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Titel  

Människo- och samhällskroppen - En experimentell isomorfianalys över psykofysiologisk och sociologisk 
konceptualisering av informationsprocesser. 
 
The bodies of Human and Society - An experimental isomorphological analysis over psychophysiological and 
sociological conceptualization of information processes.  
 

Sammanfattning 

This thesis examines how two different scientific fields, psychophysiology and sociology, conceptualize “information 
processes” – in the human brain on one hand, and in society on the other. The information process in human is 
represented by the orienting reflex with Eugene N. Sokolov as theoretic representative. In the field of sociology the 
information process is represented by social movements with Ron Eyerman och Andrew Jamison as theoretic 
representatives. The conclusion is that, although the raving ontological and epistemological differences between the 
scientific objects of the two fields, the conceptualizations of information process are theoretically isomorphic to one 
and other. This is contextualized in relation to broader processes of metaphoric cohesion through scientific and 
discursive practices in modernity, where material remodeling of reality gives impact to the spatial orientation from 
which basic concepts derive. The method used is called experimental isomorphological analysis, a method eclectically 
constructed on the foundation of George Lakoff and Mark Johnson, V.N Voloshinov, Michel Foucault and Jacques 
Lacan for the purpose of distinguishing structures of conceptualization in scientific theory.  
  

Nyckelord 
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Prolog 

Nu sitter du kanske ner, och har precis börjat läsa en uppsats. Det är möjligen dumt av mig att 

göra dig påmind om alla de ljud som omger dig, jag har ju trots allt ett (kanske tvivelaktigt) 

intresse i att du fortsätter att läsa. Med viss risk för att förlora läsaren uppmanar jag dig nu att 

uppmärksamma alla de ljud som du redan stängt ute. Kanske är det vår med kvittrande fåglar, 

kanske hör du bilarnas dova motorer susa förbi. Tänk på det en stund. Själv hör jag i skrivande 

stund en hel del tangentbordsknäppande fingrar som flitigt sätter tankar på pränt åt 

studentkamraterna med vilka jag delar datasalen. Datorfläktar och mummel från grannsalarna ska 

väl tilläggas, nu när jag lyssnar riktigt noga. Det tar inte lång tid innan de försvinner långt bort 

från uppmärksamheten. Lyckades dina ljud försvinna? 

 

Ibland händer däremot något i din omgivning som får dig att släppa blicken från texten. Ett ljud 

sticker ut, oväntat brytandes mot ordningen. Din blick riktas automatiskt, till och med nacken 

hjälper till att vrida huvudet lite. Förhoppningsvis var det inget som utgjorde något direkt hot 

mot din existens, denna gång. Någon kanske hostade till eller tappade något. Kanske en 

vattenledning knäppte till lite. Din reaktion på detta oväntade har kallats för orienteringsreaktionen.1 

Det är kroppens sätt att snabbt orientera sig i omgivningen och förbereda sig på att reagera. Vi 

delar denna orienteringsreaktion med alla levande varelser på jorden. För allt från encelliga 

organismer till elefanter och gråsparvar har orienteringsreaktionen varit avgörande för fortlevnad, 

i alla fall om man ska tro psykofysiologin. Pavlov kallade det för ”vad-var-det-reaktionen”.2 Utan 

att du vet om det skickas signaler genom det autonoma nervsystemet ut till svettkörtlarna, vilka 

fuktar handflator och fotsulor för att öka friktionen i huden, för att därmed förbättra 

greppförmågan. Blicken och ansiktet riktas, andning och hjärta saktar in för att tysta kroppen och 

skärpa hörsel. Vi hör ett ljud som sticker ut och slänger en snabb blick. Var det inget viktigt, som 

inte stod högt på dagordningen i hjärnans lilla prioriteringslista, reflekterar vi inte över det och 

glömmer ganska snabbt vad det var vi såg. Dagordningen bestäms i hög grad av våra 

förväntningar: Går vi ut från lägenheten förvånas vi inte över trafikbruset, men ute i skogen skulle 

en bilmotor väcka vår uppmärksamhet. Att vi inte hoppar bakom buskarna och gömmer oss så 

fort en bilmotor startas har kallats habituéring, vilket är psykologins term för invänjning.3 När 

psykofysiologin talar om habituéring är det just den minskade orienteringsreaktionen som åsyftas. 

Kroppen så att säga vänjer sig vid ett specifikt stimuli, och slutar efter ett tag att reagera som om 

det vore ett potentiellt hot. 4 

                                                 
1 Sokolov, E. N. “Neuronal models in the orienting reflex.” i The central nervous system and behavior. M. A. Drazier. 

(New York 1960): J. Macey Foundation. Sid. 187–276 

2 Pavlov IP. Conditioned reflexes. An investigation of the physiological activity of the cerebral cortex. (Oxford 1927): Oxford 

University Press 

3 Sokolov, E. N. “Neuronal models in the orienting reflex.” i The central nervous system and behavior. M. A. Drazier. 

(New York 1960): J. Macey Foundation. Sid. 187–276 

4  Sokolov EN. Perception and the conditioned reflex. (Oxford 1963): Pergamon Press. 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#136735f237c28bea__ftnref2
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#136735f237c28bea__ftnref2
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#136735f237c28bea__ftnref2
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#136735f237c28bea__ftnref2
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#136735f237c28bea__ftn1
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Jag ska i arbetet undersöka närmare hur psykofysiologin beskriver de processer och mekanismer 

som aktiveras i kroppen i samband med orienteringsreaktionen. Parallellt med detta ska jag 

undersöka en annan reaktion. Denna är å sin sida av samhällig art. I detta arbete kommer sociala 

rörelser att representera den samhälliga reaktionen. Kan det vara så att samhället och 

människokroppen tillskrivs liknande attribut? 
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Inledning 

Innan vi börjar känner jag mig skyldig att förklara vad som menas med ett isomorfiskt 

experiment. Ett experiment är det för att jag när arbetet med denna uppsats påbörjades inte hade 

en aning om det var möjligt att slutföra. Jag har med andra ord en tes, och vill undersöka om den 

håller. Innan vi går in på tesen vill jag beskriva några möjliga fallgropar. Många av dessa fallgropar 

ligger just i arbetets isomorfiska karaktär. Om isomorfi låter som rena grekiskan för många så 

beror det på att det är det. Iso är nämligen grekiska för ”lik”, alltså ”likartad”, och morfi kommer 

från morf, som betyder form. Ordet isomorfi betyder alltså något i stil med ”likartad form”. Nu 

är det inte de ytliga fysiska formerna som åsyftas. Jag ska t.ex. inte peka på en mikrovågsugn och 

säga att den ser ut som en TV. Vad som intresserar mig är konceptens former och likheterna hos 

olika metaforers effekter på hur vi ser på världen. Det är de strukturella och funktionella 

formerna och dess likheter, med andra ord, dess konceptuella strukturlikheter. 

 

Tanken är att undersöka om, och i så fall hur, psykofysiologiska ansatser om människokroppen 

och sociologiska ansatser om samhällskroppen liknar varandra. Jag använder ordet tes för att jag 

är benägen att tro att det trots de epistemologiska och ontologiska skiljaktigheterna mellan dessa 

teoretiska riktningar finns likheter i de system som teorierna om de två kropparna representerar. 

Grunden för detta antagande kommer från det tidigare arbetet Essä om Människo- och 

Samhällskroppen - Habituéring, Reaktion och Sociala Rörelser (2009) där jag målar upp möjliga ingångar 

till studium av de två tillsynes isomorfiska topologierna. Detta arbete är en fortsättning av det 

som då påbörjades.  

 

Jag vill betona att de teoretiska strukturlikheterna mellan den psykofysiologiska och den 

samhällsvetenskapliga traditionens idiom, på intet sätt syftar till en reduktion av mänskliga eller 

samhälliga fenomen. Resultaten i det tidigare arbetet pekar inte mot att samhällets organisering 

har biologiska orsaker, utan att sättet på vilket de två vetenskapernas tankeregimer beskriver 

organiserande samt reaktiva funktioner på respektive fält däremot sammanfaller på ett eller fler 

plan. Detta resultat är förvisso inte helt förvånansvärt. Samhället är trots allt på ett eller annat sätt 

en sammanslutning av människor, liksom människan är ett resultat av samhället.  På så sätt är 

detta arbete även en diskussion om relationen mellan del och helhet, mellan individ och samhälle. 

Antagandet att ett samhälle av människor är benäget att reagera som en människa, om än 

proportionerligt långsammare, är trots allt inte helt långsökt. Samtidigt uppstår en 

kunskapsteoretisk problematik. Historiskt har nämligen konceptualiseringen av människan och 

samhället fortskridit sida vid sida. Detta har inneburit att språket som de olika 

forskningstraditionerna använt sig av färgats av varandra.5 Vi återkommer till detta under 

                                                 
5 Torbjörn Gustafsson, Själens Biologi, Medicinen, Kulturen och Naturens Ordning 1850-1920 (Stockholm 1996): Brutus 

Östlings Förlag Sid. 43 
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rubriken ”Samhällskroppen och Kroppsamhället” där Torbjörn Gustafssons doktorsavhandling 

Själens biologi får utgöra en historisk bakgrund. 

Syfte och frågeställningar 

Inom det politiska processperspektivets teoretiska begreppsapparat över sociala rörelser 

återkommer både system som strukturer. Förutsättningen för analysen i detta arbete är att kroppen 

tillåts stå som metafor för en entitet innehållandes komplexa strukturer och system. Den första 

frågan som dök upp var om vi mellan de två kropparna, systemen, kunde finna likartade 

processer och funktioner. Senare omformulerades frågan till om de respektive vetenskaperna 

beskriver händelser inom kropparna utifrån liknande begrepp och funktionalitet i 

konceptualiseringen. Frågan lyfts med andra ord från en ontologisk utgångspunkt om de två 

kropparnas vara, till en epistemologisk frågeställning om hur och på vilka grunder dessa 

antaganden tar form. Till denna andra fråga läggs en tredje, vilken syftar till kontextualisera 

förutsättningarna för hur dessa likheter kommer sig genom att applicera en teoretisk modell på 

resultaten och relatera till en historisk bakgrund. 

 

Syftet är att jämföra hur delar av den naturvetenskapliga psykofysiologin beskriver 

informationsprocesser i hjärnan genom orienteringsreaktionen mot hur delar av humaniora och 

sociologi beskriver informationsprocesser i samhället genom sociala rörelser, samt om isomorfi 

uppenbaras, kontextualisera förutsättningarna för detta sammanträffande genom att formulera en 

teoretisk modell på resultaten och relatera till en historisk bakgrund. 

Material och urval 

Psykofysiologiska texter om Orienteringsreaktionen 

Det är primärt tre böcker som kommer att utgöra materialet för analysen av konceptualiseringen 

av människokroppen. Den ena är The Orienting Response in Information Processing, redigerad av 

Eugene N. Sokolov, John A. Spinks, Risto Näätänen och Heikki Lyytinen.6 Sokolov är en 

framstående rysk psykofysiolog som har haft (och har) stor inverkan i forskningen om hjärnan 

och dess relation till beteende. Som kriterium vid urvalet av litteratur som ska utgöra materialet 

har just ”genomslag” varit den viktiga faktorn. Den andra boken heter The Orienting Reflex in 

Humans.7 I denna är det framförallt Arne Öhmans kapitel ”The Orienting Response, Attention, 

and Learning: An information-processing Perspective” som kommer att vara central. Den tredje 

texten utgörs av Mark Stopfers och Gilles Laurents Short-term memory in olfactory network dynamics 

                                                 
6 Eugene N. Sokolov, John A. Spinks, Risto Näätänen, Heikki Lyytinen (Red), The Orienting Response in Information 

Processing, (London 2002): Lawrence Erlbaum Associates 

7 H. D. Kimmel, E. H., Van Olst, J. F. Orlebeke (Red.) The orienting reflex in humans. (New York 1979): Lawrence 

Erlbaum Associates, inc., Publishers 
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som presenterar resultat från sin forskning om neurokemiska förändringar i människans hjärna 

vid minnesexperiment.8 

Sociologiska texter om Sociala rörelser 

Materialet över de sociologiska texterna kommer utgöras av Social Movements, A Cognitive Approach 

skriven av Ron Eyerman och Andrew Jamison.9 Jag använder mig också delvis av den svenska 

versionen Sociala Rörelser i Ny tid.10 Även här har genomslag varit en viktig faktor, även om det 

finns många perspektiv som trängs om utrymmet på den vetenskapliga scenen. Ron Eyerman är 

professor i sociologi verksam i Sverige, och har många publikationer inom ämnet sociala rörelser 

bakom sig. Hans arbeten har blivit hyllade av bland annat Zygmunt Bauman, internationellt 

erkänd postmodern sociologisk teoretiker. Andrew Jamison har sedan mitten av 90-talet 

publicerat en rad arbeten om sociala rörelser vilka alla på ett eller annat sätt gjort avtryck i 

samtida sociologiska texter. Han återkommer även ofta i referenser hos svenska 

sociologiskolböcker skrivna av t.ex. Håkan Thörn och Åsa Wettergren. 

 

Disposition  

Hittills har arbetets syfte och karaktär pressenterats, samt vilka texter som utgör det fält som 

kommer behandlas framöver. I nästa kapitel ”Kroppen som metafor” förs en övergripande 

diskussion om hur olika definitioner av människan och samhället tar oss till olika slutsatser om 

människans plats i världen. Här motiveras också arbetet genom att belysa vetenskapernas 

moraliserande effekter. Därefter följer ett kapitel om tidigare forskning som kommer att fungera 

som bakgrund för arbetet, samt placera fälten som behandlas i en vetenskaplig kontext. Efter 

detta kommer vi till Teori- och metodavsnittet. Här motiveras teorierna utifrån slutsatserna i den 

tidigare forskningen och dess relation till syftet. Då jag inte funnit några arbeten av samma 

karaktär som ifrågavarande har jag känt mig tvungen att utforma detta avsnitt med en hög grad av 

eklekticism. Detta innebär att delar av teorier från olika traditioner sammanförts för att bilda ett 

så kraftfullt analytiskt verktyg som möjligt. Efter teorin följer analysen. Här presenteras resultaten 

från isomorfianalysen. Efter detta följer en slutdiskussion där en kunskapsteoretisk diskussion om 

resultaten i analysen relateras till en diskussion om den materiella och vetenskapliga kontext som 

format dem.  

                                                 
8 Mark Stopfer & Gilles Laurent , Short-term memory in olfactory network dynamics, (Pasadena 1999): Division of Biology, 

California Institute of Technology 

9 Eyerman Ron & Jamison Andrew, Social Movements, A Cognitive Approach, (Oxford 1991): Blackwell Publishers Ltd 

10 Ron Eyerman & Andrew Jamison, Sociala Rörelser i Ny tid, (Lund 2009): Studentlitteratur 
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Kroppen som metafor  

Kan vi tänka oss att ett samhälle, liksom människan, kan tillskrivas attribut som ”fokus”, 

”reaktion” och ”minne”? Det beror givetvis på hur vi definierar ”samhälle”, och för den delen 

även ”fokus”, ”reaktion” och ”minne”. Men vad är ett samhälle? Har någon någonsin sett eller 

tagit på ett samhälle? Ordet kan förekomma i en rad olika sammansättningar, alla med olika 

innebörder: myrsamhälle, samhällsvetenskap, samhällsfara, klassamhälle… Vad är det som enar 

dessa olika enheter? Ordet ”samhälle” kan kopplas till sammanslagningen av ’gemensam’ och 

’uppehälle’. Myrsamhället består med denna definition av myror med gemensam kost och logi, 

men definitionen räcker uppenbart inte för att täcka hela det sociologiska fält som åsyftas när det 

används inom humaniora och kulturvetenskapen. Det räcker trots allt inte ens för att beskriva 

myrornas samhälle. Ett samhällsfenomen rymmer också kulturella förståelsehorisonter och 

materiella förutsättningar som är långt mer komplexa än mat och sovplats, men även inom 

samhällsvetenskapen har ordet långt ifrån enhetlig betydelse.11 I liberal förståelseform beskrivs 

ofta samhället som en sammanslutning av individer. I marxistisk analys beskrivs samhället utifrån 

sin organisering av produktion och arbete. I hermeneutiska, konstruktivistiska, 

poststrukturalistiska, semiotiska; postmoderna utsagor om samhället, är det människans 

kommunikativa ritualer som ligger i fokus. Meningen är inte att här ge en ingående bild av de 

olika traditionernas syn på samhället, utan mer att uppmärksamma det mångfacetterade spektrum 

av definitioner som vi finner oss i när resan genom samhälls- och människokroppen bär av. Kort 

sagt: Beroende på var vi lägger fokus ser vi olika saker. 

 

Tillbaka till frågan om samhället kan tillskrivas mänskliga eller organiska attribut. Nu måste vi 

fråga vad en människa är. Synen på människans ”vara” har liksom synen på samhället skiftat över 

tidens gång och genom en uppsjö av sociala, politiska och filosofiska kontexter. I 

historieböckerna går att finna allt från den krigiska människan under Homeros feodala Europa 

runt 700 f.v. som balanserade mellan kärlek och hat, till Descartes mekaniska människa under 

1600-talet, liberalismens ekonomiska människa under 1700-talet, eller varför inte Nietzsches 

orgasmiska övermänniska.12 Vad som går under benämningen ”mänskligt” har inte bara skiftat 

över tidens gång och genom sociala kontexter, det har även en inverkan på hur vi ser på 

människans ”livsuppgift”. Det har så att säga en moraliserande underton. Allt från att svarta 

betraktats som djur (dvs. ickemänskliga) av vita kolonisatörer13, till ”det är inte mänskligt att 

dricka så mycket sprit” eller ”det är mänskligt att fela”. Exempel på ”mänskligt” i olika situationer 

går att räkna i näst intill oändlighet och det verkar ständigt skifta. Mats Beronius beskriver slående 

                                                 
11 Babbie Earl. R, What is society? Reflections on Freedom, Order, and Change (Thousand Oaks 1994): Sage Publications 

Company Sid. 54 

12 Claes Ekenstam & Per Magnus Johansson (red.) Människobilder, Tio idéhistoriska studier (Hedemora 2007): Gidlund 

förlag Sid. 17, 66, 84, 143 

13 Är inte människan ett djur? 
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vetenskapens moraliserande effekter i Bidrag till de sociala undersökningarnas historia, eller till den 

vetenskapliggjorda moralens genealogi. Han skriver att: 

Tanken var, såsom den fortfarande är, att ”det goda livet” inte kan vara annat än ett liv där 

människan lever i harmoni med sin egen och samhällets natur. Vet man vad människan är till 

sin natur, vet man vad samhället är till sitt väsen, då har man också svaret på frågan om hur det 

goda livet ska se ut.14 

Därför är det rimligtvis inte helt ointressant att undersöka vad vetenskaper säger om dessa 

”väsen”. Detta arbete undersöker hur psykofysiologin beskriver människan och hennes kropp. 

Denna skildring av människan är inget undantag från den moraliserande regeln. Som tidigare 

nämnts har sättet att förstå människan och samhället historiskt följts åt,15 och jag återkommer till 

detta under rubriken ”Samhällskroppen och Kroppssamhället”. 

 

Jag ska dock först ge frågan om samhället kan tillskrivas mänskliga eller organiska attribut ett 

tredje försök. Vi har nu konstaterat att en psykofysiologisk definition av människokroppen 

kommer att användas. Kroppen ses inom denna teoretiska riktning som ett system. Det är ett 

system med strukturer, mekanismer och relationer mellan olika organ.16 Om jag använder 

kroppen som metafor för samhället, och definierar denna samhällskropp utifrån 

psykofysiologiska attribut är alltså samhället ett system med strukturer, mekanismer och relationer 

mellan olika organ. Jag är inte först med att tillskriva samhället dessa attribut. Tvärt om är 

begreppen väl använda inom sociologi och statsvetenskap.17 Även det andra fältet, som ska ställas 

sida vid sida med den psykologiska forskningen, betraktar nämligen samhället som ett system. 

Men varken människan eller samhället har alltid beskrivits som strukturer och system, däremot 

har dess respektive vetenskaper regelbundet färgat synen på varandra, till vilket jag återkommer i 

nästa kapitel. 

 

Det förefaller ofta som att den teoretiska nivån ligger långt ifrån den observerbara nivån. Inte 

minst gäller detta för de två fält som ligger i studiens fokus. Varken ”neurobiologisk aktivitet” 

eller ”samhället” är något vi i egentlig mening kan ta på. Detta har däremot inte hindrat 

människor från att genom tidens lopp försöka skaffa sig en uppfattning om de båda. Metoderna 

för detta uppdrag skiljer sig av uppenbara skäl från varandra. Vi kan inte, vad jag vet, använda 

mikroskop till att få klarhet i transnationella ekonomiska flöden. Däremot kan mikroskopet 

användas som metafor av ekonomer. Du behöver i egentlig mening inte kunna hantera ett 

                                                 
14 Mats Beronius, Bidrag till de sociala undersökningarnas historia, eller till den vetenskapliggjorda moralens genealogi, (Stockholm 

1994): Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Sid. 168 

15 Torbjörn Gustafsson, Själens Biologi, Medicinen, Kulturen och Naturens Ordning 1850-1920 (Stockholm 1996): Brutus 

Östlings Förlag Sid. 43 

16 Gross Richard, Psychology, the science of mind and behaviour, Fourth Edition (London 2004): Hodder and Stoughton 

Educational Sid. 34 ff 

17 Earl. R Babbie, What is society? Reflections on Freedom, Order, and Change (Thousand Oaks 1994): Sage Publications 

Company Sid. 30 - 37 
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mikroskop för att beskriva något som mikroskopiskt, inte heller behöver du veta hur 

mikroskopet är uppbyggt för att metaforen ska få effekter i konceptualiseringen av det som beskrivs. 

Vad som krävs är att den som ska förstå att något är ”väldigt litet och osynligt för blotta ögat” 

kan tolka tecknet ”mikroskopiskt” som den symbol den är avsedd att beteckna. Förutsättningen för 

detta är av uppenbara skäl att mikroskopet först uppfunnits. Det som sedan med hjälp av 

mikroskopet uppenbaras för ögat kan i sin tur användas för att skapa nya liknelser. De kursiva 

orden som presenteras ovan (konceptualisering, tecken, beteckna) kommer att återkomma i teori- 

och metodavsnittet, där jag närmare beskriver hur analysen av materialet gått till. Först ska vi göra 

en liten resa genom perioden mellan 1600- och 1900-tal, för att få en bild av hur koncept vandrar 

från ett fält till ett annat, och på samma gång beskriva ursprunget till de två fält som undersöks.  

 

Tidigare forskning och historisk bakgrund 

Historiskt har det varit regel snarare än undantag att låta samhället beskrivas utifrån någon form 

av kroppsmetafor. I den moderna politiska filosofin har samhällskontraktet fått stå som tankefigur 

hos gamla filosofer som Hobbes, Locke, Kant och Rousseau. Den först nämnde föreställde sig 

till och med staten som en stor furstes kropp, där varje samhällsmedborgare utgjorde delar av 

denna kropp och som var och en fyllde sin funktion.18 Men själva ”fysiologiseringen” av 

samhället, som beskriver samhället utifrån naturvetenskapliga tankefigurer, började däremot 

under 1800-talet. Auguste Comte, som myntade termen sociologie, tänkte sig samhället som en 

organism, eller en ”distinkt enhet”, där samhället kunde ses som ett system sammansatt av 

diverse komponenter som alla fyller en funktion i helheten.19 Jag ska strax skildra hur utbytet 

mellan konceptualiseringen av människan och samhället har tett sig historiskt, som det beskrivs i 

Torbjörn Gustafssons doktorsavhandling Själens Biologi. Tanken är att detta kapitel presenterar 

tidigare forskning om relationen mellan föreställningen om människan och samhället. 

Samhällskroppen och kroppsamhället 

Runt 1840 utvecklades med mikroskopets hjälp cellteorin av fysiologerna Theodor Schwann och 

Matthias Schleiden. Torbjörn Gustafsson argumenterar i Själens Biologi för att dessa år var ett 

brytningsskede i idéhistorien. Universum hade under 1600- och 1700-talen beskrivits utifrån 

urverkets mekaniska lagbundenheter. Under 1800-talet tog industrin över rollen som grund för 

idévärlden. Hantverket ersattes av industrin, som Gustafsson formulerar det. I den första 

traditionen fungerade människans kropp enlig dammarnas, järnbrukens och väderkvarnarnas 

principer: Hjärtat var en pump, lederna hävstänger och organen hakade i varandra som kuggarna i 

ett hjul. Den senare traditionen saknade urverkens matematiska och logiska ordning som skapats 

under rokokon. Gustafsson förnekar inte att upplysningstidens idéer om mekaniska lagar 

                                                 
18 Thomas Hobbes, Leviathan, (Harmonsdworth 1968): Penguin 

19 Earl. R Babbie, What is society? Reflections on Freedom, Order, and Change (Thousand Oaks 1994): Sage Publications 

Company Sid. 30 
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fortsatte att gälla även efter mitten på 1800-talet, men menar att metaforerna snarare antydde 

kaos och oförnuft än gudagiven lagbundenhet. Det blev förbränningsprocessernas tid. 

Universum liknades vid en buk som bröt ner materia och omvandlade den till ny energi; liksom 

lokomotivens ugnar: Gustafsson exemplifierar med Rudolf Virchows Om närings- och njutningsmedel 

från mitten av 1800-talet där Virchow proklamerar att ”Sedd från denna synvinkel, kan 

människokroppen sägas utgöra en ugn och näringen dess bränsle”.20  

 

Nu var energiprincipen formulerad. Den beskrev att det inte fanns något slöseri i det fysikaliska 

universumet. Ekonomin utgick från den redan etablerade naturvetenskapens princip i 

konceptualiseringen av samhället. Liksom ekonomer liknade debet och kredit vid organismens 

intag av föda och utförsel av restprodukter hade fysiologin i sin tur adopterat ekonomernas 

språkbruk. Som exempel kan nämnas hur den engelske fysiologen T.H. Huxley under sent 1800-

tal skriver att ”Det är af lika stor vigt att undvika improduktivt arbete i kroppens som i statens 

hushållning”21 Gustafsson menar i sin doktorsavhandling att det ekonomiska språket är vanligt i 

de fysiologiska texterna om kroppens funktioner under hela 1800-talet.22 Vi kan även se hur 

författare, som Honoré de Balzac i Physiologie de la mariage, låtit läkare och anatomer anta rollen 

som samhällsgranskare. I Ivan Turgenjev roman Fäder och söner från 1862 ser läkarstudenten 

Basarov modellen för människans liv i grodans fysiologi.23 Gemensamt är att de använde 

fysiologins tänkande och bildvärld i analyserna av samtiden. Fysiologin blev mer en metod, eller 

princip, för att beskriva samhällets rubbningar och kulturens funktioner.24 

 

Genom fysiologiseringen av människokroppen blev avvikelser i samhället tolkade som 

degenerativa sjukdomar, som utgjorde hot mot den sunda samhällskroppen. 1800-talet var på 

många sätt en omvälvande period i Europa, med industrialisering och urbanisering. 

Naturvetenskapen bredde ut sig, liksom fattigdomen. Det som kallades för civilisationens 

ekonomiska och industriella framsteg hade nämligen en mörk baksida. Trångboddhet, hunger 

och missnöje ledde till kravaller och revolutionsvågor under mitten av 1800-talets Europa. 

Naturvetenskapens framväxt hade redan sedan 1600-talet välkomnats av borgerskapet, som i dess 

ifrågasättande av Guds och kyrkans makt fann en allierad. Nu beskrev naturvetenskapen 

”degenerationen”; det moraliska förfallet i städerna. Det var en fysiologiskt sjuk samhällskropp 

som beskrevs. Hotet utgjordes i sin tur av ”massan” och ”masskulturen”.25 En av de mest lästa 

                                                 
20 Torbjörn Gustafsson, Själens Biologi, Medicinen, Kulturen och Naturens Ordning 1850-1920 (Stockholm 1996): Brutus 

Östlings Förlag, Sid. 43 

21 T.H Huxley, Menniskokroppens byggnad och förrättningar: grunddragen i mennsikans fysiologi (Landskrona 1871): Törnqvist 

Sid. 116  

22 Torbjörn Gustafsson, Själens Biologi, Medicinen, Kulturen och Naturens Ordning 1850-1920 (Stockholm 1996): Brutus 

Östlings Förlag, Sid. 43 

23 Ibid. Sid. 57 

24 Ibid 58 

25 Ibid. 62 
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kulturkritikerna under det sena 1800-talet, Paolo Mantegazza, den ökände fysiologen som genom 

grymma djurförsök undersökte smärtans fysiologi, beskriver 1800-talets tillstånd genom den nya 

medicinska diagnosen nervositet.26 Han menade att nervositeten var seklets fysiska tecken, och att 

det var telegraferna och järnvägarna vilka gett upphov till det nya tempo som orsakat 

nervositeten. Han beskriver i Vårt nervösa århundrade hur de var som ”nya nerver, hvarmed 

kulturen ytterligare försett den stackars känsliga och bräckliga menniskoorganismen.” Som 

läkemedel för att upprätta balans i samhällskroppen föreslog Mantegazza en ny uppfostran och 

hygien för de unga; massan skulle fostras.27 Det är ur föreställningen om denna ”massa” som 

forskningen om sociala rörelser härstammar, och är således ursprunget till den sociologiska delen 

av det material som ska analyseras. Till en början betraktades denna massans reaktion som något 

hotfullt och degenerativt. Denna syn på sociala rörelser levde kvar in på 1900-talet. Här kan den 

amerikanske sociologiprofessorn Rudolf Heberle nämnas, som 1951 publicerade kursmaterialet 

Social Movements: An introduction to Political Sociology. Boken avslutas med att varna för det hot som 

massrörelser utgör mot det demokratiska politiska system som det i USA under 1950-talet. Den 

samtida kontexten för denna forskning var efterkrigstidens allt hårdare politiska klimat, som 

beskrev ickeinstitutionaliserat kollektivt politiskt beteende som hotfullt mot de etablerade 

levnadsmönster som kunde hållas under uppsikt.28 Ett annat verk, vars hela fokus utgörs av 

massan, är Elias Canettis Massa och makt, från 1960. Canettis antropologiska, sociologiska och 

psykologiska djupdykning i massan kan bara förstås i relation till det hotvärde den uppvisar. 

Canetti liknar massan vid en eld, som bränner allt i sin väg innan den slocknar, och att massan 

uppmuntras av ljudet från glas som krossas, som vore det applåder.29 Canetti skildrar massan 

långt mer mångfaldigat, också positivt genom dess gemenskap, styrka och trygghet: 

Vattendropparna är isolerade och svaga, individer, men tillsammans kan de bilda ett hav, eller 

som Canetti skriver ”Dropparna räknas inte förrän det inte längre går att räkna dem, nämligen när 

de åter har uppgått i den stora helheten. Havet har en röst som är starkt föränderlig och som man 

ständigt hör. Det är en röst som låter som tusen röster.”30 I bakgrunden finns där emellertid 

ständigt hotet; vi kan sväljas av havet, drunkna. Han föreslår även sätt på vilket massan på bästa 

sätt upplöses. 

 

Åsa Wettergren beskriver i Sociala Rörelser, Politik och kultur hur sociologin sett på sociala rörelser 

genom 1900-talet: Under 1930-talet influerade den symboliska interaktionismen med bland annat 

Blumers studier om sociala rörelser. I fokus var individens kommunikativa relation med sin 

omgivning, de sociala grupperna, och socialpsykologin med frågan om hur normer 

internaliserades; hur mening skapades genom människans symboliska språk. Under 1940-talet 

                                                 
26 Paolo Mantegazza, Vårt nervösa århundrade, (Stockholm, 1888): H. Geber 

27 Ibid. Sid. 77 

28 Rudolf Heberle, Social Movements, An introduction to Political Sociology, (New York, 1951): Meredith Corporation, Sid. 

454 

29 Elias Canetti, Massa och makt, (Helsingborg, 1985): Forum förlag Sid. 17,23 

30 Ibid. Sid. 81 
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färgades forskningen av strukturfunktionalismen genom bl.a. Parson. I fokus låg 

makrostrukturerna och dess strukturella spänningar med sina olika logiker. Tydligt hade då blivit 

att modernisering, industrialisering och demokratisering drabbade olika grupper i varierande 

omfattning, och sociala rörelser sågs då som reaktioner mot dessa strukturella spänningar. Detta 

motsäger inte 1930-talets perspektiv om kollektiv problemlösning, utan borde snarare ses som en 

tanke sprungen ur den. De har även gemensamt att betrakta sociala rörelser som kollektiva 

reaktioner mot sociala spänningar och missnöje. Under 1960/70-talet blev sociala rörelser 

analyserade som aktörer av resursfördelningspolitisk karaktär. Sociala rörelser blev med det nya 

paradigmet betraktat som upprättare av dagordningar som, genom att utmana de hegemoniska 

berättelserna om samtiden och historien, skapade nya kognitiva ramar för vad som var möjligt att 

förstå som politiskt. Under 90-talet kan vi tala om ett tydligt teoretiskt fokusbyte, som trots allt 

ska visa sig ligga väldigt nära vad som tidigare pressenterats. Det som tidigare beskrivits som 

kollektiva identiteter blev även av kognitionsteorin av intresse då den senare förstod kollektiva 

identiteter som upprättandes ramar för tolkningen av sociala rörelsers kunskapsskapande 

processer. Dessa kunskapsanspråk som grupper av människor identifierade sig med, och blev 

medskapare av, förutsatte i identitetsperspektivet kollektiva emotionella investeringarna. Även här 

skapades det i den traditionella politiska sfären en oro för ”irrationella beslut”, grundade på 

känslor hos den stora massan. De sociala rörelsernas sakfrågor fick här stå tillbaka för att återgå 

till tidigare analyser av ”input-output”-artad karaktär, där sociala rörelser förstods som kollektiva 

reaktioner på social förändring. Dessa reaktioner framstod för beslutsfattare som potentiellt 

farliga, då de utmanade den traditionella politikens tolkningsföreträde.31 

 

Teori och metod 

Jag har genom Gustafsson försökt beskriva hur den fysiologiska kroppens logik användes som 

metafor av ekonomer, liksom fysiologer använde ekonomins logik för att beskriva kroppen. Att 

dessa logiker, koncept och metaforer förändrats sida vid sida menar jag väcker vissa frågor om 

hur vi kan se på kunskap. Tanken om att vitt skilda vetenskaper skulle dela källor i 

varseblivningen av sina objekt, och att dessa källor inte har så mycket med objekten i sig att göra, 

som med rådande idéer sprungna ur teknikens möjliggörande av metaforer, menar jag i sig är en 

anledning till att undersöka varseblivningen hos dessa så empiriskt skilda vetenskaper.  

 

Detta isomorfiska experiment undrar om, hur och varför konceptualiseringen av människan och 

samhället fortsatt att skrida sida vid sida sedan 1900-talets början. Som tidigare pressenterats har 

två dagsaktuella vetenskapliga perspektiv valts ut, vilka fått genomgå en analys grundad i de 

teorier som presenteras i detta kapitel. Som jag nämner i dispositionen har jag inte funnit några 

arbeten av samma karaktär som det detta arbete ämnat genomföra, vilket medfört att jag känt mig 

                                                 
31 Åsa Wettergren & Andrew Jamison (Red.), Sociala Rörelser, Politik och kultur, (Lund 2006): Studentlitteratur Sid. 27 

ff. 
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tvungen att utforma mitt teoretiska och metodologiska verktyg själv. Detta har gjorts genom att 

sammanföra delar av teorier från olika traditioner, vilka i sig inte relaterar till varandra. Detta är 

vad som kallas ett eklektiskt teoribygge. Denna manöver har varken varit okomplicerad eller 

oproblematisk. Tvärt om. Fallgroparna har varit många, och många gånger har jag funnit mig 

själv i en teoretisk återvändsgränd eller motsägelsefullhet. Framförallt har detta gällt när ett 

begrepp överförts från en vetenskaplig kontext till en annan. Förhoppningen är att jag tillslut fått 

till stånd ett kraftfullt teoretiskt verktyg, och att motsägelserna som uppstår snarare blir till 

bränsle för diskussionen än tvärt om. Även om denna diskussion är närvarande genom 

teoriavsnittet och analysen är det inte förrän i slutdiskussionen som jag menar att resan får skörda 

sin kunskapsteoretiska frukt. Där väcks enligt mig de riktigt intressanta frågorna, då analysen inte 

tillåtits stanna i en nöjd ontologisk trygghet, utan verkligen fått möta problematiken kring hur 

kunskap uppstår, hur hänsynslös den än kan vara. 

Metaforer i världen 

I detta kapitel går jag igenom hur ”kulturell kunskap” uppstår. Jag kommer i arbetet att 

argumentera för att alla föreställningar, idéer, koncept, ”diskurser”, ”tankestrukturer” och 

”kognitionssystem”, möjliggörs genom att en materiell förutsättning föreligger. För detta uppdrag 

har jag valt att använda mig av fem teoretiker, vilka alla bidrar till den teoretiska helhet jag 

behöver för analysen.  

 

Först ut är Lakoff och Johnson, vilka i Metaphors we live by argumenterar för att största delen av 

vårt konceptualiseringssystem är metaforiskt strukturerat. Med andra ord menar de att de flesta 

koncept delvis förstås i termer av andra koncept och att detta väcker frågan om vad som utgör 

grunden för vårt konceptualiseringssystem; finns det över huvud taget något koncept som kan 

förstås direkt och helt utan metaforer? Om inte, hur förstår vi då något över huvud taget, undrar 

de. För Lakoff och Johnson utgår de koncept som kan förstås direkt av rent spatiala koncept, så 

som UPP/NER, FRAMFÖR/BAKOM, INOM/UTOM, NÄRA/LÅNGT. Nästan alla rörelser 

som görs med våra kroppar involverar motorik som antingen förändrar vår upp-ner orientering, 

bibehåller den, förutsätter den, eller har den i beräkning på ett eller annat sätt. Vår ständiga 

fysiska aktivitet, även när vi sover, har en upp-ner-orientering som inte bara är relevant, utan som 

rent av är central. Med en så central roll som upp-ner-orienteringen har undrar Lakoff och 

Johnson om det överhuvudtaget är möjligt att tänka sig alternativa orienteringskoncept. 

Strukturen i de spatiala koncepten kommer från våra ständiga spatiala erfarenheter, med andra 

ord, från vår interaktion inom den fysiska miljön och omgivningen.32 Skulle då en förändring i 

interaktionen med den fysiska omgivningen förändra språksystemet, eller rättare sagt, skulle en 

förändring i den fysiska omgivningen, och således vår interaktion med den, förändra självaste 

konceptualiseringssystemet? Med konceptualiseringssystem menar jag ett system av relationer mellan 

koncept och metaforer och de funktioner som de tillskrivs. Konceptualiseringssystemen består 

                                                 
32 George Lakoff and Mark Johnson, Metaphors We Live By, (London 1980): University of Chicago. Sid. 56 ff. 
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med andra ord av konceptuella enheter, vilka i sig inte har en inneboende mening, men som får 

mening genom det sammanhang de är en del utav. Ovanstående diskussion medför att 

konceptualiseringssystemet förändras med den fysiska omgivning, liksom jag menar att 

Gustafssons skildring av fysiologins och ekonomins kretsande kring den tekniska utvecklingen 

antyder detsamma.  

 

För mig väcker detta frågor om språkets fysiska aspekter, och jag har valt att lyfta en av 

diskursanalysens förgrundsgestalter för att diskutera detta. V.N Voloshinov menade att 

”medvetande” endast kunde komma från det materiella förkroppsligandet av betecknare (det som 

är betecknande, signifiers). Eftersom dessa betecknare i sig är materiella, är de inte bara reflektioner 

av verkligheten, utan i sig en integrerad del av den.33 Vi kan säga att de är meningsbärande i den 

utsträckning de kan förkroppsliga en relation till något annat. Voloshinov menar att tecken aldrig 

kan isoleras från den konkreta formen av social interaktion, och att medvetandets logik är 

densamma som den semiotiska interaktionens logik hos en social grupp. Vidare menar han att 

denna interaktion alltid kan relateras till den materiella basen av socialt liv.34 Detta menar jag är 

väl applicerbart med Lakoff och Johnsons diskussion om att vår spatiala orientering kommer från 

en interaktion inom den fysiska miljön och omgivningen, då både de och Voloshinov menar att 

den sociala interaktionen alltid är förbunden med en fysisk omgivning att utgå ifrån.  

 

Vidare menar Voloshinov att om vi berövar medvetandet från dess semiotik och ideologiska 

innehåll inte skulle finnas något kvar. Medvetande är med andra ord inte någonting ”inom oss” 

utan tvärt om något runt och mellan oss; det är ett nätverk av betecknare som konstitueras genom 

oss.35 Jag ser detta som ett tillägg till Lakoff och Johnsons teori om spatial orientering. Även om 

de inte explicit ger uttryck för det så hävdar även de att vi förstår saker i relation till något runt 

och mellan oss, och inte genom något ”inom oss”. För Voloshinov är dessutom betecknare alltid 

fysiska, och jag tillskriver dem därför vara en integrerad del av vår fysiska omgivning. Det är 

inom dessa former som tecken ”lever” menar han. Därför hävdar Voloshinov att tecken och dess 

sociala situation är oskiljaktigt sammanlänkat, och att dess situation bestäms inom en utsagas 

form och struktur.36 

 

Det medvetande som Voloshinov beskriver utifrån den semiotiska interaktionens logik 

samstämmer med Terry Eagletons utgångspunkt, även om den skiljer sig gravt begreppsmässigt. 

För Eagleton är idén om att ”medvetande” skulle vara något ”verkligt” inom oss även det en 

reifikation, dvs. bara en abstraktion från de diskursiva praktikerna. Han placerar denna diskussion 

till det som kallats för ”den lingvistiska revolutionen” under nittonhundratalet, som innebar att vi 

                                                 
33 V.N. Voloshinov, Marxism and the Philosophy of Language, (New York 1973): Seminar Press Sid. 9 ff. 

34 Ibid. Sid. 12 

35 Ibid. Sid. 13 

36 Ibid. Sid. 9 ff. 
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började tänka på koncept i termer av ord, istället för, som tidigare, att tänka på ord i termer av 

koncept. Istället för att ta den empiristiska utgångspunkten om att ord ”står för” koncept, 

tenderar denna lingvistiska vändning att se företeelsen av ”att ha ett koncept” som kapaciteten att 

använda ord på ett speciellt sätt.37 Den reifikation som Eagleton tillskriver idén om medvetandet 

kan sägas vara att överföra frågan om dess ontologi till epistemologisk nivå, dvs. från frågan om 

”vad det är” till frågan om på vilken grund vi gör dessa kunskapsanspråk. Till ytan kan detta 

tyckas motsäga Lakoff, Johnsons och Voloshinovs syn på språket. Jag menar dock att så inte är 

fallet. Trots att de tre tillerkänner språket en stark materiell bundenhet, menar de fortfarande att 

språket i sig är systemrelativt. Detta gäller även vetenskapen och dess teoribygge. Lakoff och 

Johnson menar att filosofer, eller vetenskapare, i sin strävan att konstruera konsistent ontologi 

väljer en uppsättning vardagsmetaforer som i sig inte blir motsägelsefull. De konceptuella 

enheterna antas vara verkliga, och utifrån dessa beskrivs systematiskt implikationerna av de val 

som gjorts, i ett försök att tillgodogöra sig sina erfarenheter inom den egna metafysiken.38 Detta 

är centralt för mitt syfte. För om vetenskapen utgår från en samling metaforer, som i sig är 

tecken, och om tecken som semiotiska konstruktioner varken kan särskiljas från ideologi eller den 

materiella omgivningen, innebär inte det att vetenskapspraktiker är materialiserade ideologier? 

Det verkar vara av samma anledning som M. F Peschl menar att även så kallade ”objektiva” eller 

”sanna” vetenskapliga kunskaper/teorier bara är systemrelativa och därför alltid beroende av den 

struktur av kognitiva system som ligger bakom konstruktionen av dem. Metaforerna och 

symbolerna som används utgår i sin tur från omgivningen och bildar tillsammans 

kognitionssystemets struktur, vilket för Peschl är vad som menas med ”den kulturella 

kunskapen”.39  

Kunskapsdiskurser 

Hur gör vi då för att tränga bakom den kulturella kunskapen, den fysiska ideologin, går det? Jag 

ska här nämna Foucault. Understrykas bör dock att jag inte använder mig av hela Foucaults 

teoribildningar, utan bara de utvalda delar som pressenteras. Foucault försöker genom 

arkeologisk diskursanalys undersöka den vetenskapliga varseblivningens struktur. Dreyfus menar 

att arkeologin över humanvetenskapen när den tillämpas på den metod som utvecklats för 

arkeologin av den medicinska varseblivningen blir ett försök att studera diskursernas struktur 

inom de olika discipliner vilka haft i anspråk att uttala sig om samhället, individen och språket.40 

Foucault menar själv att en sådan analys inte tillhör idéhistoria eller vetenskap, utan att det 

                                                 
37 Terry Eagleton, Ideology, an introduction, (London; 2000) Verso förlag Sid. 193 

38 George Lakoff and Mark Johnson, Philosophy in the Flesh, The Embodied Mind and its Challenage to Western Thought. 

(New York 1999): Basic Books, Sid. 14 

39 Edit. M Gams, M. Paprzycki and X. Wu. Frontiers Mind versus computer, Were Dreyfus and Winograd right? Artificial 

Intelligence and Applications (Amsterdam 1997): ISO Press, Kap. Why Phylosophy? On the Importance of 

Knowledge Representation and its Relation to Modeling Cognition, Markus F. Peschl Sid. 94 

40 Hubert L. Dreyfus, Paul Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics (Chicago 1983): University of 

Chicago Sid. 17 
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snarare är en strävan efter att återupptäcka på vilken grund kunskapen konstituerades.41 Men är 

detta möjligt, att med en vetenskap ställa sig utanför vetenskapen? Analysen som ska undersöka 

på vilken grund av historiska förgivettaganden (a priori) som föreställningar kan uppkomma, 

vetenskaper etableras, erfarenheter reflekteras i filosofier, rationaliteter ta form, står trots allt själv 

innanför randen av historiska förgivettaganden. För att göra detta introducerar Foucault 

begreppet Episteme, med vilket han menar den totala uppsättning relationer som vid en given 

period enar de diskursiva praktikerna. Dessa ger i sin tur upphov till epistemologiska figurer, 

vetenskaper och formaliserade system som i sig inte är en form av kunskap (connaissance) eller typ 

av rationalitet, som överskrider vetenskapliga gränser, utan summan av alla de relationer av 

diskursiva regelbundenheter som kan upptäckas mellan vetenskaperna under en given period.42 

Jag ska tolka de diskursiva regelbundenheterna som återkommande metaforer, dvs. inte utifrån 

Foucaults definition av diskurser, utan utifrån Lakoff och Jonssons diskussion om metaforer, och 

Voloshinovs syn på tecken och betecknare som bundna till fysiska förkroppsligare, samt dess roll 

som något i världen, och inte något ”bortom” den. Ontologiskt innebär detta att jag erkänner 

språksystemet som helt baserat på materiella förutsättningar, medan det epistemologiskt medför, i 

likhet med Foucaults, Lakoff och Johnsons, och Peschls epistemologi, att vi ständigt förstår 

språket igenom dess systematiska relation till sig självt.  

Hypo- och hyperdiskurser 

Kan vi förstå de metaforer som utgår från den spatiala orienteringen som ”hypodiskurser” dvs. 

underdiskurser, vars utgångspunkt i grundläggande fysikaliska och motoriska ”lagbundenheter” 

gör dem mindre benägna att förändras över tid? Om sådant är fallet, borde det även gå att finna 

”hyperdiskurser”. Dessa torde vara de diskurser som är mest sannolika att förändras. Vilka skulle 

de vara? Ett förslag är att varseblivningen i specifika forskningsfält med högt teorigenererande 

faller inom ramen för tanken om sådana hyperdiskurser. Anledningen till att dela upp diskurser i 

hyper (över) och hypo (under), samt att dess kriterier implicit innebär mer eller mindre 

benägenhet att förändras och byta metaforer över tid, är att vid val av fält för diskurskomparativa 

studier kunna göra distinktioner i tolkningsvärdet. Har vi väl gjort denna uppdelning kan vi ställa 

frågan om hur många nivåer som över- och underdiskurser består i. 

För Foucault är idéhistoria ofta en disciplin med ”en början och ett slut”. Den beskriver dunkla 

kontinuiteter och återkomster i den ständiga rekonstruktionen av den linjära historieskrivningen.  

Men det är även en disciplin som kan beskriva hur vetenskaplig kunskap sprids, hur den 

växelverkar med varandra och dess mellanliggande utbyten. Denna växelverkan ger enligt 

Foucault upphov till filosofiska koncept som genom litterära verk och de filosofiska problem 

som de ger uttryck för, dvs. de begrepp och teman som behandlas, vandrar från det filosofiska 

fält där de formulerades, till andra vetenskapliga och politiska diskurser. Detta menar han kan 

                                                 
41 Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, (London 2008): Routledge Sid. 207 

42 Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, (London 2008): Routledge Sid. 121 f 
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relateras till arbetet inom institutioner, sociala vanor och beteenden, tekniker och outtalade behov 

och praktiker som återupplivar de mest utarbetade formerna av diskurser i det konkreta landskap 

av tillväxt och utveckling som vittnat om dess födelse. Idéhistoria är därför även en disciplin om 

inblandning, menar han, som beskriver den gemensamma mittpunkt kring vilka litterära verk kretsar, 

vilken relaterar dem till varandra, och lägger i dem vad de från början inte är.43  

Point de Capiton 

Jag ska tillföra en sista teoretiker innan vi sammanfattar det teoretiska avsnittet och de verktyg 

som står till förfogande i analysdelen. För att metodologiskt kunna behandla de konceptuella 

enheterna har jag valt att utgå från Jacques Lacans begrepp Point de Capiton, vilket i mycket liknar 

Foucaults ”gemensamma mittpunkt”. För Lacan är detta de punkter till vilka betecknad och 

betecknare blir hopknutna. Enligt Lacan är nämligen inte relationen mellan betecknad och 

betecknare given. Den glider så att säga ständigt mellan kontexter.44 Vid point de capiton, eller 

”nodalpunkten” som den även kallats, får ett tecken innebörd; det är punkten som fixerar 

elementen i texten till en given kontext, som därigenom tillfälligt fäster relationen mellan 

betecknad och betecknare till en meningsfylld funktion i texten. Funktionen är meningen. På så vis 

behöver inte två metaforer likna varandra för att vara lika; det är deras plats och funktion inom 

kontexten som bestämmer metaforens betecknande. Point of capiton är således den punkt i den 

betecknande kedjan där det som betecknas framträder. Lacan och Foucault är överens om att ett 

teckens innebörd fastställs genom kontexten, men de skiljer sig på en central punkt. Till skillnad 

från Foucault, och postmodernismens utgångspunkter, menar Lacan att ett tecken inte kan få 

oändligt många innebörder. I likhet med Voloshinov menar Lacan nämligen att den betecknande 

kedjans meningsskapande är begränsad i och med dess grunder i en materiell realitet. Jag delar 

deras uppfattning om detta, och kommer att använda mig av denna syn på den betecknande 

kedjan. Av denna anledning kommer även upprättandet av konceptkedjor vara av metodologisk 

vikt för själva isomorfianalysen.  

 

Men det finns ännu en anledning till att jag vill ha med Lacan i mitt eklektiska teoribygge, och det 

är att han utöver metaforernas betydelse även belyser metonymiernas roll som skapare av känsla 

av enhet i en text. En metonymi är till exempel att istället för att säga att någon ”dricker alkohol” 

säga att personen ”är på flaskan”. ’Flaskan’ blir genom associationen således metonym för 

alkoholen. Detta är uteslutande styrt av de materiella förutsättningarna och den kulturella 

kunskapen. Skulle alkohol serveras i tetrapack istället för flaskor skulle inte metonymin ha någon 

bärning. Den materiella förutsättningen är i detta fall flaskan i sig, och den kulturella 

förutsättningen är att flaskan också används till att förvara alkohol. Varje kulturell kunskap 

bygger således även i Lacans teoribygge på en materiell förutsättning. Med Voloshinovs 

terminologi kan vi säga att tecknet ”flaskan” lever i den semiotiska interaktionens logik som 
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utgörs av den sociala situation där flaskan relateras till alkohol. För småbarnsföräldrar betyder 

däremot flaskan kanske något helt annat. Medan någon ”slutar med flaskan”, kanske dessa 

föräldrar försöker vänja sina barn till den. Med Lacans begreppsapparat är det flaskans plats och 

funktion inom kontexten som bestämmer metonymins betecknande. 

Experimentell isomorfianalys 

Utifrån dessa teoretiska antaganden har jag utformat en metod för urskiljandet av isomorfiska 

konceptualiseringssystem. Då detta arbete också är ett experiment, och dessutom ett första 

försök att applicera metoden på ett material, har jag valt att inte utforma den för strikt och 

stelbent. Istället har jag dragit slutsatser om viktiga element som jag anser måste ingå i en 

isomorfianalys. Dessa element består i sex urskiljanden: 1) Kontext: I ett första skede gäller det 

att urskilja grundläggande teoretiska tangeringspunkter: Till vilka traditioner tillhör 

vetenskaperna? Finns det några uttalade likheter mellan texternas utgångspunkter? Detta har jag 

valt att kalla den tvärvetenskapliga kontextens situation. 2) Konceptuella enheter: Efter detta gäller 

det att hitta och presentera vilka konceptuella enheter som används av fälten. Här spelar Lacans 

diskussion om metonymier en viktig roll. 3) Relationer: Därefter försöker jag urskilja hur dessa 

konceptuella enheter förhåller sig till varandra. Detta innebär att söka urskilja hur de konceptuella 

enheternas tecken fixerar sin funktion i texten genom relationen mellan betecknad och 

betecknande samt metonymiernas relation till teorierna. Genom att urskilja hur de konceptuella 

enheterna förhåller sig till varandra kan vi avgöra huruvida det rör sig om endast sporadiskt 

likartade metaforer, eller om ett gemensamt konceptualiseringssystem. Detta kommer att 

konkretiseras i form av urskiljandet av konceptkedjor. 4) Point de Capiton: För att förstå hur de 

konceptuella enheterna förhåller sig till varandra gäller det att urskilja kring vilken gemensam 

mittpunkt de kretsar. I mitt fall har det visat sig vara nära förbundet med den tvärvetenskapliga 

kontextens situation, då båda fälten behandlar och utgår ifrån informationsprocesser. Det ska visa sig 

att detta är en förutsättning för analysen i sig. 5) Hypo- och hyperdiskurser: Kan jag rangordna 

koncepten och dess metaforers betecknande efter deras benägenheter att förändras över tid? 

Utifrån vilka grunder kan jag göra dessa antaganden? Viljan med denna indelning är att urskilja 

mer eller mindre stabila koncept, och därigenom tillföra analysen en dimension som kan vara till 

nytta för framtida forskning. 6) Materiella förutsättningar och spatial orientering: För att 

analysen inte ska fastna vid att endast urskilja isomorfier, utan dessutom göra anspråk på att 

kontextualisera förutsättningarna för dessa, kommer jag att relatera metaforerna till deras grund i 

en materiell verklighet utifrån Lakoff och Johnssons teori om spatial orientering. Detta kommer i 

hög utsträckning göras genom att relatera diskussionen till en historisk kontext i slutdiskussionen. 
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Analys 

Kunskapsprocessernas likheter och den vetenskapliga kontexten 

Our cognitive approach to social movements is an attempt to integrate these diverse threads 

into a contextual theory of knowledge. Drawing on a synthetic or interactionsist tradition of 

social theorizing, presented in recent years especially by the work of Habermas (1987b) and 

Giddens (1985), our perspective seeks to reconnect an individual or psychological level of 

analysis to a collective or sociological level of analysis. We aim, in other words, at providing a 

social theory which focuses on the interactions between individual, collective, and macro 

societal practices.45 

Jag har tolkat den tvärvetenskapliga kontextens situation utifrån Ron Eyermans och Andrew Jamisons 

utgångspunkt att återförena den psykologiska individnivån till en kollektiv sociologisk analysnivå. 

Det är däremot inte den ursprungliga sociala behaviorismen som beskrev individuellt såväl som 

kollektivt handlande utifrån tanken om input och output, utan den som tog form från och med 

1950-talet och som är relaterad till den kognitiva och lingvistiska vetenskapsrevolutionen.  

Eyermans och Jamisons kognitiva analys av sociala rörelser betraktar sociala rörelser som 

samhälliga kognitiva praktiker. De formulerar detta på följande vis: 

In the case of social movements, this interaction, we suggest, can best be understood as 

cognitive praxis. Indeed, it is our claim that a social movement is its cognitive praxis, that is, 

what distinguishes one movement from another, but also, and more importantly, what gives a 

social movement its significance for broader social processes.46 

Sociala rörelser är kognitiva praktiker skriver Eyerman och Jamison, och detta är centralt för 

deras konceptualiseringar. Deras närmande av sociala rörelser beskriver dessa som kognitiva 

praktiker som blir betydande för bredare sociala processer. Med andra ord beskrivs kollektivt 

handlande utifrån individpsykologiska koncept, vilka förstås påverka samhället i stort. Ett centralt 

begrepp är här ”cognitive praxis”, vilket indirekt omvandlar ett flertal personers handlingar till en 

konceptuell enhet vilken tolkas utifrån kognitionsvetenskapliga förståelseramar. De ser inte 

sociala rörelser som aktionsgrupper eller organisationer, utan som ”kognitiva rum” där nya tankar 

och idéer kan formuleras. Organisationen beskrivs utifrån den strukturerande kraft som öppnar 

upp för denna kreativa form av interaktion. 

The collective articulation of movement identity can be likened to a process of social learning 

in which movement organizations act as structuring forces, opening a space in which creative 

interaction between individuals can take place.47 

                                                 
45 Eyerman Ron & Jamison Andrew, Social Movements, A Cognitive Approach, (Oxford 1991): Blackwell Publishers Ltd 

Sid. 54 
46 Ibid. Sid. 54 

47 Ibid. Sid. 55 



 19 

Vi har här ett antal abstrakta koncept som är intressanta att lyfta fram: “Process of learning”, 

”Structuring force” samt ”Space”.  Att beskriva något som en strukturerande kraft innebär inte 

att det som struktureras var ostrukturerat före dess inverkan. Snarare utgår perspektivet från att 

det finns sociala strukturer av normer, identiteter, språk och handlingsmönster som ständigt är 

verksamma. Genom att formulera en process som ”öppnandes ett utrymme” (opening a space) 

menar jag att läsaren lockas till att föreställa sig det betecknade i en avgränsad fysisk 

tredimensionell miljö, i ett ”utrymme”. Detta är inte helt oproblematiskt. Medan Eyerman och 

Jamison syftar på ett konceptuellt utrymme där kreativ interaktion kan äga rum individer emellan, 

syftar neuropsykofysiologin genom Sokolov, Mark Stopfer och Gilles Laurent till ett neuralt 

nätverk där biofysiska och biokemiska förändringar kan äga rum i människans hjärna.48 

Gemensamt är att tanken om ”utrymme” i båda fallen är ett verktyg för att avgränsa och göra 

plats för de respektive teoriernas processer. Även om det inte explicit uttrycks menar jag att dessa 

antaganden inryms i tanken om ”kroppen som system”, inom vilket processerna kan ”äga rum” 

(take place).49 De vetenskapliga metaforerna, vilka beskriver konceptens verkningar ”äga rum”, 

hänvisar, om vi relaterar diskussionen till den om spatial orientering, till grundläggande 

uppfattningar om vår rumsliga omgivning. Genom att avgränsa och definiera specifika händelser, 

i hjärnan respektive samhället, begreppsliggörs föreställningar om dem. Händelserna tolkas sedan 

utifrån begreppens plats i den teoretiska kedja som utgör dess kontext. 

This does not mean that social movements are only learning processes; but rather means that 

the particular character of a movement, what distinguishes it from other movements and what 

sets it off in time, is its cognitive praxis.50 

Jag har beskrivit hur sociologerna Jamison och Eyerman närmar sig den individpsykologiska 

forskningen genom att, som de säger ”reconnect an individual or psychological level of analysis 

to a collective or sociological level of analysis.”51 Denna manöver gör även Sokolov i inledningen 

till “The Orienting Response in Information Processing”. Han menar att den ursprungliga synen på 

orienteringsreaktionen (OR) som bundet till blott input och respons inte räcker till: 

The importance of the research into the OR revolves around the biological significance of the 

OR. A view of the orienting response as a mere reflex-like adjustment to the stimulus would be 

an inadequate description, because the biological conditions in the process of evolution that 

might be considered additional to those reflexes necessary for sustaining life have led to the 

development of a specific system for collecting information. Therefore, it could be said that 

ORs should be regarded as a component of exploratory behavior. Exploration itself is a 
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specific type of behavior, but it is not emphasized in the literature. Not only is there specific 

expression of such behavior through eye movements and other motor components, but there 

are very important emotional components of exploratory behavior.52 

För Sokolov räcker inte den biologiska förklaringen bakom orienteringsreaktionen, han vill även 

lyfta dess aspekt som ett explorativt beteende med inslag av emotionella investeringar. Sokolov 

använder ”system for collecting information”, alltså ”system för hämtande av information” för 

att beteckna detta teoretiska tillägg. Jag menar att Sokolovs begrepp ”system for collecting 

information” faller inom ramen för Eyerman och Jamisons begrepp ”cognitive praxis”. För 

Eyerman och Jamison startar nämligen de sociala rörelsernas kognitiva praktiker 

informationsprocesser i samhället. Sokolov å den neurobiologiska sidan menar att 

orienteringsreaktionen startar informationsprocesser i hjärnan. För båda fälten är alltså 

informationsprocessen det ”konceptuella utrymme” inom vilket processen äger rum. Jag har tolkat det 

som att informationsprocessen utgör en Point de Capiton, som därigenom binder de övriga 

koncepten till varandra.  

 

Jag har hittills visat på likheterna i de respektive teoriernas avgränsningar vad gäller 

konceptualiseringen av processernas övergripande rumsliga ramar. Denna avgränsning av det 

konceptuella utrymmet relaterar informationsprocessen till ett antal teoretiska föreställningar. En 

fundamental idé är för båda fälten att processen har en inledande fas och en slutfas. Vad 

kännetecknar då denna inledande- och slutfas på de två empiriskt vitt skilda fälten? Nedan 

beskrivs och analyseras dessa processers utmärkande drag, deras likheter samt skillnader. 

Rörelse och stagnation 

The movements exists as long as this conceptual space is open and dynamic. When this 

process has ended, the knowledge product(s) become institutionalized; individual actors 

disseminate into wider society practicing their knowledge as established intellectuals or as 

representatives of new kinds of professions; and the movement organizations become 

institutions or dissolve.53 

Rörelsen existerar så länge som det konceptuella utrymmet är dynamiskt. Den sociala rörelsen 

utmärks här av att vara i ett tillstånd av formulering. En social rörelse kan alltså aldrig vara 

”stöpt” eller fast, då det begreppsmässigt går stick i stäv med dess kognitiva ”rörlighet”. De 

sociologiska texterna menar att kunskapsprocessen når sitt slut när den sociala rörelsen 

institutionaliseras: 
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De skall inte reduceras till de organisationer eller institutioner de så småningom omvandlas till; 

det centrala är deras tillfällighet, deras flexibilitet.54 

De sociala rörelserna existerar så länge de är dynamiska i det konceptuella utrymmet, men det 

centrala är även deras tillfällighet och flexibilitet menar Eyerman och Jamison. Kopplingen till 

den neuropsykologiska vetenskapens teorier om inlärning är här tydlig.  Enligt denna utmärks 

korttidsminnet av sin ”plasticitet”, dvs. dess formbarhet. Informationsprocessens inledningsfas 

betecknas med andra ord av sin rörlighet i det konceptuella utrymmet medan långtidsminnet 

utmärks av sin fastare struktur.  

Thus, we propose that repeated sampling serves to converge on a precise stimulus 

identification by exploiting the short-term plasticity of circuit dynamical behaviour. Such 

plasticity may provide the dynamical substrate for a sensory memory, permitting the early and 

rapid self-organization of neural responses to sensory input.55 

Inlärningsprocessens biokemi utmärks i sin inledningsfas av sin plasticitet och dynamik. När 

korttidsminnet sedan överförs till långtidsminnet minskar dess plasticitet. Här vill jag lyfta en 

fråga om symbolik och fakticitet. I de neurobiologiska texterna syftar denna plasticitet till ett 

fysiskt fenomen i människokroppen, medan den konceptuella rörligheten i ”samhällskroppen” i 

större utsträckning kan tolkas som en metafor. Samtidigt är denna gränsdragning mellan 

symbolism och fakticitet till viss del skenbar, då effekterna av det som konceptualiseras i högsta 

grad kan vara verkliga, och då dessutom även konceptualiseringarna av fenomenen i 

människokroppen i slutändan är grundade i en språklig, symbolisk, förståelse, som i sin tur är 

rotad i de materiella förutsättningarna. 

Om korttidsminnet i citatet ovan beskrev inledningsfasens plasticitet så formas, enligt citatet 

nedan, dessutom efterhand ett ”permanent strukturellt märke”, vilket konceptuellt sammanfaller 

med tanken om institutioners strukturella kvarlevnad efter de sociala rörelsernas bortgång.  

Hebb (1949) argued that while learning is taking place, the engram which will eventually be 

formed is very delicate and liable to disruption (the aktive trace). With learning, it grows stronger 

until a permanent engram is formed (the structural trace) through neurochemical and 

neuroanatomical changes.56 

Jag har tolkat det som att den konceptuella enheten ”Informationsprocess” i de båda empiriska 

fälten utgår ifrån dikotomin ”Dynamisk – Statisk”. Denna dikotomi inbegriper ”Rörlighet – 

Stagnation” samt ”Flexibilitet/Plasticitet – Stelhet”. Begreppen ”Dynamisk”, ”Rörlig” och 

”Flexibel” kopplas i båda teorierna till tillståndet ”Aktiv”. Inom neurobiologin används t.ex. 

”active trace” i kontrast till ”struktural trace” medan det inom forskningen om sociala rörelser 
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56 Gross Richard, Psychology, the science of mind and behaviour, Fourth Edition (London 2004): Hodder and Stoughton 

Educational Sid. 260 
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talas om ”aktivister” i kontrast till ”institutioner” med fasta strukturer. Nedan redogörs för de 

koncept som utmärker inlärningsprocessens inledande samt avslutande fas för de två fälten som 

analyseras:  

Inlärningsprocessens 

Inledningsfas   Slutfas 

Dynamisk    Statisk 

Rörlig    Stagnerad 

Flexibel    Stel 

Tillfällig    Permanent 

Representeras av 

Aktivister    Institutioner 

Aktiv Trace    Structural trace 

 

Inlärningsprocessens/informationsprocessens inledningsfas betecknas av koncepten ”dynamisk” ”rörlig” 

”flexibel” och tillfällig och representeras av ”aktivister” i det sociologiska materialet och ”aktiv trace” i 

det neurobiologiska materialet. Slutfasen betecknas av dessa begrepps bekräftande negationer ”statisk”, 

”stagnerad”, ”stel”, ”permanent” och representeras av ”institutioner” i det sociologiska materialet och 

”struktural trace” i det neurobiologiska materialet. 

 
Jag vill här passa på att relatera analysen till Lakoff och Johnsons teori om metaforernas grund i 

den spatiala orienteringen. Att konceptualiseringen av de två fältens inledande respektive 

avslutande fas sammanfaller begreppsmässigt skulle i enlighet med Lakoff och Johnsons teori 

utgå från människans interaktion med miljön och omgivningen. Dikotomierna som utgör 

grunden för konceptualiseringarna går att finna i vår direkta omgivning. Det räcker med att bryta 

av en gren från en buske eller forma en klump lera för att inledningsvis mötas av flexibilitet och 

rörlighet för att vart efter se dem stelna. Jag har valt att kalla denna form av grundläggande 

metaforiska koncept med låg sannolikhet att förändras över tid för hypodiskurser. Denna 

hypodiskurs utgör i båda fälten konturerna för processens temporala rumslighet. Med andra ord 

inbegriper den hypodiskursiva dikotomin ”Flexibel – Stel” en tidslig aspekt, vilken utgör gränsen 

för processen. Det är inom denna tidsliga gräns som processen kan ”äga rum”, vilket medför att 

temporaliteten i de respektive fälten innebär en konceptuell rumslighet. Samtidigt vittnar det 

aktiva tillståndets kontinuum om vår ständiga upplevelse av tidsrummet. Jag menar att den 

spatiala orienteringen inte kan frigöra sig från att ständigt verka inom denna ”upplevelsens 

kontinuum”, som medför ”ett före och ett efter”; från framför till bakom, från upp till ner, som 

från vaken till sovandes. Rörelsen som koncept bygger i sig på denna spatiala upplevelse. 

 

Jag har hittills tolkat de två fältens idiom kring den inledande samt avslutande fasen i respektive 

informationsprocesser som hypodiskursiva dikotomier. Idén om den aktiva, dynamiska, rörliga, 

flexibla och tillfälliga inledningsfasen är även kopplad till andra koncept. I följande kapitel 
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analyseras hur de två fälten kopplar tanken om den Aktiva inledningsfasen till föreställningar om 

Organiserande samt Definierande. 

Självorganisering 

Som jag argumenterade för i förra kapitlet kopplas dikotomin ”Dynamisk – Statisk” på båda 

fälten till tanken om processens inledande- respektive slutfas, men den medför även ett tredje 

koncept om självorganiserande. Följande kapitel argumenterar för detta påstående. 

Such plasticity may provide the dynamical substrate for a sensory memory, permitting the early 

and rapid self-organization of neural responses to sensory input.57 

Citatet ovan är hämtat från en artikel av Mark Stopfer och Gilles Laurent där de pressenterar 

forskningsresultat om korttidsminnets neurokemiska uppsättning. Vad de menar är att 

hjärnbarkens plasticitet tillhandahåller dynamiska signalsubstanser och enzymer (substrate) hos 

sensorminnet, vilket i sig tillåter en tidig och snabb självorganisering av den neurala responsen på 

sensoriskt inflöde (dvs. mottagen information, som ett ljud som registrerats i hjärnan). Här 

kopplas idén om plasticitet funktionellt till tanken om självorganiserande. Jag menar i 

teoriavsnittet att det är konceptens specifika funktion i ett konceptualiseringssystem, och således 

dess relation till andra konceptuella enheter, vilket utgör det samband som ger koncepten sin 

mening. Jag har kondenserat citatet ovan för att framhäva de utvalda enheternas relation till 

varandra: ”Plasticity” provide ”dynamical” permitting ”self-organization”. Ordningen för 

hur koncepten följer varandra menar jag rangordnar dem. Plasticiteten är förutsättningen för det 

dynamiska, vilken i sin tur tillåter självorganisering. Denna konceptkedja menar jag går att 

återfinna i forskningen om de sociala rörelserna. Jag har redan argumenterat för att 

inledningsfasen för båda fälten betecknas av rörlighet och dynamik: ”The movements exists as 

long as this conceptual space is open and dynamic.”58 Det dynamiska är i de psykofysiologiska 

texterna dessutom förutsättningen för ”självorganisering”. Det är den neurala responsen på 

någon form av information som mottagits i hjärnan (sensory input) och dess självorganisering. 

Hos Eyerman och Jamison är det i den dynamiska inledningsfasen som den sociala rörelsen 

definierar sig själv i samhället. 

It is precisely in the creation, articulation, formulation of new thoughts and ideas – new 

knowledge – that a social movement defines itself in society.59 

Jag menar att de sociala rörelsernas självdefiniering är konceptuellt likformigt med 

neuropsykofysiologins självorganisering därför att när rörelsen definierar och artikulerar nya 

tankar och idéer innebär det i sig en ”strukturerande kraft”: 

                                                 
57 Mark Stopfer & Gilles Laurent , Short-term memory in olfactory network dynamics, (Pasadena 1999): Division of Biology, 

California Institute of Technology. Sid. 668 
58 Eyerman Ron & Jamison Andrew, Social Movements, A Cognitive Approach, (Oxford 1991): Blackwell Publishers Ltd 

Sid. 55 

59 Ibid. Sid. 55 
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The collective articulation of movement identity can be likened to a process of social learning 

in which movement organizations act as structuring forces [...]60 

Med andra ord är förutsättningen för den självorganiserande kraften hos sociala rörelser att det 

konceptuella rummet är dynamiskt. Jag har tolkat begreppen organisering och strukturering som 

isomorfiska då de konceptuellt fyller samma funktion i sammanhanget. De två 

informationsprocesserna som beskrivs å ena sidan hos hjärnans biokemi och å andra sidan hos 

sociala rörelser i samhället betecknas båda av: En aktiv och dynamisk inledningsfas som 

verkar strukturerande, organiserande och definierande. Samt, en stagnerad och statisk 

slutfas som är strukturerad, organiserad och definierad. 

 

Definierandet sker dock i relation till en fjärde konceptuell enhet. För att något ska kunna 

definieras måste det först relateras till något annat. I början av detta kapitel översätter jag ”neural 

responses to sensory input” till ”neurala responser på sensoriskt inflöde”. Vad som menas är 

kroppens neurala reaktioner på ett mottaget stimuli, som till exempel ett ljud. Hjärnan reagerar på 

ljudet efter att det registrerats, men inte utan att det först bearbetas. Följande kapitel behandlar 

den fjärde konceptuella enheten, vilken ligger mellan stimulus och reaktion; mellan formulerandet av 

nya idéer och kollektivt artikulerad identitet.  

Kodning och tolkningsram 

He suggested that stimuli activate representations in memory called control elements that code 

various attributes of the stimulus and may be related to response-evoking structures.61 

Öhman diskuterar Sokolovs teori om kontrollelement i teorin om orienteringsreaktionen. Sokolov 

menar att stimulus aktiverar representationer i minnet vilka han benämner kontrollelement. Dessa 

kodar de olika attributen av stimulus i relation till tidigare minnen och utifrån dessa aktiverar 

responsframkallande strukturer. Om stimulus upprepas vänjer sig kroppen till slut och behöver 

inte aktivera de responsframkallande strukturerna. Orienteringsreaktionen är i sig inte mätbar, 

men däremot reaktionerna från de olika involverande effektorsystemen som vart och ett är olika 

aspekter av orienteringsreaktionen och som vart och ett har olika syften och olika latenstider och 

duration. Begreppet som Öhman använder för att beteckna denna del av processen är Kodning.62 

Forskningen kring de sociala rörelserna, vilka tidigt beskrev sociala rörelser som reaktioner på 

strukturella spänningar, använder ett annat begrepp när de betecknar denna del av 

                                                 
60 Eyerman Ron & Jamison Andrew, Social Movements, A Cognitive Approach, (Oxford 1991): Blackwell Publishers Ltd 

Sid. 55 

61 H. D. Kimmel, E. H., Van Olst, J. F. Orlebeke (Red.) The orienting reflex in humans. (New York 1979): Lawrence 

Erlbaum Associates, inc., Publishers, Kap. Arne Öhman, The Orienting response, Attention, and Learning: An 

Information-Processing Perspective Sid. 446 

62 H. D. Kimmel, E. H., Van Olst, J. F. Orlebeke (Red.) The orienting reflex in humans. (New York 1979): Lawrence 

Erlbaum Associates, inc., Publishers, Kap. Arne Öhman, The Orienting response, Attention, and Learning: An 

Information-Processing Perspective Sid. 446 
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informationsprocessens inledningsfas. Eyerman och Jamison använder ordet ”inramning” och 

nedan argumenterar jag för att deras begrepp borde förstås som en metonymi till begreppet 

”kodning”. De menar att: 

All ”framing” eller tolkning som sker inom en rörelse är en kollektiv och interaktiv 

kunskapsprocess; både ramar och deras innehåll konstitueras reflexivt i en kollektiv process.63 

Ram- begreppet är hämtat från Erving Goffmans klassiska sociologiska teori om tolkningsramar. 

Åsa Wettergren beskriver konceptet kring tolkningsramar på detta sätt: 

En ram är ett ”tolkningsschema” som förenklar och kondenserar ’världen där ute’ genom att 

selektivt understryka och koda objekt, situationer, händelser, erfarenheter och 

handlingsförlopp i någons nuvarande och förflutna situation.64 

Detta sammanfaller på ett teoretiskt plan med Öhmans bruk av kodning. Både inramningen och 

kodningen relaterar det nuvarande tillståndet till tidigare minnen, individuella å ena sidan och 

kollektiva å den andra. Enligt Öhman är det ”kontrollelementen” som kodar informationen och 

relaterar den till tidigare minnen.65 I Goffmans teori är det ”tolkningsscheman” som upprättar 

tolkningsramar. Jag menar att dessa två begrepp fyller identiska funktioner inom de respektive 

teorierna. När något kodas upprättas en tolkningsram för kommande information att tolkas 

utifrån. En kodning är per definition ett tolkningsschema, liksom ett tolkningsschema kodar 

information i olika kategorier.  Kodningens tankefigur är sprungen ur logiken kring ”input-

output”, där information som matas in och processas av koden. Olika koder bearbetar samma 

information med olika resultat. På samma sätt antyder konceptualiseringarna kring 

tolkningsramen att olika tolkningsramar ”matar ut” olika tolkningar, vilket ligger nära kodningens 

input-outputartade karaktär. 

Kondenserad teori 

För att sammanfatta och pedagogiskt kunna pressentera mina resultat har jag valt att göra en 

modell över konceptkedjorna jag urskiljt i materialet som analyserats. Det är ganska paradoxalt att 

inse att när en bild eller ett diagram kallas för modell för något, så är det av samma anledning 

som en princip kallas för modell. Denna anledning kan formuleras med ett enda ord: Förenkling. 

Vi behöver förenklingar för att på en gång få överblick över ett områdes fundamentala 

karakteristika. Då koncepten inte kan tolkas direkt utifrån observationer, menar B.H Kazemier att 

modeller kan introduceras för att konstituera bryggan mellan den teoretiska och den observerbara 

nivån, där både de teoretiska och observerbara predikamenten i det empiriska materialet kommer 

                                                 
63 Ron Eyerman & Andrew Jamison, Sociala Rörelser i Ny tid, (Lund 2009): Studentlitteratur, Sid. 161 

64 Åsa Wettergren & Andrew Jamison (Red.), Sociala Rörelser, Politik och kultur, (Lund 2006): Studentlitteratur Sid. 27 

ff. 

65 H. D. Kimmel, E. H., Van Olst, J. F. Orlebeke (Red.) The orienting reflex in humans. (New York 1979): Lawrence 

Erlbaum Associates, inc., Publishers, Kap. Arne Öhman, The Orienting response, Attention, and Learning: An 

Information-Processing Perspective Sid. 451 
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att tolkas som modellens predikament, där modellen får förse en lagenlig relation mellan de två 

tolkningarna.66  

 

Om jag i teoriavsnittet beskrev genom vilket teoretiskt raster som materialet kommer att 

analyseras, så är modellerna som pressenteras i analysen den kondenserade och förtätade 

schematisering som är kvar efter att de metodologiska verktygen applicerats. Nedan följer 

modellen över mina resultat om de två konceptkedjorna vilka jag menar är teoretiskt isomorfiska: 

 

 
Konceptualiseringen av informationsprocessens inlednings- och slutfas hos vetenskaperna om Orienteringsreaktionen (OR) till vänster, 

samt Sociala Rörelser (SR) till höger.  

                                                 
66 B.H. Kazemier /D. Vuysje (Edit), The Concept and the role of the Model in Mathematics and Natural and Social Sciences, 

(Dordrecht, 1961): Reidel Publishing Company Sid. 43 
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Modellen är utformad på så sätt att jag tolkat metaforerna som konceptuella enheter med ordnad 

relation till varandra i en konceptuell kedja, och kan läsas på följande vis: 

Informationsprocessen hos OR har en Inledningsfas som är Dynamisk, Rörlig, Plastisk och 

Tillfällig. Information Kodas genom att Processas av Kontrollelement vilket Funktionellt verkar 

Organiserande och Representeras av Aktiv trace. På samma sätt kan vi läsa slutfasen för OR samt 

inlednings- och slutfasen för SR. 
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Hypo- och hyperdiskurser  

Jag har även infört två analytiska verktyg vilka syftar till att rangordna diskurserna. Det första är 

hypodiskurs, med vilket jag menar grundläggande fysikaliska och motoriska koncept med låg 

sannolikhet att förändras över tid. Det andra begreppet är hyperdiskurs, med vilket jag menar 

koncept med högre sannolikhet att förändras över tid på grund av dess ursprung i mer 

teorigenererande vetenskapers och teknikområdens konceptualiseringssystem. 

 

Enligt Voloshinov kan inte tecken särskiljas från ideologi. Kan jag tolka mina resultat som att det 

inom dessa vetenskapsgrenar råder en slags "datorideologi" eller "datorparadigm" eller 

"datordiskurs"? Om det innebär en datorideologi skulle det medföra att datorn sätter gränserna 

för vilka metaforer och begrepp som tillåts utan att störa helhetsbilden. Så har dock inte varit 

fallet. Varken rörelse, stagnation, flexibilitet, plasticitet har sina rötter i datorns värld. Det har 

däremot kodning, processer, system och "circuit". Jag har med andra ord urskiljt två övergripande 

konceptualiseringssystem som samverkar på båda fälten. En ”organiskt” sprungen och en 

sprungen ur ”tekniken”. Jag har tolkat de organiska metaforerna som hypodiskurser och de från 

datorn som hyperdiskurser. Samtidigt är denna tolkning grundad i en tid då datorns metaforvärld 

ligger nära till hands för tolkning av ”system”. Tanken om system går trotts allt att spåra längre 

tillbaka än datorn. En fråga uppstår: Utgår hyperdiskurserna från hypodiskurserna, kanske rent av 

tvärt om, eller samverkar de parallellt utan rangordning? Nedan följer en diskussion om hur 

hypo- och hyperdiskursernas betecknande samverkar i relation till dess Point de Capiton och 

historiska a priori. 

 

Kodning samt tolkningsram har jag tolkat som hyperdiskursiva konceptuella enheter för att de 

härstammar från vetenskapliga fält med högt teorigenererande. Att Åsa Wettergren låter 

tolkningsramen betecknas av kodningens metafor är ett exempel på detta. De övriga koncepten 

som jag tolkat som hyperdiskurser är:  

 Active trace – Struktural trace 

 Aktivist – Institution 

 Kodning – Kodad 

 Inramning – Inramat 

 

De konceptuella enheter som jag tolkat som hypodiskurser är: 

 Dynamisk – Statisk 

 Rörlig – Stagnerad 

 Flexibel – Stel 

 Tillfällig – Permanent 

 Aktiv – Passiv 
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Jag har tolkat dessa som hypodiskurser med utgångspunkt i att det är begrepp jag anser utgå från 

grundläggande spatiala koncept. Jag vill relatera detta till Jacques Lacans diskussion om Point de 

Capiton. För Lacan är detta de punkter till vilka betecknad och betecknare blir hopknutna. Enligt 

Lacan är nämligen inte relationen mellan betecknad och betecknare given. Den glider så att säga 

ständigt mellan kontexter.67 Vid Point de Capiton, eller ”nodalpunkten” som den även kallats, får 

ett tecken innebörd; det är punkten som fixerar elementen i texten till en given kontext, som 

därigenom tillfälligt fäster relationen mellan betecknad och betecknare till en meningsfylld 

funktion i texten. Jag menar i min analys att cognitive praxis och system for collecting information utgör 

detta nav som knyter de andra koncepten till varandra i en meningsfullhet; som binder betecknad 

och betecknare. Som Lacan säger är inte denna relation mellan betecknad och betecknare given. 

Som exempel skulle begreppen rörlig och flexibel betyda något helt annat i relation till en 

diskussion om dagens arbetsmarknad. Det är utifrån att existera i ett konceptuellt utrymme av 

kognitiv praktik och informationsprocess som begreppen statisk, stagnerad, stel, permanent, flexibel, 

dynamisk, tillfällig, rörlig etc. förstås. Utifrån Foucaults vokabulär utgör kognitiv praktik och 

informationsprocess det centrala tema och filosofiska koncept som ger de övriga begreppen sina 

relationer och lägger i dem en mening som de ”från början” inte har. Samtidigt menar jag att 

begreppen flexibel och stel går inom ramen för vad jag kallat hypodiskursiva dikotomier. Mina resultat 

visar att de hypodiskursiva dikotomierna kan existera oberoende av Point de Capiton, som i 

exemplet om arbetsmarknaden. Däremot skulle de inte relaterats till de hyperdiskursiva 

begreppen om det inte vore för denna gemensamma mittpunkt. Jag har tolkat det som att de 

hypodiskursiva dikotomierna överför mening till hyperdiskurserna, att de betecknar dem, medan 

informationsprocessen är den punkt som möjliggör betecknandet. Modellen nedan är en visuell 

tolkning av denna relation: 

 

 
Den gemensamma mittpunkten ”Kognitiv Praktik/Informationsprocess” överför den 

mening från den dikotoma hypodiskursen ”Flexibel – Stel” på tanken om den 

hyperdiskursiva dikotomin ”Aktivister - Institutioner”. 

                                                 
67 Jacques Lacan, The Seminar. Book III. The Psychoses, 1955-56 (London, 1993): Routledge Sid. 268  
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Denna relation är emellertid ömsesidig, då jag menar att mening även överförs från begrepp som 

institution till begrepp som stel. I relation till ”ryggmassage” skulle tecknet ”stel” beteckna något 

annat än i relation till institutioners informationsprocesser. Jag har tolkat det som att dessa tecken 

fixerar sin relation till varandra genom att existera i ett ”rum” som utgörs av 

Informationsprocess/Kognitiv praktik: 

 
Hypodiskurserna (i den övre kolumnen) har en dikotom relation till varandra. Samtidigt har de en 

konceptuellt representativ relation med hyperdiskurserna (i den undre kolumnen). Spalten till vänster 

representerar det ena lägret, medan den till höger representerar dess negation. 

 

Samtidigt som dessa tecken existerar och betecknar varandra genom informationsprocessens 

Point de Capiton existerar och betecknas informationsprocessen i sig inom formationen av 

”kroppen som system”. Betraktandet av entiteters samband utifrån tanken om system, eller 

nätverk, har i sig en vetenskaplig och historisk kontext vilken är svår (omöjlig?) att bortse från. 

”System” som koncept och dess historiska a priori formar och fastställer förutsättningarna för de 

två vetenskapernas konceptualisering av de vetenskapliga objekten. Genom att 

informationsprocessen verkar inom tanken om ”ett system” relateras de konceptuella enheterna 

till varandra och ges på så sätt interna relationer och samband. Dessa interna relationer är 

däremot på intet sätt statiska. Att rambegreppet skiftat till tolkningsschema och till kodningens 

metaforvärld är ett exempel. När begrepp som ram/schema/kod ”muteras”, omformas, från en 

metaforvärld till en annan, blir en viss betydelseglidning oundviklig. Det betyder å andra sidan 

inte att den konceptuella formen bryts. Tvärt om kan en mutation vara oundviklig just för att 

formen, funktionen, ska behållas. Ett begrepp kan trots allt glida i betydelse även då tecknet som 

betecknar det behåller sin form obruten. Antingen genom att byta kontext, som ”stel” i relation 

till ”ryggmassage” kontra ”informationsprocess”, eller genom att kontexten byter kontext. Ett 

Point de Capiton kan vara en sådan kontext, eller snarare, utgöra det moment i kontexten som 

binder dem samman.  Den senare glidningen är kanske något svårare att upptäcka. Kan det vara 
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så att betydelsen av den hypodiskrusiva dikotomien ”Rörlig – Stel” vilken genom dess Point de 

Capiton ”Informationsprocessen” relateras till och representeras av den hyperdiskursiva 

dikotomien ”Aktivister – Institutioner”, skulle glida, om dess Point de Capitons 

(informationsprocessens) Point de Capiton (system) genomgick en betydelseglidning; dvs. om 

konceptualiseringen av ”system” förändrades? Kanske ska ”system” ännu hellre beskrivas som 

informationsprocessens a priori?  

 

Under 1700-talet fanns inte datorernas idévärld att tillgå vid konceptualiseringen av system, 

medan exempel som Carl Von Linnés Systema Naturae möjligen låg närmare till hands. (Nu är 

detta hopp väl långt och rent spekulativt, men kanske ändå intressant som exempel om vi tillåter 

oss placera de två vetenskaperna i en kontext då de ännu inte formulerats.) Att läsa in datorns 

symbolvärld i tecken som ”system” och ”nätverk” är med andra ord en tolkning nedsänkt i en 

situation som i och med materiell omdaning medfört nya former av metaforer. Med Voloshinovs 

terminologi kan vi säga att tecknet ”system” lever i den semiotiska interaktionens logik som 

utgörs av den sociala situation där ”system” relateras till den materiella basen för socialt liv där 

system verkar – dvs. datorn. Samtidigt är inte datorns metaforvärld självklar för tolkningen av 

”system” och ”nätverk”. Frågan blir var betydelseglidningen av begreppet sker. ”System” är ett 

exempel på begrepp vars tecken fått stå i princip oförändrad under en lång tidsperiod, medan det 

internt förändrats i och med dess applikation på nya områden utifrån en ny materiell verklighet. 

Utifrån dessa slutsatser blir begreppsparet hypo- och hyperdiskurs en klumpig definitionsapparat, 

då ”system” uppfyller kraven för definitionerna av både hypodiskurs och hyperdiskurs som jag 

definierat dem i detta arbete. I viss mån gäller detta alla metaforer, då de liksom 

konceptualiseringar kring system är kontextbundna till en ständigt föränderlig materiell verklighet 

utifrån vilken den semiotiska interaktionen möjliggörs. 

 

På vilket sätt begrepp som ”informationsprocess”, vilken använder sig av ”system” som utrymme 

för processen, förändras när begreppet ”system” får nya förutsättningar för betecknande i och 

med materiell omdaning, kan inte detta arbete svara på. Vad som är intressant för arbetet så här 

långt är att i ett första led proklamera att det föreligger en isomorfi mellan de två teoretiska 

konceptualiseringarna över informationsprocesserna. Däremot kan några frågeställningar 

konstrueras: Skulle den förändrade formen för system ändra självaste funktionerna hos de 

konceptuella enheterna inom informationsprocessen? Var sker egentligen betydelseglidningen?  

Skulle andra metaforer och dikotoma byggnationer behövas för att funktionerna ska kunna 

”uppfyllas”? Var i den betecknande kedjan griper dess Point de Capitons egna a priori tag 

starkast/svagast? Vilka är kriterierna för sådant urskiljande? 
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Flexibilitetens och tillfällighetens ideologi och 

informationsprocessens paradox 

 

I början av uppsatsen nämner jag Mats Beronius resonemang om vetenskapens moraliserande 

effekter som en av anledningarna till varför arbetet är samhällsfilosofiskt intressant. Beronius 

hävdar att vetenskapen genom att beskriva människans natur också uttalar sig om hur människan 

borde leva.68 Under detta stycke kommer jag att redogöra för mina resultat i relation till denna 

utgångspunkt. 

 

Flexibilitet, dynamik, tillfällighet, plasticitet och rörlighet blir i teorierna sammankopplade till ett tillstånd 

av aktiv inlärning. Om konceptet inlärning betraktas som eftersträvansvärt menar jag att dessa 

attribut blir förbundna med det moraliskt goda. Att ständigt upprätta tolkningsramar och 

organisera likaså. 

 

Statiskt, stagnerad, stel och permanent kopplas å andra sidan till ett tillstånd där inlärning inte längre 

sker. Dessa representeras av fasta strukturer och institutioner. Om inlärning betraktas som 

eftersträvansvärd blir dessa bundna till en negativ moral.  

 

Då dessa begrepp förstås utifrån informationsprocessens och den kognitiva praktikens kontext är 

det genom upprättandet av tolkningsramar och nya kodningar som aktiv inlärning sker. Som jag 

argumenterat för är tillståndet av fasta strukturer och stagnerad inlärning kopplat till idén om 

redan upprättade tolkningsramar och koder. Jag menar att om vägen till kunskap beskrivs utifrån 

upprättandet av nya tolkningsramar, så medför detta implicit att redan upprättade tolkningsramar 

försvårar nya informationsprocesser. Det ligger något starkt paradoxalt i detta, då det medför att 

det moraliskt goda blir att aldrig uppnå själva målet med inlärning, då det skulle medföra att 

stagnera i strukturer och av avta i inlärning. Jag har kallat detta för Informationsprocessens paradox, 

och formulerar paradoxen med följande fråga: Om inlärning är eftersträvansvärt, ligger det då 

inte något paradoxalt i att inlärningsprocessens slutfas föreställs vara ett tillstånd där inlärning är 

teoretiskt ”omöjliggjord”? Urskiljandet av denna paradox är en central slutsats som jag anser 

måste få en lösning, och jag återkommer till detta i slutdiskussionen. 

 

Som jag redogör för i teoriavsnittet menar Voloshinov att tecken inte kan isoleras från ideologi. 

De konceptuella enheterna representeras av tecken, vilka konstitueras i medvetandet via ett 

nätverk av betecknare. Nätverket består i denna uppsats av relationerna mellan de konceptuella 

enheterna vilket ger grund åt en specifik rationalitet. Varje ideologi medför på så sätt i sig en 

specifik rationalitet. Denna ideologi medför föreställningar om ”det moraliskt goda”. Vilken är 

                                                 
68 Mats Beronius, Bidrag till de sociala undersökningarnas historia, eller till den vetenskapliggjorda moralens genealogi, (Stockholm 

1994): Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Sid. 168 
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den ideologi som möjliggör och rationaliserar informationsprocessens paradox? Även till detta 

återkommer jag i slutdiskussionen. 

 

Jag tolkar det som att ”det moraliskt goda” utifrån inlärningsprocessens rationalitet blir att ständigt 

röra sig i ett tillstånd av flexibilitet, dynamik och tillfällighet. Jag menar att denna rationalitet blir 

en ideologisk kulturell kunskap som sedan kan appliceras på andra fält. Detta kan vara den 

vetenskapliga växelverkan som Foucault talar om. Foucaults ”gemensamma mittpunkt” liknar i 

mycket Jacques Lacans begrepp Point de Capiton. För Foucault innebär denna växelverkan att 

filosofiska koncept vandrar från det fält där de formulerades till andra vetenskapliga och politiska 

diskurser. Detta görs genom att litterära verk behandlar dess filosofiska problem, begrepp och 

teman. Han relaterar denna process till arbetet inom institutioner, sociala vanor och beteenden, 

tekniker, outtalade behov och praktiker, vilka återupplivar diskurser genom att verka i det 

konkreta landskap av tillväxt och utveckling som vetenskapen utgör. Genom att kretsa kring en 

gemensam mittpunkt relateras koncepten till varandra, och lägger i dem mening som de från 

början inte innehar, menar Foucault.69 Jag har tolkat det som att inlärningsprocessens rationalitet har 

varit den gemensamma mittpunkten kring vilka de två fält som analyserats kretsat.  

 

I följande kapitel redogör jag först för analysens begränsningar och förutsättningar, för att sedan 

återkomma till informationsprocessens rationalitet genom att placera den i en sociomateriell historisk 

kontext. 

Slutdiskussion 

Arbetet begränsar nödvändigtvis de respektive fältens teorier i form av urval och fokus. I ett 

första steg har jag låtit vissa teoretiker "representera" å ena sidan psykofysiologin och å den andra 

sidan sociologin. Detta har varit att i viss mån förgripa sig på disciplinerna. Det material jag 

undersökt utgör trots allt bara utsnitt, eller avgreningar, av moderdisciplinerna. Det skulle vara 

intressant att undersöka även andra grenar inom dessa discipliner under samma syfte och med 

metod för att se om isomorfier föreligger även där. Anledningen till att just dessa fält valdes var 

att de båda behandlar informationsprocesser. En teoretisk tangeringspunkt har därför funnits 

från början, trots att de rent empiriskt varit helt skilda. I analysen har författarnas empiriska data i 

princip sållats bort. Endast väldigt ytligt har jag nämnt något om vad de faktiskt behandlar. Vad 

som varit intressant för syftet har varit att urskilja den process i vilka koncept utvecklas och 

etableras och med vilka metaforer de betecknar sina föreställningar om det empiriska fältet. Även 

på denna punkt har fokus avgränsat fältet. Jag har valt att betona vissa metaforer som jag ansett 

vara relevanta. Några av dessa metaforer har jag sedan relaterat till en historisk materiell 

utveckling, där jag argumenterar för att några av metaforerna är hämtade, eller åtminstone 

tolkningsmässigt nedsänkta i en tidstypisk materiell bas: Datorn. Denna bas har möjliggjort nya 

                                                 
69 Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, (London 2008): Routledge Sid. 154 
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former för social interaktion och skapat en ny grund för spatial orientering. Detta har i sin tur 

gett struktur åt kognitionssystemet, vilket Peschl skulle kalla för ”den kulturella kunskapen”. De 

två fältens konceptualiseringar delar på vissa punkter detta "dator- rum" inom vars väggar dess 

tecken lever. 

 

I början av uppsatsen beskrev jag med hjälp av Torbjörn Gustafsson hur konceptualiseringen av 

samhället och människan följts åt i relation till en ständigt föränderlig materiell verklighet.70 

Koden som koncept menar jag är nära förbunden med datorns inträde i den vetenskapliga 

arenan. Att Goffman var född på 1920-talet menar jag talar för att hans rambegrepp är hämtat 

från ett vetenskapligt metaforsystem som ännu inte präglats av datorns inträde i 

vardagskonceptualiseringen. När Åsa Wettergren redogör för ram-begreppet gör hon det med 

metaforer hämtade från den nya materiella bas som präglat hennes tid. Dessa slutsatser faller 

måhända i linje med tesen om att ny teknik möjliggör nya metaforer, de är emellertid i sig 

oförmögna att svara för inom vilken kontext metaforernas betecknande grips av, och griper tag 

om, en bredare ideologisk kunskapsprocess av epistemologiska formationer.  

 

Enligt Foucault är de epistemologiska figurerna i sig inte någon form av kunskap eller typ av 

rationalitet som överskrider vetenskapliga gränser, utan summan av alla de relationer av 

diskursiva regelbundenheter som kan upptäckas under en given period.71 Jag har i denna uppsats 

tolkat de diskursiva regelbundenheterna som återkommande metaforer, vilka utgör grunden för 

en form av ”logik” hämtad från en social interaktion med en materiellt spatial verklighet. Vad 

gäller ”tolkningsramens epistemologi” har metaforerna förändrats till kodningens epistemologi, 

samtidigt menar jag att de trots allt fyller likartade funktioner i konceptualiseringssystemet. Detta 

verkar tala emot att, som jag gör, översätta Foucaults definition av epistemologiska figurer som 

återkommande metaforer. Snarare framstår de epistemologiska figurerna med min definition vara 

precis det Foucault säger att de inte är; nämligen en form av rationalitet som överskrider 

vetenskapliga gränser. Frågan är om inte varje metafor medför en form av kunskap eller typ av 

rationalitet, som överskrider vetenskapliga gränser när den nyttjas av de olika vetenskaperna. 

Detta skulle innebära att summan av de diskursiva regelbundenheterna medför en form av 

rationalitet när de vetenskapliga gränserna överskrids av ”gränsblinda” metaforer. Vad som blir 

problematiskt är att varje metafor kan förändras när den kliver över tröskeln till ett nytt fält. 

Koden kan som exempel användas på olika sätt. Å ena sidan kan den beteckna ett dator-skript, 

vilket är den liknelse jag tolkar Sokolov utifrån, medan den på annat håll kan beteckna ett hemligt 

lösenord. Här blir kontexten i sig den epistemologigrundande faktorn för metaforens 

betecknande. På så sätt återknyts episteme till relationen av de diskursiva regelbundenheterna, och 

inte till föreställningen om en ”essentiell” form av objektiv logik inneboende i metaforen. Det är 

                                                 
70 Torbjörn Gustafsson, Själens Biologi, Medicinen, Kulturen och Naturens Ordning 1850-1920 (Stockholm 1996): Brutus 

Östlings Förlag, Sid. 43 
71 Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, (London 2008): Routledge Sid. 154 
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av denna anledning som upprättandet av konceptkedjor har varit en grundläggande del av 

analysen. Genom att upprätta konceptkedjor framstår varje koncept som en del av en helhet, med 

en given funktion i sammanhanget. Detta menar jag fäster ett teckens betecknande genom att 

framhäva dess kontext. Konceptkedjorna har i mitt material ständigt ”rört sig inom” eller ”kretsat 

runt” informationsprocessens rationalitet. Upprättandet av konceptkedjor har måhända varit ett lysande 

verktyg för att visa att en isomorfi existerar mellan konceptualiseringarna hos de två empiriskt vitt 

skilda fälten, likaså har det varit nödvändigt att relatera fältens metaforer till vissa tekniska 

förutsättningar och dess implicita rationaliteter, men även dessa slutsatser är oförmögna att 

kontextualisera fenomenet. Det finns fortfarande en fråga som ännu inte är besvarad. Innan jag 

på riktigt kan formulera och svara på denna fråga ska jag först sammanfatta var vi nu står i den 

vetenskapsteoretiska förståelsen. 

 

Jag har tolkat det som att rationaliteterna medför en moral, som i sig är ideologiskt grundad och 

materialiserad genom de vetenskapliga praktikerna. Jag menar att detta talar för att svara jakande 

på frågan som ställs i teoriavsnittet, där jag frågar om vetenskapliga praktiker kan ses som 

materialiserade ideologier. Jag hävdar att själva metaforerna i konceptualiseringarna är hämtade 

från en viss materiell förutsättning. Denna materiella förutsättning förändras i och med den 

tekniska utvecklingen och skapar på så sätt nya former för social interaktion och spatial 

orientering. Genom att utgå från dessa nya former för social interaktion och spatial orientering 

skapar vetenskapspraktiker metaforer vilka ligger till grund för förståelsen av sitt 

forskningsobjekt. Denna förståelse av forskningsobjektet innebär en form av rationalitet, som i 

sig är ideologisk. Därför menar jag, i likhet med Voloshinov, att tecken varken kan skiljas från den 

sociala och historiska situation där de uppstår eller från ideologi.72 

 

Vilken är då den sociala och historiska situation som vetenskaperna utgår ifrån när de 

förmedlar den moraliserande och ideologiska informationsprocessens rationalitet? I den 

historiska bakgrunden beskriver jag genom Gustafsson hur universum under 16- och 1700-talet 

beskrevs utifrån urverkets mekaniska lagbundenheter, vars föreställningsvärld var nära förbunden 

med föreställningen om Guds eviga lagar. Gustafsson visar hur universum under 1800-talet 

snarare betecknas av kaos, med metaforer hämtade från förbränningsugnarnas logik.73 Samhället 

hade då genomgått stora förändringar. En maktförskjutning hade skett, från kyrkans och 

feodalismens inflytande till ett allt starkare borgerskap i och med kapitalismens övertagande av 

samhällsorganiseringen.74 Samhället förändrades drastiskt under detta sekel, och för att se hur en 

av de tidigaste skildringarna av kapitalismens inträde formulerats ska jag lyfta hur Karl Marx i 

mitten av 1800-talet beskriver denna förändring i Kommunistiska manifestet: 

                                                 
72 V.N. Voloshinov, Marxism and the Philosophy of Language, (New York 1973): Seminar Press Sid. 9 

73 Torbjörn Gustafsson, Själens Biologi, Medicinen, Kulturen och Naturens Ordning 1850-1920 (Stockholm 1996): Brutus 

Östlings Förlag Sid. 43 

74 Ibid. Sid 43 
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Den fortgående omvälvningen i produktionen, det oavbrutna omskapandet av alla samhälliga 

förhållanden, den eviga osäkerheten och rörelsen kännetecknar bourgeoisiens epok gentemot 

alla andra. Alla fast inrotade förhållanden åtföljs av gamla ärevördiga föreställningar och 

åskådningar upplöses, alla nybildade föråldras innan de hinner bli förbenade. Allt som är fast 

förflyktigas, allt heligt profaneras […]75 

Marx sammanfattar, utan att veta om det, informationsprocessens paradox i en enda mening”[…] alla 

nybildade föråldras innan de hinner bli förbenade.” Han relaterar denna ”eviga rörelse” till 

bourgeoisiens epok, den borgerliga historiska epoken. Marx betecknar den borgerliga epoken med ord 

som rörelse och dikotomier som fast – förflyktigad, vilka är själva nyckelkoncepten i materialet 

jag undersökt. I relation till resultaten om informationsprocessens dikotomiska byggnation 

framstår något intressant. ”Allt som är fast förflyktigas” blir i relation till informationsprocessens 

paradox den enda lösningen på paradoxen. Om informationsprocessens rationalitet strävar efter 

ständig rörelse, och mot slutfasen hamnar i ett tillstånd av stelhet, kan ekvationen endast räddas 

om allt upplöses; förflyktigas, och processen kan börja om på nytt. Marshall Berman diskuterar i 

Marxistiska äventyr hur modernitetens utvecklingsideal växte fram ur den borgerliga ekonomiska 

utvecklingens frambrytande realitet: 

Moderna män och kvinnor måste lära sig att sträva efter förändring, att inte bara vara öppen 

för förändringar i sitt personliga och sociala liv utan också positivt begära dem, aktivt söka upp 

och genomföra dem. De måste lära sig att inte nostalgiskt längta efter ett verkligt eller inbillat 

förflutets ”fast inrotade” förhållanden, utan istället glädjas åt rörligheten […]76  

I början av arbetet argumenterar jag utifrån Mats Beronius Bidrag till de sociala undersökningarnas 

historia, eller till den vetenskapliggjorda moralens genealogi varför det är av intresse att undersöka vad de 

två fälten säger om människo- och samhällskroppen. ”Vet man vad människan är till sin natur, 

vet man vad samhället är till sitt väsen, då har man också svaret på frågan om hur det goda livet 

ska se ut.”77 Att de två vetenskaperna beskriver dessa kroppars aktiva informationsprocesser 

utifrån begrepp som ”dynamik”, ”rörlighet” och ”flexibilitet” etc. menar jag skapar en viss 

kunskapsteoretisk ”kris”, när de sätts i relation till å ena sidan Gustafssons skildring av 

vetenskapens och borgerlighetens ”allians” 78, och å andra sidan Marx och Bermans skildring av 

den borgerliga epokens krav på rörlighet. Att deras föreställningsvärld sammanfaller blir utifrån 

detta antagande inte lika mycket ett ”sammanträffande” som en historisk nödvändighet. Den 

tekniska utvecklingen kring vilken jag menar att metaforerna möjliggörs har varit oskiljaktigt 

förbunden med den borgerliga epoken.  

                                                 
75 Karl Marx, Friedrich Engels, Kommunistiska Manifestet, (Värnamo 1997): Arena Bokförlag Sid. 15 

76 Marshall  Berman, Marxistiska äventyr, (Göteborg 2002): Daidalos förlag Sid. 101 
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1994): Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Sid. 168 

78 Torbjörn Gustafsson, Själens Biologi, Medicinen, Kulturen och Naturens Ordning 1850-1920 (Stockholm 1996): Brutus 

Östlings Förlag, Sid. 59 
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”Den borgerliga epoken” utgör en historisk förutsättning för de vetenskaper 

vars a priori ”Kroppen som system” tillåter ”Informationsprocessen” utgöra 

ett Point de Capiton för betecknanden inom konceptualiseringen av 

forskningsobjekten OR och SR. Hela konceptkedjan är med andra ord 

nedsänkt i en situation som griper tag om hela konceptualissystemet.  

 

Kan vi finna fler diskursiva formationer kretsandes kring rörlighet och flexibilitet som är 

verksamma i skrivande stund? Om vi nu ska hålla oss inom en diskussion om 

informationsprocesser och vetenskapens moraliserande effekter kanske diskursen om ”livslångt 

lärande” kan fungera som ännu ett exempel. Med ”livslångt lärande” menar jag tanken om att 

aldrig bli färdiglärd, om behovet av att anpassa sig efter marknadens krav på föränderlighet och 

dess implicita krav på ständig förnyelse. Informationsprocessens paradox, liksom idén om att 

”allt fast förflyktigas” framstår här som en förutsättning för idén om det livslånga lärandet.  

Jag menar att de tecken som betecknar informationsprocessens aktiva inledningsfas tolkas som 

”positiva” inte kan förstås annat än i relation till kapitalismens krav på rörlighet. En fråga uppstår: 

Skulle jag tolkat informationsprocessens ”moraliskt goda” på ett annat sätt innan denna moderna 

borgerliga omvälvning? Under feodaltiden kanske istället statisk, stagnerad, stel, permanent och passiv 

skulle beteckna det eftersträvansvärda tillståndet? Kanske skulle ”statiskt” istället beskrivas som 

”stabilt”, ”stagnerad” som ”fulländad”, ”stel och permanent” som ”robust”? Utifrån Gustafssons 

skildring av den feodala epokens syn på universum som styrt av ”Guds eviga lagar” verkar inte 

detta helt orimlig. Om den historiskt materiella och sociala kontexten i sig är den 
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epistemologigrundande faktorn för metaforens betecknande verkar denna spekulation dessutom 

trolig. Det ligger också i linje med att episteme relateras till relationen mellan de diskursiva 

regelbundenheterna, och inte till föreställningen om en ”essentiell” form av objektiv logik 

inneboende i metaforen. 

Jag börjar uppsatsen med att fråga om föreställningarna kring människan och samhället har 

fortsatt att skrida sida vid sida. I analysen argumenterar jag för att båda fälten som undersöks 

föreställer sig informationsprocessen hos individen och samhället utifrån inte bara likartade 

begrepp, utan i hela uppbyggnaden av processen; från dess inledande fas till dess slutfas 

genomgår de konceptuellt sammanfallande stadier. Utöver detta har datorns logik skapat nya 

former av tolkningsmöjligheter för metaforerna. Genom att använda datorns metaforvärld på 

föreställnigen om människan möjliggörs helt nya sett att beskriva henne. Men det låser även 

koncepten och begränsar i viss mån förståelsehorisonten till datorns värld. Detta gäller dessvärre 

också metoden som undersökt materialet. Begreppen ”nätverk” och ”system” har varit 

genomgående teman i detta arbetes teori, metod och analys. Jag har alltså själv varit fånge i den 

föreställningsvärld arbetet i viss mån försökt att dekonstruera. I teoriavsnittet frågar jag om det är 

möjligt att med en vetenskap ställa sig utanför vetenskapen. Även om detta inte varit min mening, 

så lämnar det mig i en problematisk position. Teorierna som ska se på vilken grund materialets 

kunskap konstitueras står trots allt själv på samma grund, vilket jag vill likna vid att såga på den 

gren jag sitter på. Samtidigt har grundläggande spatiala erfarenheter framträtt genom detta 

experiment. Detta gäller framförallt att förutsättningen för föreställningarna om processen är att 

beskriva dem utifrån att de ”äger rum”. Det tycks som om de i allra högsta grad abstrakta 

koncepten blir omöjliga att framställa utan en rumslighet att utspela sig inom. Även här är 

isomorfianalysen bunden de spatiala koncepten. Föreställningen kring hypo- och hyperdiskurser 

utgår per se från den spatiala orienteringens erfarenhet av under och över.  

 

Jag har argumenterat för att vetenskapen formats i relation till den borgerliga epokens ideologi.  

Det kan verka som att föreställningen om det aktiva tillståndets kontinuum och ständiga 

rörelse blir omöjlig att skilja från den ”framgångsideologi” som präglat den borgerliga epoken. 

Samtidigt vittnar det aktiva tillståndets kontinuum om vår ständiga upplevelse av tidsrummet. Jag 

menar att den spatiala orienteringen inte kan frigöra sig från att ständigt verka inom denna 

”upplevelsens kontinuum”, som medför ”ett före och ett efter”; från framför till bakom, från upp 

till ner, som från vaken till sovandes. Jag menar att rörelsen som koncept i sig utgår från denna 

spatiala upplevelse. Att den spatiala erfarenheten av tidens kontinuum tolkas utifrån 

modernitetens framstegsideologi menar jag bara är ett resultat av att verka inom dess epok. 

Upplevelsen av tidskontinuum behöver emellertid inte relaterats till den form av 

historieuppfattning som beskriver historien utifrån framstegsideologiska utgångspunkter. Den 

cykliska tidsuppfattningen delar exempelvis upplevelsen av tidskontinuum, emedan den inte 

relaterar detta till en ständig utveckling. 



 39 

Tanken om att vitt skilda vetenskaper skulle dela källor i varseblivningen av sina objekt, och att 

dessa källor inte har så mycket med objekten i sig att göra, som med rådande idéer sprungna ur 

teknikens möjliggörande av metaforer, har varit den bakomliggande anledningen till att undersöka 

varseblivningen hos dessa så empiriskt skilda vetenskaper. Hur ett forskningsobjekt beskrivs: de 

metaforer som möjliggör föreställningar om objektet, de konceptuella kedjor som betecknar dess 

karakteristika, de kunskapsanspråk och de tankeregimer dessa medför, är i sig resultat av inte bara 

en lång idéhistorisk ”utveckling”, utan mer ett resultat av språkets adapterande till nya spatiala 

orienteringsmöjligheter genom de vetenskapliga och kulturella praktikerna. Lakoff och Johnssons 

diskussion om den spatiala orienteringen som grund för konceptualiseringssystemen, samt 

Torbjörn Gustafssons skildring av hur vetenskaperna om människan, ekonomin och universum 

hämtat metaforer från varandra och sin tids tekniska och vetenskapliga upptäckter, bildar i detta 

arbete en syntax utifrån vilken den experimentella isomorfianalysen kan kontextualiseras. Att de 

två vetenskaperna beskriver OR och SR med isomorfa konceptualiseringssystem blir utifrån 

denna ansats inte så mycket ett sammanträffande som ett nödvändigt resultat av den språkliga 

förankringen i en materiell verklighet och den materiella verklighetens förankring i en ideologisk 

realitet. 

 

Förhoppningen är att arbetet tillför något till den vetenskapliga förståelsen. Detta har gjorts på 

två plan. Det ena är genom en abduktiv slutledning, dvs. genom att tolka och rekontextualisera de 

två vetenskaperna som utgör fältet i detta arbete utifrån den experimentella isomorfianalysens 

teoretiska raster. Förhoppningen är att vi ska kunna förstå dessa på ett nytt sätt genom att 

betrakta dem genom detta nya idésammanhang. Den epistemologiska diskussionen i arbetet utgår 

i grund och botten från frågan om vilka innebörder en viss företeelse får tolkat utifrån ett visst 

mönster eller tolkningsram. Idéformationen kring ”tolkningsramen” hamnar också själv under 

luppen genom att visa på begreppets betydelseglidning genom metaforens mutation i form av 

”ram/schema/kod”. Detta har snarare gjorts utifrån en retroduktiv slutledning, där det som först 

beskrivits och analyserats som den konkreta företeelsen ”Isomorfi” rekonstruerats i de 

grundläggande villkoren (den borgerliga epoken och dess materiella utveckling och relation till 

vetenskaperna och språksystemen.) Detta har framförallt gjorts genom kontrafaktiska argument 

där jag först brutit upp informationsprocessens konceptkedja ur sin borgerliga epok för att sedan 

nedsänka den i en ”feodal miljö”, för att påvisa de transfaktiska villkoren för situationens 

betecknande. Samtidigt finns inga fasta kriterier utifrån vilka det är möjligt att definitivt avgöra 

giltigheten i de båda slutledningsmetoderna.79 Slutsatsen är snarare just den att kriterierna för 

avgörandet av giltighet hos vetenskaper ständigt är gripna av den historiska situation som 

materialiserat sin tids ideologier till vetenskapliga praktiker. Just därför kan också varseblivningen 

av forskningsobjekten hos vitt skilda vetenskaper likna varandra oberoende av ontologiska och 

epistemologiska likheter eller skillnader.  

                                                 
79 Berth Danermark - Att förklara samhället, (Lund 2003): Studentlitteratur Sid. 171 
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Sammanfattning 

Detta arbete har kretsat kring föreställningar om två vitt skilda sorters kroppar. Den ena har 

utgjorts av människokroppen och den andra av samhällskroppen. Synen på människokroppen har 

representerats av psykofysiologin med Sokolov i spetsen medan synen på samhällskroppen har 

representerats av de två samtida sociologerna Andrew och Jamison. Min tes har varit att det råder 

starka likheter i hur dessa beskriver sina empiriska fält. 

 

Syftet för arbetet har varit att jämför hur en avgrening från den naturvetenskapliga 

psykofysiologin beskriver informationsprocesser i hjärnan med hur sociologiska representanter 

beskriver informationsprocesser i samhället. Viljan har varit att inte bara undersöka om en likhet 

föreligger, jag har också, i så fall, velat veta hur dessa likheter konstitueras och kontextualisera 

dess förutsättningar. 

 

Genom Torbjörn Gustafssons doktorsavhandling Själens biologi har det framgått att 

föreställningarna kring människan och samhället följts åt genom historiens lopp. Han relaterar 

dess gemensamma konceptualiseringar till en teknisk utveckling: Under 16- och 1700-talet 

färgade dammarnas och väderkvarnarnas logik synen på människans kropp: armar och leder var 

hävstänger, och hjärtat var en pump. Under 1800-talet och förbränningsugnarnas tid blev 

människokroppen en förbränningsugn som omvandlade bränsle till energi. Ekonomin å sin sida 

föreställde sig kredit och debet i samhället utifrån människokroppens logik; med intag av föda 

och utförsel av restprodukter, helt utan slöseri. Jag har upptäckt att jag idag kan finna ännu ett 

steg i denna tekniska utvecklings effekter på konceptualiseringssystemet genom datorns inträde i 

den vetenskapliga konceptualiseringen. De två kropparna i mitt material, människokroppen och 

samhällskroppen, utgår i sin tur från tanken om system och nätverk där processer ”äger rum”.  

 

Utifrån Torbjörn Gustafssons slutsatser har jag frågat mig: Vad utgör grunden för hur vi 

föreställer oss omvärlden? För detta uppdrag har jag vänt mig till Lacoff och Johnson, som 

menar att hela vårt konceptualiseringssystem bygger på metaforer, som i sin tur är hämtade från 

vår interaktion med den fysiska omgivningen; dvs. från vår spatiala orientering. För att 

metodologiskt använda mig av denna utgångspunkt har jag utgått från Voloshinov materialistiska 

syn på språket och hur Lacan beskriver relationen mellan betecknad och betecknare som ständigt 

verkande inom sin kontext. För att undersöka vetenskapernas växelverkan har jag använt mig av 

Foucaults begrepp episteme, som syftar till att återupptäcka utifrån vilka historiska 

förgivettaganden (a priori) som föreställningar kan uppkomma, vetenskaper etableras och 

rationaliteter ta form när de överförs från ett fält till ett annat.  

Ontologiskt har det medfört att jag erkänner språksystemet som helt baserat på materiella 

förutsättningar, medan det epistemologiskt medfört att förstå språket utifrån sin systematiska 

relation till sig själv.  
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Arbetet introducerar även en ny vetenskaplig metod som jag valt att kalla för Experimentell 

isomorfianalys. Denna metod har inspirerats av Torbjörn Gustafssons slutsatser om hur att skilda 

vetenskaper färgar varandra under givna tidsperioder. Den utgår emellertid från antagandet om 

att metaforerna som vetenskaperna använder sig av och den kontext de verkar inom skapar 

konceptuella relationer som går att urskilja vid en analys av vetenskapernas 

konceptualiseringssystem genom sex urskiljanden: 1) Kontext, 2) Konceptuella enheter, 3) 

Relationer, 4) Point de Capiton, 5) Hypo- och hyperdiskurser, 6) Materiella förutsättningar och 

spatial orientering. 

 

Orienteringsreaktionen och Sociala rörelser beskrivs av sina respektive vetenskaper som 

informationsprocesser/kognitiva praktiker, vilka jag tolkat som utgörandes konceptualiseringssystemens 

Point de Capiton. I analysen har jag urskilt att de två vitt skilda vetenskapernas föreställningar om 

informationsprocessen sammanfaller i hela dess uppbyggnad, från att den inleds till slutfasen, 

samt de stadier de genomgår däremellan. Början av informationsprocessen betecknas av båda 

fälten som dynamisk, rörlig, flexibel, tillfällig och aktiv, medan när den når sitt slutskede betecknas av 

statisk, stagnerad, stel, permanent och passiv. Dessa utgör i analysen ”hypodiskursiva dikotomier” som 

är mindre sannolika att förändras över tid då de utgår direkt från spatiala koncept. Under den 

dynamiska inledningsfasen kodas/inramas/tolkas information i relation till tidigare minnen som är 

individuella i det psykofysiologiska materialet och kollektiva i det sociologiska. Detta stadiet i 

processen verkar i teorierna organiserande, definierande och strukturerande. När kunskapsprocessen 

nått sitt slutmål kvarstår hos neuropsykofysiologin ett struktural trace i hjärnans membran, medan 

det i det sociologiska materialet omvandlas till institutioner med fasta strukturer. Detta har jag 

sammanfattat i en modell under rubriken ”Kondenserad teori”.  

Utifrån hur Mats Beronius skildrar den moraliserande effekten av vetenskapers uttalanden om 

människans och samhällets ”vara” har jag tolkat det som att informationsprocessens rationalitet 

implicit medför en moralisering. Utifrån detta antagande har jag urskiljt en paradox i materialet, 

som jag formulerar på följande vis: Om inlärning är eftersträvansvärt, ligger det då inte något 

paradoxalt i att inlärningsprocessens slutfas föreställs vara ett tillstånd där inlärning är 

”omöjliggjord”? För att kontextualisera denna motsägelse placerades vetenskaperna i en historisk 

epok, som visade sig ha starka kopplingar till hur båda fälten beskriver den aktiva fasen. Samtidigt 

relateras konceptet om det aktiva till en diskussion om spatial orientering, där jag argumenterar för 

att vår ständiga upplevelse av rummet och tiden utgör en förutsättning för förståelsen av de 

abstraktioner som koncepten i materialet utgör. Här når båda fälten sina konceptuella gränser, då 

det inneboende skapandet av mening mellan hypo- och hyperdiskurserna också begränsar dess 

tolkningsmöjligheter - men ändå inte tillräckligt för att inte rubbas vid materiella omvälvningar.  
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