är  relevanta  endast  i  förhållande  till  ett  specifikt  kollektiv  av människor. 

Jag håller här med Meredith Williams när hon genom en social  tolkning av Wittgensteins syn 

på  regler  säger  att  handlingar  inte  automatiskt  följer  från  regler  (Williams,  160).  Alla 

handlingar kan, enligt Williams, beskrivas på många olika sätt  så att de  följer  eller  inte följer 

vissa  regler.  Således  blir  hela  frågan  om  regler  styr  handlingar  eller  inte  innehållslös. Regler 

kan  alltså  enligt  dessa  synsätt  inte  av  sig  själva  styra  handlingar,  det  går  inte  att  säga  ifall 

handlingen  följer  från  regeln  eller  inte.  Ingen  tolkning  av  regeln  eller  en  viss  handling  är 

uppenbart  korrekt  för  det  finns  inget  i  vare  sig  regeln  eller handlingen som bestämmer detta 

och inget som knyter regeln till handlingen (Ibid.). 

Men uppenbarligen existerar det regler och människor följer dessa och anser att det går att se 

ifall  en  viss  handling  går  emot  en  given  regel  eller  inte. Hur  förklarar  vi  detta  fenomen  om 

ingen  specifik  handling  egentligen  kan  sägas  följa  från  någon  specifik  regel?  Det  finns



12 

självklart flera olika sätt att se på detta. Vi kan välja att vara skeptiska och bara konstatera att 

det är så det är och förneka att det finns något objektivt vad gäller regler. Ingenting gäller av 

sig  självt  och  det  enda  som existerar  är mänskliga  subjektiva  åsikter och överenskommelser. 

Williams  håller med om detta  synsätt, men hon  förnekar  att  detta  skulle  omintetgöra  reglers 

objektivitet. Det vi behöver är något nytt  som bestämmer  regler och  tolkningar och som gör 

att  det  går  att  skilja  vilken  handling  som är  den  korrekta  eller  inte. Den skeptiska slutsatsen 

kommer  från  antagandet  att  reglers  objektivitet  ligger  att  finna  i  dem  själva.  Istället  för  att 

bara  konstatera  att  regler  är  subjektiva  till  sin  natur  kan  man  beskriva  det  så  att  reglers 

objektivitet ligger i deras sociala sammanhang och att de endast kan beskrivas som objektiva i 

förhållande  till  detta  sammanhang.  Enligt  denna  beskrivning  så  är  den  skeptiska  slutsatsen 

korrekt  från  ett  absolut  perspektiv  skilt  från  alla  sammanhang, men  detta  perspektiv  kanske 

inte är det som regler bör betraktas ur. Förslaget är alltså att regler får objektivitet genom sin 

mänskliga omgivning och att regler endast existerar i relation till denna omgivning. Om vi vill 

kunna diskutera hur regler och normer fungerar och varför de är just regler och normer så bör 

vi alltså söka svaret i denna mänskliga omgivning. 

Man  kan  uttrycka  det  så  att  det  handlar  om  två  saker:  kollektiv  handling  och  kollektiv 

behandling. Kollektiv handling innebär att en grupp människor handlar på ett visst sätt, att de 

följer  en  specifik  regel  i  specifika  sammanhang.  Således  finns  regeln  här  att  se  i  hur 

människor  agerar. Williams  kallar  detta  för  ”the  primacy of  action”  (Ibid.,  183),  det  innebär 

att vi kan avläsa vilka  regler  som finns  i hur människor agerar. De regler som finns existerar 

på grund av en grupp människors harmoniska handlingar (Ibid., 176). Som synes utgörs detta 

perspektiv  av  en  efterklokhet  och  just  detta  kan  vara  ett  litet  problem.  Jag  håller  med  i 

grunden, det vill säga att något är en regel för att människor handlar på ett visst sätt. Detta kan 

redogöra för de mänskliga beteenden som vi kan se och observera, men behöver vi verkligen 

alltid kollektiv handling för att något ska vara en regel? Detta blir lite av en fråga om vad som 

kommer  först,  regeln  eller  handlingen.  Det  är  lätt  att  med  Williams  synsätt  belysa  vissa 

mänskliga beteenden, man kan titta på ett sammanhang och säga att det där finns vissa regler. 

Människor handlar på ett visst  sätt. Således är detta ett beskrivande perspektiv. Men det blir 

svårt att redogöra för hur nya regler uppstår eller att människors handlingar förändras eller det 

faktum  att  jag  som  enskild  individ  kan  välja  att  handla  annorlunda. Det  är  faktiskt  svårt  att 

förstå  vilket  samband  det  finns mellan  regler  och människor  handlingar  överhuvudtaget,  hur 

de  knyts  till  varandra  ifall  vi  bara  kan  säga  vilka  regler  som  finns,  jag  återkommer  dock  till 

detta.  Låt  oss  återvända  till  frågan  om  regler  alltid  är  beroende  av  kollektiv  handling.  Jag
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tänker  här  mycket  på  lagar.  En  lag  kan  komma  till  utan  att  någon  överhuvudtaget  handlar 

enligt  denna.  Som  sagt  håller  jag med Williams om att  lagen är  en  lag  för att människor har 

bestämt  att  det  är  så. Men  detta  bestämmande  ligger  väldigt  sällan  i  den  gällande  gruppens 

harmoniska handlingar.  Snarare är det väl  så att  en  liten grupp  inom gruppen,  som politiker, 

bestämmer att något är en lag eller en regel. Och sen är det upp till resten att agera efter denna 

regel.  I  detta  fall  skapas alltså handlingen av existensen av en  regel. Utan  regeln  skulle vissa 

handlingar aldrig uppstå. 

Nu  är  det  väl  så  att  Williams  inte  direkt  pratar  om  lagar,  hon  tänker  mer  på  hur  regler  i 

allmänhet fungerar. Men jag tycker ändå att detta är viktigt för det vi diskuterar är mänskligt 

handlande  och  då  har  lagar  och  samhälleliga  normer  en  stor  betydelse.  Vad  jag  menar  är 

således  att  en  regel  föds  av mänskliga  överenskommelser, men  sen  när  den  väl  finns  där  så 

kan den ibland leva sitt eget  liv. Ibland är det  inte förrän jag handlat på ett visst sätt som jag 

blir  varse  om  att  det  finns  en  regel,  som  när  jag  råkar  bryta mot  en  lag  som  jag  inte  visste 

fanns. Vissa saker är lag, och ifall du handlar emot dessa så bestraffas du. Detta är inte samma 

sak som att  en grupp människor kommer överens att något  ska gälla och därmed handlar på 

ett visst sätt, utan det innebär att någon säger till dig att handla på ett visst sätt och sen är det 

bara  att  göra  det.  Vad  jag  tycker  saknas  hos Williams  är  vad  jag  skulle  vilja  kalla  reglers 

tvingande karaktär. Jag pratar här inte om nödvändighet, utan just om socialt tvång. När man 

ser till en individuell nivå känns det alltså svårt att prata om ”the primacy of action” för ibland 

så  kommer  regeln  före  handlingen  och  ibland  så  blir  en  handling  framtvingad  av  en  regel. 

Williams valda begrepp belyser  inte detta.  Man kan uttrycka det så att regeln är beroende av 

mänskliga  handlingar  och  överenskommelser  (av  något  slag)  för  sin  existens, men mänskliga 

handlingar  är  även  beroende  av  regler  för  sin  existens.  För att göra Williams mer  rättvisa så 

försöker  hon  redogöra  för  reglers  relation  till  våra  handlingar  i  form  av  social  träning  och 

utvecklandet  av  vad hon  kallar  en  andra  natur. Detta  innebär att vi  lär oss att vissa saker är 

regler och genom social träning så utvecklar vi en andra natur som gör att vi sedan blint följer 

dessa regler utan eftertanke (Ibid., 169). Med detta så anser jag att vi rör oss bort från regler 

och mot nästa avsnitt, som handlar just om social träning och lärande. 

Kollektiv  behandling  som  jag valt  att  kalla  det  utgörs  av  att  vi  lär  oss behandla vissa objekt 

som  exempel  på  en  regel. Williams  använder  ett  exempel med  en  stoppskylt  för  att  förklara 

detta.  I  sig  självt  har  stoppskylten  ingen  given  funktion,  den  har  bara  en  funktion  som 

stoppskylt givet att människor kollektivt behandlar den på detta sätt (Ibid., 167). Detta har jag
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dock redan diskuterat och jag ser detta som frågan om exempel som en snårig diskussion som 

jag inte tänker gå in på närmare. 

Lärande 

Givet  föregående  diskussion  om  språklig  mening  och  regler  så  blir  det  ganska  självklart  att 

prata om att vi får lära oss att justera vårt beteende enligt de normer och regler som existerar i 

vår omvärld. Men det finns dock olika sätt man kan se på detta justerande och den process av 

låt oss kalla det inskolning som krävs. Det handlar främst om den relation man ser mellan den 

enskilda  individen  och  det  kollektiv  som  sätter  de  regler  och  normer  som  finns  att  rätta  sig 

efter. Man kan karakterisera denna relation som bara rent vägledande eller lätt kontrollerande 

men  även  som  förtryckande.  Gemensamt  för  dessa  karakteriseringar  är  dock  att  man  gör 

skillnad  mellan  den  individ,  främst  ett  barn,  som  ska  inskolas  och  de  individer  som  lär  ut, 

främst  vuxna.  Ofta  förs  diskussionen  på  en  nivå  så  att  man  ibland  får  en  känsla  att  det 

egentligen  bara  handlar  om  två  individer,  den  som  ska  lära  sig  och  den  som  lär  ut.  Men 

självklart  så  handlar  det  i  verkligheten  om ett  antal  relationer  i vilka man  lär  sig olika saker. 

Vidare  tar  dessa  relationer  heller  inte  plats  i  ett vakuum utan det  finns alltid en större social 

omvärld  som spelar  en viss roll. Dock kan man välja relationen mellan en lärare och en elev 4 

som ett exempel på alla dessa relationer, men då gäller det att vara medveten att detta är just 

ett brottstycke av ett större sammanhang. 

Jag har i denna del tänkt mig att föra en diskussion mellan de två ovan nämnda sätten att se på 

social träning och inlärning. Detta blir alltså en diskussion mellan ett synsätt där social träning 

främst handlar om vägledning och kontroll  av kompetens å ena sidan och social kontroll och 

förtryckande maktrelationer å andra sidan. Jag har  inte tänkt göra någon slags genomgång av 

det  som  skrivits  i  frågan  överhuvudtaget  då  det  skulle  ta  för  stor  plats  och  leda  in  på  för 

många  små  diskussioner  om  specifika  delar,  jag  vill  hålla  mig  till  helhetsbilden.  Således  har 

jag  valt  ut  representanter  för  de  olika  synsätten  som  jag  anser  fångar  de  skillnader  jag  vill 

belysa. Det bör även sägas att dessa representanter delar en sak, de har alla i sin diskussion på 

olika  sätt  influerats  av Wittgenstein.  Detta  ser  jag  endast  som  en  fördel  då  det  gör  att  de 

använder  sig  av  liknande  begrepp  och  därmed  underlättar  en  smidig  jämförelse.  Jag  tänker 

4 Dessa etiketter är självklart godtyckliga, men att man lånar från en skolmiljö är kanske inte så konstigt då vi 
pratar om inlärning. Jag skulle dock vilja påstå att en majoritet av inlärningen och den sociala träningen sker 
utanför skolan, detta är dock en annan diskussion.
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dock  inte  diskutera Wittgensteins  åsikter  eller  synpunkter  utan  håller mig  huvudsakligen  till 

representanterna. 

Låt  oss  börja  med  en  representant  för  den  vägledande  sidan.  Här  har  jag  valt  Meredith 

Williams,  som  sagt  främst  därför  att  hon  vill  karakterisera  social  träning  som  ett  slags 

förvärvande av kompetens och lärande av tekniker. Den kontroll som existerar handlar främst 

som  en  typ  av  kvalitetskontroll,  det  vill  säga  att  man  lärt  sig  utföra  vissa  uppgifter  på  ett 

föreskrivet  sätt.  Williams  koncentrerar  sig  främst  på  relationen mellan  vad  hon  kallar  novis 

och mästare, men man  kan  lika  gärna  säga  lärare  och  elev  för  hennes  exempel  koncentrerar 

sig på utlärande av skoluppgifter  såsom räkning. Hon diskuterar dock även relationen mellan 

dessa två 5  individer och den omgivande sociala världen. 

Lärande, eller social träning, är alltså för Williams en process där någon som från början är en 

novis  vad gäller  en  viss  aktivitet  blir  en mästare. Detta  låter  lite  tekniskt och det är  just vad 

det  är,  det  handlar  helt  enkelt  att  lära  sig olika  tekniker  (Williams, 179).  I  slutändan handlar 

det  dock  lika  mycket  om  ett  förvärvande  av  autonomi,  för  där  novisen  är  beroende  av 

mästarens  godkännande  anser Williams  att  mästaren  är  autonom. Hon  karakteriserar  detta  i 

form av beroende. Mästaren är beroende av en social omvärld då alla handlingar förutsätter ett 

socialt sammanhang. Om vi utgår från ett socialt perspektiv, vilket Williams gör, är detta rätt 

trivialt.  För  utanför  alla  sociala  sammanhang  finns  ingenting  och  därmed  är  allt  beroende  av 

sociala sammanhang för att vara något och att vara mästare är inget undantag. Det som inte är 

trivialt är dock att det för Williams handlar om att man har förvärvat en auktoritet genom att 

man  har  gått  från  novis  till  mästare.  Således  är  det  just  det  faktum  att mästaren  är  när  det 

gäller  sociala  praktiker  (tekniker)  har  en  autonomi  och  en  auktoritet  som  är  viktig  för 

Williams  för  det  är  detta  faktum  som  skiljer  honom  från  novisen.  Novisen  är  dubbelt 

beroende  av  sin  sociala  omgivning,  dels  på  samma  sätt  som  mästaren,  det  vill  säga  det 

triviala.  Men  novisens  handlingar  måste  även  hela  tiden  kontrolleras  av  mästaren.  Av 

mästaren lär sig novisen att göra saker på ett visst sätt att ta vissa saker som givna. För att bli 

en mästare måste en novis alltså lära sig att göra det mästaren gör (Ibid., 180). 

5 Som sagt så utgör en relation bara en liten del av alla lärande situationer som vi vanligtvis hamnar i. Williams 
nämner  inte det men  jag kan  inte  tänka mig att hon  inte  ser det  så. Hon koncentrerar  sig dock  främst på att 
karakterisera  beroenderelationen,  så  det  jag  ser  inget  problem med  att  välja  en  relation  som  ett  exempel  på 
helheten här.



16 

När  vi  pratar  om  olika  tekniker  eller  färdigheter  rent  tekniskt  är  det  här  ett  förståeligt 

perspektiv, men  det  blir  lite mer  komplicerat  när Williams  även  anser  att  vi  och med denna 

process  initieras  i  en  social  gemenskap  som  delar  en  viss  världsbild.  Detta  är  dock  för 

Williams  fortfarande  främst  en  fråga  om  kompetens  och  den  respekt  som  kompetensen 

medför.  Således  utgörs  främst  initieringen  av  ett  godkännande  från  andra medlemmar  i  den 

sociala gemenskapen, ett bekräftande. Man blir genom att lära sig vissa praktiker en som utför 

handlingar  som  de  ska  utföras  enligt  den  sociala  gemenskapen.  Man  kan  se  det  som  att 

gruppen i fråga kollektivt säger:  ja, nu är du en av oss. Som mästare kan man alltså fungera 

som  en  representant  för  en  social  grupp. Man  slipper  därmed  kontrollen  av  ens  handlingar, 

med mästarstatusen  följer  som sagt autonomi. Således är  alla mästare enligt Williams synsätt 

fullständigt jämställda, de är alla autonoma. 

Över  då  till  det  förtryckande  synsättet.  Här  ses  inte  inlärningsprocessen  som  ett  nödvändigt 

kontrollerande  som  vi  måste  gå  igenom  för  att  komma  ut  på  andra  sidan  som mästare  och 

fullvärdiga  medlemmar  i  en  social  gemenskap.  Sandra  W  Churchill,  som  jag  valt  som 

representant  för  denna  sida,  anser  snarare  att  det  är  en  stark  form  av  förtryck.  Hon  väljer 

relationen  mellan  förälder  och  barn  som  exempel  på  relation  men  även  här  är  det  klart  att 

detta  bara  är  just  en  av  de  många  möjliga  relationerna.  Gemensamt  med Williams  har  hon 

dock  att  det  handlar  om  relationen mellan  en  vuxen  och  ett  barn.  För Churchill  handlar  det 

dock  inte  främst om att vi  lär oss vissa  tekniker utan att vi formas in i ett visst  tänkande, en 

specifik  världsbild.  Som barn är vi utelämnade åt den världsbild  som våra  föräldrar  lär ut  till 

oss  (Churchill,  313).  När Williams  pratar  om  kontroll  i  form  av  en  typ  av  kvalitetskontroll 

handlar det hos Churchill mer om kontroll  i  form av ett maktutövande. Föräldrar har makten 

att  forma  sina barns världsbild och eftersom de själva sitter  fast  i  sin egen världsbild och ser 

denna  som  det  enda  alternativet  så  lär  de  ut  den  till  sina  barn.  Barnen  är  beroende  av  sina 

föräldrar  och  har  inget  annat  alternativ  än  att  lära  sig  denna  världsbild.  Således  menar 

Churchill att vår erfarenhet av världen förtrycks och förhindras. Vi får lära oss att bortse från 

våra  spontana  reaktioner  gentemot  ting  vi  stöter  på  i  världen  till  förmån  för  det  system  av 

tänkande som våra föräldrar tvingar på oss. 

Churchill anser att barn ofta ser skillnad på saker som de vuxna har lärt sig att inte se. Dessa 

skillnader  är  farliga  då  de  hotar  den  dominerande  världsbilden.  Således  får  barn  lära  sig  att 

dessa  skillnader  inte  existerar  för  att  således  begränsa  deras  erfarenhet  och  beteende  och 

bevara  den  dominanta  världsbilden. Churchill  använder  ett  enkelt  exempel med  att  barn  som
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är rädda för stora hundar ofta får höra av sina föräldrar att det inte är någon skillnad på hundar 

och  hundar. De är  alla  likadana och således  finns det  ingen anledning att vara  rädd  för  stora 

hundar för de är bara hundar. Här menar Churchill att barn har ett större och mer diversifierat 

empiriskt  tänkande än vuxna (Ibid., 318). Detta tänkande tränas dock bort genom uppfostran 

och  utbildning  och  barnen  formas  in  i  det  ensidiga  tänkandet  som  utgör  den  dominanta 

världsbilden. 

Jag  har  redan  jämfört  de  två  synsätten  lite  och  skillnaderna mellan  dem  är  nog  klara. Men 

likheterna  är  väldigt  stora.  Enligt  både  Williams  och  Churchill  måste  våra  beteenden 

kontrolleras så att vi formas efter den mall som existerar i vår sociala gemenskap. De har även 

båda  vad  jag vill  kalla  ett  begränsande perspektiv,  den  sociala  gemenskapen begränsar barns 

eller  novisers  beteende  och  erfarenhet.  Således  kan  man  se  det  som  att  vi  som  individer 

formas  in  i  en  social  gemenskap genom begränsningar. Den stora skillnaden mellan Williams 

och Churchill  är  väl  att Williams  anser  att  detta  begränsande är nödvändigt medan Churchill 

anser att det är förtryckande. Båda anser dock att det är nödvändigt i förhållande till att bevara 

den dominanta världsbild som existerar i den sociala gemenskapen. 

De  menar  även  båda  att  vi  har  någon  form  av  ursprungligt  beteende  eller  en  ursprunglig 

erfarenhet  av  världen  som  begränsas  allteftersom  vi  växer  upp.  Vi  är  enligt  Williams  och 

Churchill  i någon form självständiga individer kapabla till självständigt tänkande först och sen 

socialiseras vi in i ett system av tänkande och beteende. Här finns det alltså en individ i någon 

form  före  socialiserings  eller  inlärningsprocessen.  Detta  tycker  jag  är  ett  problematiskt 

antagande  om  vi  ska  utgå  från  en  social  syn  på  individen 6 .  Framförallt  är  det  svårt  att 

argumentera  för  när  denna  process  skulle  starta.  Om  vi  antar  att  det  finns  en  person  före 

inlärningsprocessen  så  måste  vi  lokalisera  en  sådan  startpunkt.  Existensen  av  en  sådan 

startpunkt blir dock ett problematiskt antagande om vi tänker hur tidigt vi faktiskt får lära oss 

att  det  finns  ett  visst  sätt  att  göra  saker  på  och  att  detta  sätt  är  det  rätta,  det  vill  säga  en 

dominant världsbild. Faktum är väl att vi redan när vi är väldigt små får lära oss detta och det 

finns  redan  från  början  förmaningar  att  rätta  sig  efter.  Att  anta  att  det  på  något  sätt  skulle 

finnas  en  ursprunglig  ren  erfarenhet  eller  ett  ursprungligt  beteende  blir  således  ett  närmast 

absurt  antagande  för  då  skulle  vi  vara  en  självständig  person  med  en  självständig 

världsuppfattning redan när vi föds. Jag tror att denna absurditet kommer till stånd genom att 

6  Här  pratar  jag  om  individen  i  en  psykisk  eller mental  bemärkelse. Det  handlar  alltså  om  formandet  av  en 
persons medvetande eller jag eller identitet, beroende på vilka etiketter man vill välja.
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både  Williams  och  Churchill  pratar  om  barn  som  redan  har  genomgått  ett  visst  mått  av 

socialisering eller inlärning. Dessa barn har lärt sig prata och att uppfatta saker och skilja dem 

åt. De har lärt sig att prata ett visst språk och att se verkligheten på ett visst sätt. Således har 

de  redan  förvärvat  det  som  krävs  för  att  överhuvudtaget  kunna  prata  om  små  eller  stora 

hundar. Detta kan inte ses som ett stadium där vi upplever en ren erfarenhet, för dessa barns 

erfarenhet är redan väldigt strukturerad. 

Vi  kan här  skilja på  två antaganden, det  första är  att vi  lär oss beteenden och  tankemönster. 

Ett  trivialt  antagande om vi  utgår  från ett  socialt perspektiv. Det andra antagandet blir dock 

lite starkare, att vi genom detta lärande blir den person vi är. Enligt detta andra antagande så 

skapas  alltså  individen  genom  själva  inlärningsprocessen.  Detta  låter  lite  konstigt  om  vi  ser 

processen som ett  lärande av tekniker såsom att räkna. Det blir dock inte lika konstigt om vi 

ser  processen  som  ett  lärande  av  beteenden  där  tekniker  blir  en  specifik  form  av  beteenden. 

Ännu mindre konstigt blir det  ifall vi  ser detta  lärande av beteenden som ett byggande av en 

person  eller  en  identitet.  När  vi  börjar  prata  om  att  en  person  skapas  i  förhållande  till  sin 

sociala omgivning så känns det naturligt att börja prata om denna persons identitet. När man 

gör detta bör det dock observeras att det sker en glidning i perspektivet. Från att prata om de 

synliga  beteenden  som  kan  observeras  hos  en  viss  person  så  går  man  till  att  diskutera 

personen  i  en  inre  bemärkelse.  Jag  har  tills  nu  betraktat  medvetandet/personen  utifrån  och 

pratat  om  fullt  observerbara  beteenden  som  språkbruk  och  regelföljande.  När  vi  dock  tar 

frågan om social  inlärning i beaktande så känns det som att ett skiftande av perspektiv måste 

ske. Om vi  behåller  ett  strikt  yttre  perspektiv  på  inlärningsprocessen så kan vi bara  i princip 

konstatera att en person tar till sig vissa beteenden och agerar efter dem. Således framstår det 

som att inlärning främst handlar om ett adderande av beteenden. Människor blir då närmast en 

samling  av  olika  beteenden  som  bara  utförs  helt  automatiskt. Vi  får  här  ingen  förståelse  för 

vad  som  finns  bakom dessa  beteenden  och hur  interaktion med ens  sociala omgivning bidrar 

till att skapa detta bakomliggande. Genom att begränsa sig till beteenden så tycker jag att man 

binder  sig  till  ett  onödigt  mekaniskt  sätt  att  se  på  medvetandet.  Detta  är  dock  bara  en 

markering,  jag  tänker  inte på ett utförligt  sätt diskutera  identitetsbegreppet. Kärnan  i det  jag 

vill säga är att vi som enskilda individer skapas genom interaktion med en yttre värld. Således 

är  vi  som  individer  beroende  av  denna  yttre  värld  och  vi  är  de  vi  är  på  grund  av  den 

interaktion som skett.
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Allas  interaktion  med  denna  värld  är  dock  inte  likadan,  vi  föds  in  i  olika  sociala  grupper 

(kulturer, klasser etc.). De flesta av dessa grupper väljer vi inte, de finns bara där. Således lär 

vi  oss  inte  samma  regler,  vi  handlar  inte  likadant.  Dessa  sociala  grupper  är  dock  ej  slutna, 

snarare måste världen ses som ett stort nät av sådana grupper. Vissa grupper är en undergrupp 

till andra, t ex att det  inom en kultur existerar flera olika klasser och olika subkulturer. Det är 

alltså av yttersta vikt för ett socialt perspektiv på medvetandet att man diskuterar den sociala 

värld som vi lever i och hur vi ska karakterisera denna. Detta följer alltså nu. 

2. Den sociala vär lden 
Jag  tänker  i  denna  del  undvika  diskussionen  om människan  är  en  naturlig  eller  en  kulturell 

varelse. Det  vill  säga  ifall  vi  handlar,  som djuren,  enligt  instinkter,  eller  om de handlingar vi 

utför  är  socialt  skapade  av  kulturella  regler.  Som  nog  redan  har  förståtts  så  hävdar  jag  det 

senare. Men  att  prata  om  kultur  och  natur  som  om  de  stod  i motsats  till  varandra  ger  ofta 

upphov till grova generaliseringar om vad som skall räknas till natur och vad som skall räknas 

till kultur. 7 Vidare så är det lätt att glida in på diskussioner om naturen är grunden för kulturen 

eller tvärtom. I sådana diskussioner utgår man ofta från dels att man vet vad som är natur eller 

kultur och dels att detta  lätt kan skiljas åt.  Jag anser att varken natur eller kultur är begrepp 

som kan användas utan att redogöra för vad man menar med dessa begrepp. 8  Som antyds av 

min titel så tänker  jag inte använda mig av något av dessa svepande begrepp, däremot tänker 

jag använda mig av ett kanske ännu mer svepande begrepp, den sociala världen. Jag kommer 

dock  att  försöka  använda mig  av  detta  begrepp på  ett  sätt  som  inte  är  svepande, genom att 

diskutera vad  jag menar med det. Ordet ”kultur” kommer att förekomma i denna diskussion, 

då använder jag det för att hänvisa till olika mänskliga kulturer. Jag kommer även att använda 

mig av ”social grupp”, men nu föregår jag diskussionen. 

Likformig eller pluralistisk omvärld? 

Som  jag nämnde  i  början  av  den  förra  delen  så  är  det  viktigt  ifall man  anser  att  den  sociala 

världen  är  likformigt  eller  pluralistiskt  strukturerad.  Det  synsätt  jag  diskuterade  i  den  delen 

var  handlingscentrerat  och  därmed diskuterade  jag  individens  relation  till den sociala världen 

rent  generellt.  I  denna del  kommer  jag att diskutera  skillnader  inom denna sociala värld.  Jag 

anser  att  denna  diskussion  behövs  för  att  vi  inte  alla  är  lika. Vi  växer  upp  i  samma  sociala 

7 Det ger även en generaliserad bild av djur och människor där det framställs som om dessa levde i två helt olika 
världar som står i motsats till varandra. Sällan ställs frågan ifall djur verkligen är så naturliga som det antas.
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värld,  men  vi  är  helt  olika  människor.  Ifall  man  vill  hävda  vi  som  personer  skapas  genom 

social  inlärning så måste man kunna förklara att detta faktum. Man kan dock även ifrågasätta 

ifall  vi  växer  upp  i  samma  sociala  värld,  människors  olikhet  är  egentligen  bara  ett  problem 

ifall vi antar att den sociala världen är likformigt strukturerad. Men påståendet att den sociala 

världen inte är likformig, utan pluralistisk, måste utvecklas för detta kan innebära många olika 

saker.  I diskussionen som kommer  så  försöker  jag göra ett sådant utvecklande. Som tidigare 

kommer  jag att göra detta utvecklande genom att  jämföra två olika sätt att se på den sociala 

världen.  Antagandet  att  världen  är  pluralistiskt  strukturerad  finns  i  båda  synsätten,  men  på 

olika sätt och med fokus på olika saker. Det ena synsättet är fokuserat på handlingar, medan 

det  andra  fokuserar  sig  mer  på  sociala  grupper.  Jag  anser  att  dessa  två  utgångspunkter  får 

olika konsekvenser för hur den sociala världen behandlas och beskrivs. 

Vi börjar med det handlingscentrerade synsättet. Som företrädare för denna sida 9  har  jag valt 

Yuval  Lurie,  inte  för  att  detta  råkar  vara  den  bästa  diskussion  jag  funnit  utan  för  att  han 

konsekvent  indelar den sociala världen efter praktiker och seder. Detta är ungefär det synsätt 

jag diskuterade i del 1. Jag kommer här inte att diskutera de existerande praktikerna, utan vad 

detta perspektiv får för konsekvenser vad gäller synen på den sociala världen. Det bör vidare 

sägas  att  i  den  artikel  jag  utgår  ifrån  behandlar Lurie  frågan  ifall människan  bör  ses  som en 

naturlig  eller  en  kulturell  varelse,  som  sagt  så  undviker  jag  dessa  element  i  diskussionen. 

Lurie ser den sociala världen som en samling kulturer indelade efter de handlingar som binder 

medlemmarna  i denna grupp samman. Genom att vi  lär oss de handlingar och seder som hör 

till en viss kultur så blir vi en del av denna. Kultur blir för Lurie ett andligt band som gör att 

människor  kan  känna  samhörighet  med  varandra  (Lurie,  200).  Olika  kulturer  utgörs  av  de 

olika handlingar som utförs inom denna kultur. Medlemmarna i en kultur får lära sig att utföra 

vissa  handlingar  och  seder  utan  att  tänka. Det  existerar  enligt Lurie  alltså  en skillnad mellan 

kulturer  i vilka handlingar  som människor utför. Kulturer är beroende av att vissa handlingar 

utförs  för att de ska överleva. Om dessa handlingar  inte utförs  så  försvinner även den kultur 

som de utgör. Således är kulturer  inte eviga, de dör när sederna förändras. Kulturer är något 

positivt  enligt  Lurie.  De  är  människors  andliga  hem.  Inom  en  kulturs  ramar  kan människor 

växa  upp  och  utvecklas  tillsammans  med  andra  människor.  De  får  möjlighet  att  utveckla 

8 För en ingående och intressant diskussion om denna fråga, se till exempel Rupert Reads artikel ”Culture, 
Nature, Ecosystem (or Why Nature can’t be naturalized)”. 
9 Jag vill inte med ordet sida påstå att dessa två synsätt står i strid med varandra, men jämförelsen blir enklare 
om de till en början behandlas som om de är det.
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förfinade  seder  och  producera  konst  och  andra  saker  som  främjar  kulturen  och  därmed 

människorna i den (Ibid., 202). 

Den bild som Lurie målar upp av kulturer genomsyras av harmoni och gemenskap. Genom att 

utföra samma handlingar blir vi en del av något som är större än oss själva. Olika kulturer har 

olika traditioner och olika sätt att behandla världen på. Lurie behandlar således inte skillnader 

inom  kulturer  utan  diskuterar  dessa  generellt.  Möjligen  skulle  man,  som  en  utveckling  av 

Luries synsätt, kunna dela in människor beroende på de handlingar som de utför inom en viss 

kultur. Om man är till exempel en sophämtare så utför man andra handlingar än en lärare eller 

en advokat.  Jag  tror dock  inte att Lurie med handlingar avser vilka handlingar som helst, för 

det  är  svårt  att  tänka  sig  att  människor  skulle  bindas  samman  av  att  hämta  upp  sopor 

tillsammans. Han tänker sig nog lite mer förfinade handlingar som utförs av alla medlemmar i 

en viss kultur. Det mest konkreta exempel Lurie ger är ett gemensamt språk, han anser att det 

faktum att  det  talas  ett  gemensamt  språk  är  en av de viktigaste sakerna som binder  samman 

människor med  varandra  och  även med  historien  (Ibid.,  204).  Jag  tycker  dock  att  detta  gör 

hans  diskussion  lite  luddigare,  det  blir  lite  svårare att  förstå var gränsen mellan kulturer går. 

Är alla  som  talar  engelska som modersmål  således en del av  samma kultur? Jag har svårt att 

tänka mig att Lurie faktiskt vill säga detta, men det är i alla fall ett bra exempel på vilka typer 

av handlingar som han anser utgör en kultur. Detta är dock inte vad jag tänkt diskutera här så 

jag  lämnar  detta  och  går  vidare  till  den  andra  sidan  i  min  diskussion.  Som  företrädare  för 

denna sida har jag valt Peg O’Connor. 

Likt Lurie  anser O’Connor  att  vi  initieras  i  olika sociala grupper genom att vi  lär oss utföra 

vissa  handlingar.  Men  även  när  handlingarna  binder  individerna  i  en  grupp  samman  så 

betyder det inte att en kultur 10 utgör en harmonisk helhet. För O’Connor utgörs kulturer av ett 

flertal mindre  grupper  av människor  såsom olika  klasser,  folkgrupper  etc.  Som  individer  har 

vi  alla  medlemskap  i  några  olika  sådana  grupper  och  dessa  grupper  har  olika  relationer  till 

andra grupper som existerar  inom en viss kultur. Vilken grupp du tillhör avgör ibland vad du 

får lära dig, ett exempel på det är att barn som tillhör t ex överklassen ofta får lära sig att de är 

förmer  än  de  barn  som  tillhör  t  ex  arbetarklassen  (O’Connor,  438).  Detta  är  självklart  en 

generalisering,  men  hos  O’Connor  spelar  maktrelationer  en  väsentlig  roll  så  det  är  ett 

10 O’Connor använder själv ordet ”community” (437), men för att underlätta jämförelsen mellan henne och Lurie 
har jag valt att använda ”kultur”. Det viktiga är dock att hos O’Connor består en kultur av ett flertal mindre
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passande  exempel.  Utöver  det  praktiska  lärandet  så  finns  det  ännu  en  skillnad mellan  olika 

grupper enligt O’Connor. Hon anser att det  inom en kultur existerar olika normer som gäller 

för olika grupper av människor. De som tillhör en grupp som har mer makt än andra grupper 

bestämmer vilka regler det är som gäller och bestämmer när de har brutits (Ibid., 441). Detta 

gäller  inte  bara  inom  kulturer  som  är  uppenbart  förtryckande,  såsom  Sydafrika  under 

apartheidregimen.  Även  i  kulturer  där  alla  människor  har  samma  rättigheter  på  pappret  så 

finns det  fördomar och förtryck. Således existerar det en dubbelmoral inom en viss kultur där 

det kan se ut som att det är en norm som gäller men förtryckta grupper får gång på gång lära 

sig att andra normer gäller för dem. Vidare så existerar det även inom en viss kultur tankar om 

att vissa grupper är bättre än andra eller kanske till och att vissa grupper är onaturliga t ex så 

är  det  väldigt  vanligt  att  homosexualitet  ses  som något  onaturligt  och  även  ifall  vi  har  lagar 

emot diskriminering så existerar det fördomar och särbehandling. 

Hos O’Connor så existerar det dock inte bara ett sätt att se på saker inom en viss kultur. Det 

existerar  alltid ett flertal sätt att se på världen 11 , även ifall vissa sätt utnämns till de korrekta. 

Således blir vissa synsätt dominanta och får mer makt och inflytande, medan andra synsätt har 

mindre  makt.  Olika  grupper  har  olika  mycket  makt  inom  en  viss  kultur  och  medlemmar  i 

dessa grupper har mer makt än andra människor att bestämma vilka synsätt som bör och inte 

bör gälla (Ibid., 445). Ett väldigt konkret exempel är att t ex politiker har makt att bestämma 

vad som är lag eller inte och t ex domare har makt att bestämma när en lag har efterlevts eller 

inte.  De  synsätt  som  inte  blir  dominanta  försvinner  dock  inte  av  sig  själva,  istället  lever  de 

kvar  och  kan  således  tas  upp  av  olika  grupper  och  användas  för  att  utmana  de  dominanta 

synsätten.  Således  har  olika  grupper  enligt  O’Connor  alltså  en  viss  autonomi  när  det  gäller 

vad man vill tro på och argumentera för. Denna autonomi kan sedan användas för att försöka 

påverka  andra  grupper  och  förändra  kulturen.  Sådan  kulturell  förändring  är  nog  inte  enkel, 

men det finns hos O’Connor en teoretisk möjlighet. 

Handlingar eller sociala grupper? 

Den stora skillnaden mellan Luries och O’Connors synsätt är enligt mig att de har olika fokus 

i  sina  diskussioner.  Lurie  diskuterar  handlingar  eller  ritualer  och  det  som  binder  individer 

”communities”, detta skulle kunna översättas till ”subkulturer”. Men jag väljer att istället säga ”grupper” och sen 
ger exempel för jag anser att ”subkulturer” är ett alltför luddigt begrepp. 
11 O’Connor använder sig här av ”discourse” (445) eller ”diskurs” som det brukar översättas. Hon genomför 
dock ingen diskussion av detta begrepp och dess tvetydigheter. Jag föredrar att använda ”synsätt” eller ”olika sätt
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samman  och  O’Connor  håller  sig  mer  till  grupper  och  maktrelationer  och  det  som  skiljer 

människor åt. Genom att fokusera sig på normer och regler istället för handlingar så kan alltså 

O’Connor ge en mer pluralistisk bild av en viss kultur än Lurie kan. Lurie väljer att behandla 

kulturer som en helhet för att han är mån om att belysa den gemenskap och samhörighet som 

kan  existera  inom en  kultur. O’Connor  ser  dock  inte  alls  någon gemenskap,  snarare ser hon 

fördomar,  förtryck och  tvång. Detta  är  enligt mig  en  konsekvens  av  det  fokus  de valt  i  sina 

diskussioner. Om man väljer att beskriva en kultur i termer av de gemensamma praktiker eller 

ritualer  som  existerar  så  uppstår  en  bild  av  en  grupp  som  lär  sig  samma  saker  och  utför 

samma  handlingar  och  således  kan  denna  grupp  behandlas  som  en  helhet.  Genom  att  olika 

individer faktiskt utför handlingar på samma sätt så är det lätt att se detta i termer av harmoni. 

Om  alla  människor  får  lära  sig  samma  saker,  lyder  under  samma  normer  och  behandlas 

likvärdigt så skapas nog en stark känsla av samhörighet. Men ifall det rent praktiskt existerar 

skillnader  i  vad  människor  får  lära  sig  och  vilka  normer  som  gäller  så  uppstår  nog  sällan 

sådan  harmoni.  I  sådana kulturer blir vissa  individer  förtryckta och särbehandlade och det är 

nog  svårt  att  känna  tillhörighet  och  gemenskap med grupper  som behandlar  en  illa på något 

vis. 

Lurie och O’Connor berättar olika historier om vad det innebär att tillhöra en viss kultur. Jag 

anser  att  de  båda  har  sina  poänger.  Inom  en  viss  kultur  existerar  det  vissa  praktiker  som 

människor  har  gemensamma och  detta  skapar ett band som binder  samman  individerna  inom 

den  kulturen. Även  ifall  det  inom en  kultur  existerar  olika  grupper  så spelar  sådana band en 

viss  roll. Många  känner mer  samhörighet med  dem  som  delar  samma  sätt  att  göra  saker  på 

och  har  samma  sätt  att  se  på  världen.  Ibland  blir  dessa  band  starkare  och  ibland  blir  dessa 

band svagare, t ex är det vanligare att individer påtalar och värderar att de tillhör en viss grupp 

i krigstider än det är  i  fredstider.  Jag vill dock  rikta en  reservation emot kulturbegreppet när 

det gäller samhörighet. Det finns inget som säger att vi måste känna samhörighet med just den 

kultur  vi  ingår  i.  Jag  kanske  känner  att  jag  har  mer  gemensamt  med  en  kinesisk 

universitetsstuderande  än  med  en  svensk  bonde  eller  med  en  sydamerikansk  kommunist  än 

med  en  svensk  moderat.  Således  kan  känslor  av  gemenskap  och  samhörighet  skära  genom 

kulturella gränser och samma grupp kan existera i skilda kulturer. Detta avslöjar en otydlighet 

i tanken att avgränsa en kultur efter de praktiker som existerar för det blir svårt att veta vilka 

praktiker  som  är  kulturspecifika  och  vilka  som  inte  är  det.  Det  blir,  som  jag  nämnde  ovan, 

att se på världen” och det är nog detta som O’Connor avser med begreppet här. En användning av ”diskurs” 
skulle kräva en bakgrund, definiering och en diskussion som skulle för in mig på alltför många sidospår.
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svårt  att  förstå  var  gränserna  mellan  olika  kulturer  går.  Ett  undantag  är  ifall  vi  pratar  om 

kulturer som inte längre existerar och vars seder har dött ut. Här är det enklare att säga att det 

var en viss kultur  som utgjordes av en viss grupp av individer som delade samma seder. Det 

är dock svårare att applicera detta synsätt på så att säga levande kulturer. 

Detta  är  inte  bara  en  fråga  om avgränsning,  utan  även  om förändring. Genom att O’Connor 

inte  delar  in  kulturer  bara  efter  handlingar,  utan  även  efter  grupper  och  olika  sätt  att  se  på 

världen  så  anser  jag  att  det  blir  lättare  att  inkorporera  kulturell  förändring  i  hennes  synsätt. 

Lurie  har  ett mer  statiskt  synsätt  och  det  blir  svårt  att  förstå  vad  det  skulle  innebära  att  en 

kulturs  seder  förändras  enligt  detta  synsätt.  Om  sederna  förändras,  försvinner  kulturen  då? 

Eller  existerar  den  fortfarande?  För  att  vara  mer  rättvis  mot  Lurie  så  existerar  nog  denna 

tvetydighet  i  kulturbegreppet  vare  sig  vi  väljer  att  prata  om  praktiker  eller  sociala  grupper. 

Avgränsning  och  förändring  är  väsentliga  problem när  vi  försöker  prata  om  spridda grupper 

av  människor  rent  generellt.  Olika  perspektiv  har  sin  fördelar.  Att  diskutera  gemensamma 

handlingsmönster säger  inte så mycket om relationerna mellan människorna som agerar enligt 

dessa mönster,  förutom att  de  agerar  likadant. Om vi vill belysa  relationer mellan människor 

är  det  mindre  tvetydigt  att  prata  om  olika  grupper,  maktrelationer  och  olika  sätt  att  se  på 

världen.  Ett  sådant  synsätt  ger  dock  mer  begränsad  förståelse  för  gemensamma  seder  som 

binder olika grupper samman till en större helhet. 

Således  har  ett  handlingscentrerat  perspektiv  vissa  fördelar  som ett maktcentrerat perspektiv 

saknar och vice versa. Detta avslöjar en brist i min diskussion. Jag har valt att behandla dessa 

synsätt  som  skilda  från  varandra,  men  nu  verkar  det  som  om  de  faktiskt  är  beroende  av 

varandra.  Det  är  faktiskt  rätt  svårt  att  förstå  hur  maktrelationer  upprätthålls  och  hur  vissa 

synsätt blir dominanta om dessa relationer och synsätt  inte underbyggs av att individer lär sig 

handla  och  handlar  på  ett  visst  sätt. Maktrelationer  existerar  inte  av  sig  själva,  det  krävs  att 

människor  handlar  enligt  vissa  normer  och  behandlar  varandra  enligt  vissa  normer  för  att de 

skall överleva. Alla sätt att se på världen är förknippande med utförandet av vissa handlingar. 

Ett enkelt exempel är att ifall vi anser att munhälsa är viktigt så vill vi att folk ska lära sig att 

borsta  tänderna  noga.  Ett  handlingscentrerat  perspektiv  är  dock  även  beroende  av 

maktrelationer.  Det  är  svårt  att  se  varför  vissa  handlingar  blir  de  ritualer  som  binder  oss 

samman utan att koppla dem till makt på något vis. Denna makt måste vidare vara kopplad till 

olika grupper och olika sätt att se på världen för att den inte ska bli ett tomt begrepp. Således 

spelar maktrelationer en roll när det gäller vilka normer och lagar som ska gälla dessa normer
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och  lagar  spelar  sen  roll  för  vilka  handlingar  vi  lär  oss  utföra.  Det  existerar  alltså  ett 

ömsesidigt  beroende  mellan  makt  och  handlingar  som  gör  att  båda  de  synsätten  som  jag 

diskuterat ger en förenklad beskrivning av verkligheten. För att få en mer komplett bild bör de 

alltså kombineras istället för att ses som motsatta. 

Även  frågan om den sociala världen är  likformig eller pluralistisk kan på ett  liknande sätt ses 

som  förenklad.  Det  finns  vissa  saker  som  binder  olika  grupper  samman  och  ifall  man 

fokuserar  sig  på  dessa  saker  så  kommer  ens  beskrivning  att  bli  mer  likformig  än  ifall  man 

fokuserar  sig  på  det  som  skiljer  dessa  grupper  åt.  Etiketterna  ”likformig”  och  ”pluralistisk” 

bör alltså ses som olika sätt att beskriva den värld vi lever i. Dessa perspektiv berättar var sin 

historia  som  koncentrerar  sig  på  olika  företeelser  och  relationer.  I  slutändan  är  den  sociala 

världen  nog  både  likformig  och  pluralistisk  på  en  och  samma  gång.  Den  består  av  skilda 

sociala grupper med olika seder som står i olika relationer till varandra, men som även förenas 

med varandra genom att de kan sägas ingå i en större helhet. Vissa av dessa grupper har mer 

makt  än  de  andra  och  har  därmed mer möjlighet  att  bestämma vilka  normer  som gäller  och 

när man har brutit mot dessa normer. Detta kan  röra sig på många olika nivåer,  till  exempel 

regional  eller  global  nivå,  och det kan handla om så pass  skilda saker  som vad man bör  lära 

sig i skolan och vilka länder som bör tillåtas inneha kärnvapen eller inte. 

3. Avslutande diskussion 
Jag  vill  här  summera  det  som  sagts  i  del  1  och  del  2  så  att  den  helhetsbild  som  jag  försökt 

bygga upp av medvetandet framträder tydligare. I del 1 argumenterar jag för vad jag kallar ett 

socialt sätt att se på medvetandet. Här skapar jag en bild av att medvetandet är beroende av en 

yttre social värld när det gäller förvärvandet av språkliga och andra beteendemönster. Genom 

en  social  inlärningsprocess  skapas  en  individs  medvetande  och  därmed  dess  identitet  i 

interaktion med en omvärld. Normer och  regler  är mänskliga konstruktioner, men  i och med 

att de existerar och lärs ut till individer och individer lär sig att bete sig enligt de normer som 

existerar  så  påverkar  de  även  de  människor  som  genom  sitt  handlande  garanterar  dess 

existens. Då denna  inlärning och detta handlande är kollektivt  så är  alltså både existensen av 

normer  och  skapandet  av  individen  beroende  av  en  kollektiv  handlingsprocess. Den  enskilda 

individens  möjlighet  att  förändra  de  normer  och  regler  som  existerar  är  begränsad.  Endast 

genom  att  försöka  få med  sig  andra  individer  kan man  försöka  skapa  nya handlingsmönster. 

Olika  individer  kan  dock  sägas  ha olika mycket  handlingsutrymme och makt  att  förändra de
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normer  som  existerar.  Således  kan  en  individ,  om  denne  exempelvis  är  diktator,  ha  mer 

möjlighet  att  genomföra  en  förändring  än  stora  grupper  som  består  av  andra  individer med 

mindre makt. I slutändan handlar det om att förändra det kollektiva handlandet som utgör den 

sociala inlärningsprocessen. 

I del 2 så argumenterar jag för ett pluralistiskt sätt att se på den sociala värld som vi växer upp 

i. Globalt  sett existerar det olika kulturer med olika handlingsmönster, normer och sätt att se 

på  världen.  Ordet  kultur  anser  jag  dock  vara  väldigt  tvetydigt,  då  det  inom  en  kultur  kan 

existera mindre grupper som har mer gemensamt med liknande grupper i en annan kultur. Det 

kan  vara  svårt  att  veta  var man  drar  gränser mellan  olika  kulturer. Det  existerar  dock band 

mellan de sociala grupperna som gör att de kan ses som en större helhet. Om vi pratar om till 

exempel Sverige  så  är  vi  alla  svenskar  oavsett  ifall  vi  är  arbetarklass  eller överklass. Genom 

att  välja  ett  handlingscentrerat  perspektiv  när  vi  betraktar människor  kan  vi  se  de  kollektiva 

handlingsmönster  som  binder  oss  samman.  Dessa  handlingsmönster  kan  ha  olika  spridning, 

vissa  kanske  är  globala,  andra  kanske  är  lokala.  Således  kan  den  sociala  världen  även 

beskrivas som likformig beroende vilket handlingsmönster du väljer att prata om. Det faktum 

att  det  existerar  skillnader  anser  jag  dock  vara  ett  argument  för  att  behandla  den  som 

pluralistisk.  Jag  anser  vidare  att  det  handlingscentrerade  perspektivet  bör  komplementeras 

med  ett  maktcentrerat  dito,  så  att  vi  tydligare  ser  de  skillnader  som  existerar  mellan  olika 

grupper och vilken relation dessa grupper har till varandra. Vissa grupper 12  har mer möjlighet 

att bestämma vilka  regler det är  som gäller och när någon bryter mot dessa regler, detta kan 

gälla på både global och lokal nivå. 

När  vi  kombinerar  dessa  två delar  får vi alltså en bild där det enskilda medvetandet,  eller  en 

persons  identitet,  byggs  upp  utifrån  av  ett  flertal  relationer  i vilka olika normer  för beteende 

lärs  ut.  Vi  föds  in  i  vissa  specifika  grupper,  t  ex  en  klass  eller  ett  kön 13 ,  dessa  grupper  står 

sedan i olika relationer till andra grupper i samhället. Jag vill inte här påstå att man inte senare 

i  livet kan flytta sig mellan dessa grupper, detta sker  ibland. Detta faktum påverkar dock inte 

12 Som sagt kan detta gälla även för vissa enskilda individer. 
13 Jag har inte inom ramen för denna uppsats diskuterat etiketten ”kön”. Detta därför att diskussionen om kön är 
ett biologiskt eller ett socialt faktum är en väldigt snårig diskussion som inte ryms här. Men i och med att jag ser 
handlingsmönster som socialt inlärda och individer som socialt skapade så är det nog inte svårt att räkna ut var 
jag står i den debatten. Hur som helst är kön i alla fall ett existerande sätt att gruppera människor efter.
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min helhetsbild. 14 Dessa grupper är dock inte skilda från varandra, de är som sagt bundna till 

varandra  på  olika  sätt. Om  jag växer  upp  i  Sverige  så  får  jag  lära mig  vissa  saker  och  även 

ifall  det  existerar  en  viss  skillnad  mellan  vad  olika  grupper  lär  sig  så  existerar  det  även 

likheter. Således är de handlingsmönster jag utvecklar och den person jag blir beroende av var 

jag är placerad inom samhället. Vissa mönster är gemensamma för alla svenskar, medan vissa 

kanske inte är det. Vidare så kan olika normer gälla för olika grupper av människor, pojkar får 

ofta  lära  sig  att  en  sak gäller medan  flickor  får  lära  sig att något annat gäller. Särbehandling 

kan existera överallt,  även där det är  förbjudet  i  lag. Inom ett samhälle existerar det förutom 

vissa  grupper  även  olika  normer  och  olika  sätt  att  se  på  världen.  Vissa  av  dessa  ses  som 

gällande  och  får  således  större  makt  och  möjlighet  att  påverka  våra  medvetanden  och  vår 

identitet. De sätt att se på världen som inte får denna makt försvinner dock inte av sig själva, 

ibland  finns de kvar. Således kan även de påverka oss  i varierande utsträckning. Så även om 

vi  lär oss en sak eller ett handlingsmönster så kanske vi sen blir exponerade för ett annat sätt 

att se på världen som gör att vi vill förändra detta handlingsmönster. Jag tänker inte här uttala 

mig  om  ifall  detta  är  svårt  eller  enkelt,  bara  påpeka  att  möjligheten  existerar.  De  icke 

gällande sätten att se på världen kan även tas upp av grupper som vill åstadkomma en större 

förändring  och  således  utmana  de  gällande  normerna.  Maktrelationer  och  de  gällande 

normerna  är  beroende  av  människors  handlingar  för  sin  existens.  Relationer  kan  således 

förändras  och  makt  kan  förflyttas  till  andra  normer.  Således  existerar  det  en  möjlighet  att 

förändra den värld vi  lever  i, de normer  som gäller och de handlingsmönster som lärs ut och 

förs  vidare  från  generation  till  generation.  Sådan  förändring  kräver  dock  ett  kollektivt 

handlande. 

14 Vissa skulle argumentera för att de normer och den inlärning som man utsätts för i sin barndom påverkar en 
mer än de normer och den inlärning som man stöter på senare i livet. Jag tänker inte här ta ställning i denna 
fråga.
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