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Människohistoriens fråga

Varje svar har en fråga. Motsatstänkandets
svar har frågan: Varför utvecklas det
mänskliga samhället?

Människan är det enda djur som har
en kulturhistoria. Människan har utveck-
lat och förändrat sin försörjning och sina
gemensamma angelägenheter utan att
hon förändras nämnvärt som biologisk
varelse. Vi är i princip desamma som för
100 000 år sedan, men går vidare mot nya
tekniska och samhälleliga lösningar. Vi
skapar och utvecklar kultur – det är den
som är föränderlig.

Det finns en följdfråga. Om det nu
finns en utveckling, varför går den så
långsamt? Industrialismen kunde ha in-
förts långt tidigare, slaveriet ”behövde”
aldrig ha funnits och de flesta krig är
”onödiga”. Vårt samhälle skulle ”lätt”
kunna organiseras så alla fick mat, vatten
och utbildning samtidigt som miljöför-
störing i stort sett skulle upphävas. Några
ord har satts inom citattecken, eftersom
just detta inte är möjligt. Människors kul-
turhistoria går över kriser och omvägar.

Av detta följer en tredje fråga. Varför
går utvecklingen olika fort under olika

perioder? Stagnation och kris avlöses av
språng och revolution. Under en period
ökar befolkning och odling, under en
annan minskar människornas samlade
aktivitet. Under en period sker stora tek-
niska och intellektuella framsteg, under
en annan period är de begränsade.

Skriftens syfte och uppläggning

Skriften utgör tillsammans med en serie
andra uppsatser ett försök att formulera
en teori om världshistorien. Andra upp-
satser behandlar teknikutvecklingen,
historiska kriser, mängdens betydelse,
samhällelig komplexitet samt skillnaden
humanvetenskap - naturvetenskap.

Denna skrift kan ses som den teoretiska
sammanfattningen av dessa uppsatser.
Den är uppbyggd kring ”motsatstänkan-
det”, som lika mycket är ett förhållnings-
sätt och en metod i förhållande till kon-
kreta undersökningsobjekt som det är en
teori. Tankemodellen har utvecklats ur
den hegelska dialektiken, och en stor del
av texten ägnas åt att försöka förstå och
genomformulera denna dialektik.

När denna tolkning av dialektiken for-

Inledning
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mas som ett försök till förklaring av världs-
historien, kan det tyckas som övermod.
Men jag är övertygad om att tiden är mo-
gen för sådana försök. Teorierna  måste
formuleras så att de kan prövas empiriskt,
med  olika indicier för att testa de övergri-
pande sambanden. Denna empiri kräver
i sin tur ett utarbetat teoretiskt system för
att den skall kunna vägas emot annan em-
piri och  sättas in i ett sammanhang.

Jag är historiker och empiriker. De
slutsatser rörande tekniska språng eller
samhällskriser som här presenteras är re-
sultat av arbete med enskilda historiska
frågor, ofta direkt med källmaterialen, i
andra fall med hjälp av andras empiriska
undersökningar. Svaren har inducerats
fram nedifrån, och tekniska system eller
krisens följdverkningar har trätt fram
som fotonegativ i ett lösningsbad.

På samma gång har dessa studier, från
första stund, styrts av en övergripande
tolkningsmodell. De främsta teoretiska
inspirationskällorna var först Marx och
sedan allt mer Hegel. Den sistnämnde
har givit det grundläggande mönstret,
den förstnämnde är inspiratör till många
av de mer konkreta resonemangen.

Med åren har jag dock blivit mer vid-
synt, på gränsen till eklektisk, och har in-
sett att nästan alla stora tankesystem som
vunnit hederliga och intelligenta an-
hängare faktiskt har något att lära ut. Be-
gränsningen i denna inkluderande och
allomfattande teoritillvändhet är att jag
ser en dialektisk process som det vikti-
gaste säregna draget för människan, och
som central för tolkningen av männis-
kans kulturhistoria.

Texten är upplagd som en vindlande

stig, som förhoppningsvis skall leda
uppåt och framåt. Ofta motbevisas ett ti-
digare resonemang utan att överges. Ib-
land återkommer ett resonemang men
från en ny aspekt. Målet är att nå en förstå-
else av helheten,  som att vandra uppför
en stig i en skog, och komma ut ur sko-
gen till en utsikt och se helheten, land-
skapet, breda ut sig inför ögonen.

• Inledningsvis diskuteras den biolo-
giska utveckling som leder över i en kul-
turell. Arkeologi är här det centrala äm-
net, och slutsatsen blir att människans
förmåga att tänka det som inte finns ger
henne skaparkraft.

• Nästa steg är att se gränserna för
denna skaparkraft. Dessa gränser sätts av
naturen, och antalet lösningar på olika
problem är begränsat. Den milda
determinismen, det begränsande i män-
niskans historia, blir temat. Geografi och
människomängd tas som exempel.

• Tanken på determinism möter mot-
stånd hos humanvetare, och ett långt his-
toriografiskt avsnitt följer för att förstå detta
motstånd. De kritiska attackerna kom
främst från den analytiska filosofins krav på
enkel (rak) kausalitet och på formallogik,
samt från den postmoderna relativismens
ifrågasättande av att det går att skapa stor
syntes. Denna kritik hör dock samman
med en period av syntesskapande.

• Vid denna förhoppningsfulla punkt
i texten införs motsatstänkandet som en
”skön” tanke. Dualism är grundläggande
i mänskligt tänkande, om inte annat så
bara på grund av tankeekonomiska princi-
per. Frågan är om denna dualism också
finns i verkligheten, eller är den bara en
tankekonstruktion?

• En vändning i resonemanget är när
dialektikens misslyckande inom natur-
vetenskapen förklaras som en triumf för
teorin, en idé som återförs till Jean-Paul
Sartre. Tanken är att den dualism och de
motsatser som uppträder ständigt om-
kring oss är specifikt mänskliga, och åter-
går på det säregna mänskliga tänkandet.
Därmed sker en återkoppling till det för-
sta avsnittet, om människans hjärna.

• Så är det dags att introducera
dialektikens mästare: Georg Wilhelm
Friedrich Hegel. Efter att ha gjort reveren-
ser för dem som tolkar mästaren, och för
dennes språk, så förklarar jag frankt min
rätt att göra en egen tolkning. Särskiljan-
det är utgångspunkten, och från detta nys-
tas den dialektiska tankegången upp:
över motsättningar och den dialektiska
triaden fram till helhetens betydelse.

• Men Hegels tankesystem måste anpas-
sas för att kunna användas som teori för
hela kulturhistorien. Med hjälp av Mao
Zedong (Mao Tse-tung), och dennes in-
spiration från kinesisk filosofi, införs prak-
tiken som en central faktor. Därmed fram-
träder motsättningarna inte bara i idéer-
nas värld utan också i den praktiska verk-
ligheten.

• Att det finns en uppåtstigande ten-
dens genom historien till allt mer
komplexa former följer av detta överfö-
rande av dialektiken från tankens och
kunskapens värld till teknikens och
samhällsstrukturens verklighet. Men
komplikationer tillstöter. Utvecklingen
är inte linjär utan gör över kriser och ned-
gångar. Dessa är i själva verket nödvän-
diga faser.

• Exemplifieringen inleds med att stu-

dera en process – teknikutvecklingen
inom basproduktionen. Här lanseras be-
greppet ”teknisk komplex” som ett sys-
tem vars utveckling följer ett bestämt för-
lopp. Detta begrepp utsätts för en pröv-
ning från olika utgångspunkter. Exem-
plifiering rörande geografiska system
och stora språng i historien är omfat-
tande i detta avsnitt.

• Tekniken” i sig” sätts sedan ”för sig”,
dvs. inför samhällsstrukturen. Här blir en
diskussion om ”funktionalitet” viktig.
Kan man påstå att en samhällsstruktur är
funktionell, och i så fall i förhållande till
vad? Detta leder osökt över till frågan om
klasskamp och samhälleliga motsätt-
ningar. Därmed står texten inför den
samhälleliga krisen som en av den dia-
lektiska processens avgörande vänd-
punkter. Den gamla frågan om det är pro-
duktionen eller samhällsstrukturen som
är mest avgörande i utvecklingsförloppet
får det salomoniska svaret: båda, men un-
der olika skeenden i processen.

• Fram till denna punkt i framställ-
ningen har  de ”grundläggande beho-
ven”, som också kallas ”det grundläg-
gande målsättningsparadigmet”, tagits
för självklara. Människor har genom his-
torien strävat efter att överleva och repro-
ducera sig till nya generationer. Men i
det avslutande kapitlet ifrågasätts denna
självklarhet. Människor har också strävat
efter andra mål i livet. Kapitlet får en mar-
kerad slagsida mot nutid och framtid.
Står vi inför en stor omförhandling av det
som här kallas ”behovs-paradigmet”? Vad
kommer detta att innebära?

• Slutligen har texten nått fram till den
utlovade utsikten över historiens land-
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skap, och denna beskrivs i en avslutade
metaforisk bild.

Hållpunkter

För att underlätta läsningen skall några vik-
tiga begrepp anges redan här, samt de vikti-
gaste stegen i teoribygget, vilket delvis mot-
svarande nyss angivna uppläggning av tex-
ten.

I motsatstänkandet teori är de samman-
kopplade begreppen ”motsatser”, ”motsätt-
ningar” och även ”motsägelser”, helt cen-
trala. Begreppet ”motsättningen” rör hand-
lingarna, ”motsägelse” tankarna, och ”mot-
sats” ena sidan av en motsättning eller en
motsägelse. ”Motsatstänkandet” avser ett
tänkande kring motsatser som omsätts i
praktiken, dvs. blir motsättningar. Det kom-
mer dock att visa sig att ordet ”motsättning”
får skiftande betydelse i olika sammanhang
– i förhållandet mellan människa och natur
– i förhållandet mellan existerande och
ännu icke existerande teknik – i förhållan-
det mellan människor – i idéernas kamp.

”Praktikens” betydelse för tänkandet är
centralt för resonemanget, och det återkom-
mer både i avsnittet om förhistorien och
längre fram från filosofisk utgångspunkt.

De ”system” som diskuteras är av olika ka-
raktär. Därför särskiljs: tekniska komplex –
samhälleliga strukturer – behovsparadigm.
Dessa är dock alla sammanhängande system
av element, och följer likartade lagbunden-
heter. Motsatstänkandet är en tankemetod,
eller till och med ett förhållningssätt där
man ställer sig frågan om motsatsen till det
existerande. Men det är också en tolkning av
verkligheten, en teori om motsättningarnas
centrala roll för skeendet.

En teori är ett system av generella påståen-
den om samband som skall kunna prövas
empiriskt. Kravet på empiriska test är lika
starkt för övergripande teorier som för mera
begränsade. I texten anges ett antal olika ex-
empel, där enskildheter i  historien förkla-
ras av delar av teorin, här finns också försök att
finna indicier på samband .

Teorins uppbyggnad skall kort skisseras
som några hypoteser/påståenden:

• Människan har en (av biologin given)
förmåga att skapa.

• Det finns ett begränsat antal lösningar
för detta skapande.

• Tänkandet och handlandet tenderar
att sortera världen i motsatser.

• Ordnandet etablerar fasta system.
• Övergången från ett system till ett annat

sker språngvis.
• Det finns en ständig tendens till över-

drift.
• Därför växer motsättningarna i form av

tes – antites.
• Genom krisen kommer systemets ut-

maning och detta öppnar för vidare utveck-
ling = syntesen.

Upplysningar

I en text som denna är det inte möjligt att
på alla punkter redovisa litteraturen. Jag
har försökt ange litteraturanvisningar så
att det skall vara möjligt att söka sig vidare
och utförligare litteraturanvisningar an-
ges i de olika uppsatserna som jag publi-
cerat separat. Referenser anges i paren-
teser i texten, men längre resonerande
noter har lagts i slutnoter efter texten.
Ofta, kanske väl ofta, anger jag vad som
inte tagits med i undersökningen. Detta

markerar att målsättningens till synes all-
omfattande ambitioner måste ha kraftiga
begränsningar.

Ett antal personer har läst delar av
dessa texter, och bland dem skall särskilt
nämnas Göran Bäärnhielm, Arne Jarrick
och Ingrid Söderlind. Karin Hallgren
har renritat kartor och diagram med den
eftertänksamma klokhet som utmärker
henne. Lars Werdelin på Naturhistoriska
riksmuseet har besvarat många av mina
frågor om människoblivandet historia
(utan att på något sätt skall belastas för de
missförstånd som jag kan ge uttryck för).

Att Kingdon och Mithen har blivit mina
favorit-förhistoriker beror på inrådan
från Lars. Peter Myrdal har hjälpt mig
med filosofisk fackkunskap (utan att
kunna göras ansvarig för de tolkningar
jag gjort). Denna essä är en sammanfatt-
ning av en halv livstids tänkande. Den
tillägnas den diskussionkamrat jag haft
under hela denna tid, min hustru Ing-
rid Söderlind.

Arbetet med  projektet har under se-
nare år delvis finansierats av Vetenskaps-
rådet.
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föra med djur. De som ägnar sig åt jämfö-
relser med djur är företrädesvis naturve-
tare, eftersom de besitter special-
kunskaperna. De kan visa att naturliga
drifter och beteenden finns kvar hos
människan som art, och biologer betonar
gärna att det handlar om en gradient, där
människan ligger i skalans ena ände. Vad
de inte ser är att de delar av människo-
naturen som har de djupaste biologiska
bestämningarna, som sex och våld, är de
delar av vårt beteende som har starkast
kulturell bestämning. Driftens styrka krä-
ver driftskontroll. Således är sexualite-
tens historia en viktig del av kulturens
historia, och endast till en del mindre
kan regler och beteenden som omger
sexualitet förstås som biologi. Metabolis-
men är en annan del av vårt beteende
som förefaller biologisk, men återigen
kan vi se hur allt som har med mat och
avföring att göra i själva verket omges
med tjocka lager av kulturellt betingat
beteende.

Och våldet. Ju starkare våld vi är mäk-
tiga, desto starkare måste den kulturella
begränsningen vara. När vi når den yt-
tersta våldskapaciteten, atomvapnet,
måste avhållsamheten alltså bli total.
Detta är dessutom inte bara någras ensak,
utan mänsklighetens gemensamma kul-
turellt bestämda strävan (som givetvis
kan misslyckas).

Ansträngningar som görs för att visa
människans närhet till djuren får istället
motsatt effekt – de visar avståndet. Sär-
skilt vanliga är jämförelser med aporna
som genetiskt står nära oss. Nyare forsk-
ning betonar att apor kan komma långt i
exempelvis språkbehandling eller mate-

matik, men bara om de lärs upp av män-
niskor (Mithen 1996 s. 92).

Lokala uppfinningar görs spontant av
de högre aporna, t.ex. att knäcka nötter
med hjälp av stenar. Dessa innovationer
kan för en tid spridas inom en regional
grupp. Men denna teknikutveckling är
väsensskild från den komplexa och acku-
mulerade som människan skapat under
de senaste årtusendena.

Apornas sociala samspel liknar män-
niskornas, men endast i rudimentärt av-
seende. I litteraturen möter man gång på
gång samma berättelser om apors tak-
tiska finter för att få mat eller sex. Biolo-
gerna talar till och med om enstaka apors
”machiavellism”, för att beskriva hur t.ex.
en alfa-hanne splittrar de hannar som
står under honom (Dunbar 1996 s. 31-
33, även t.ex. Uddenberg 1998 s. 65ff).
Detta är en metafor som bedrar. Niccolò
Machiavelli var en fursterådgivare som
omkring år 1500 skrev om hur stater
skulle styras. Hans beskrivning av detta
maktspel är oerhört intrikat och den mot-
svarade verkligheten var än mer kom-
plex. De sätt på vilket en flock på några
tiotal apor tillfälligt manipuleras av en
aphanne eller aphona ligger långt, långt
under komplexiteten i de enklaste kon-
flikterna i en familj eller en by – för att
inte tala om komplexiteten i ett samhälle
som helhet.

Det är viktigt att hålla fast vid att vi är
djur. Det är lika viktigt att hålla fast vid att
människan är en kulturvarelse där det
kulturutvecklande är en biologisk sär-
egenhet hos människan, en säregenhet
som kom att upphäva biologins företräde
som förklaringsfaktor.

Människans säregenhet

Det skall först och kraftfullt sägas: att för-
söka förstå på vilket sätt människor skiljer
sig från andra djur är inte att definiera
vari en människas värde ligger. Givet är
att människovärdet måste upprätthållas.
En människas värde handlar om helhe-
ten. Även den som är svårt hjärnskadad är
en människa. Man kan hävda att de som
arbetar på hem för svårt handikappade,
eller med åldersdementa, inte bara hjäl-
per dessa utan också kämpar i frontlinjen
för människovärdet.

Människans värde är absolut. Jag be-
traktar diskussionen om huruvida män-
niskan är, eller inte är, mera ”värd” än an-
dra djur som meningslös. Värd inför vad
och vem? Inte heller Gudstro ger något
svar på en sådan diskussion, eftersom
ingen vet Guds svar. Människovärdet är
en absolut och given helhet som hör sam-
man med att vi är människor och aldrig
kan kliva ur denna tillvaro.

Många drag har framhävts som typiska
för oss människor. Vi skrattar, leker, fanti-
serar, uppfinner. Människor tänker i sym-
boler och kan ge precis information, an-
vänder abstraktioner. Vi kan sätta oss in i

andras intentioner så att vi kan samarbete
och samverka men också luras, liksom att
avslöja dem som luras. Människan har ett
självmedvetande (för en litteraturöver-
sikt se t.ex. Gärdenfors 2000, Jarrick
2005). Människans hjärna är en idé-
maskin enligt fransmannen Dortier, och
hon har uppfunnit förmågan att upp-
finna enligt den anglosaxiske forskaren
Kingdon. Finns någon gemensam faktor
bakom dessa och andra säregenheter?

Människans hjärna är större i förhål-
lande till kroppsvolymen än hos andra
djur. Stora djur, som elefanter, har större
hjärna beroende på att deras hjärna
måste kontrollera en större kroppsvolym.
Men vår relativt stora hjärna räcker inte
som förklaring. Delfiner, liksom våra fö-
regångare neandertalarna, har eller
hade relativt stor hjärna.

Istället måste man försöka förstå det sär-
egna i människors sätt att tänka, vilket kan
sammanfattas med begreppet ”medvetet
tänkande”. Här används ett brett med-
vetandebegrepp, som inkluderar det un-
dermedvetna och den tysta kunskapen.

Ett sätt att försöka identifiera detta sär-
egna, ”medvetna tänkande”, är att jäm-

Människan som Homo sapiens
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redskapens förbättring innehöll flera an-
dra moment, av vilka de flesta inte kan
kvantifieras. Ett mått som grovt kan
kvantifieras är variationen i stenredska-
pen, där också antalet olika redskaps-
former ökar över tiden parallellt med hjär-
nans utvidgning (i Fagan 1989 s. 133-136
redogörs för variation, med diagram).

Stenredskapens utveckling är bara en
mindre del av teknikutvecklingen. De
flesta redskap gjordes av förgängliga ma-
terial som trä eller hud, vilka mycket säl-
lan bevarats i arkeologiskt material.

De indicier som finns understryker
sambandet mellan ökning av hjärnvolym
och teknikförändringen. Fransmannen
Dortier argumenterar för ett paket av tek-
nik ca 500 000 till 350 000 år före nu,
med eld, hyddor, matlagning, etc.
(Dortier 2004 s. 231-235, 301-304). Den
brittisk-afrikanske forskaren Kingdon ar-
gumenterar istället för att eld infördes
redan för omkring 1,7 miljoner år sedan,
och då bidrog till att människorna kunde
spridas över världen. Detta tillsammans
med handyxan av sten, som användes

Hjärnans storleksökning

För de äldsta tiderna finns endast
kraniets ben bevarade, det finns inga
mjukdelar och vi har därför inga direkta
belägg på hur de tidigare människo-
arternas hjärna var uppbyggd. Kraniets
volym blir det nästan enda direkta måttet.
I övrigt måste man använda indicier för
att förstå hur hjärnan fungerade.

Våra närmaste släktingar bland män-
niskoaporna, gorillor och schimpanser,
har en hjärnvolym på omkring 500 kubik-
centimeter. De tidigaste människoarter-
na hade ungefär samma kraniestorlek
för omkring 3 miljoner år sedan.
Människoarterna genomgick sedan mar-
kerade ökningsfaser i hjärnans volym. Ett
språng för 2-1,5 miljoner år sedan nådde
till en volym på cirka 700-900 kubikcenti-
meter. Denna ökning var i stort sett paral-
lell med en ökning av kroppsstorleken.
Därefter följde en långsam uppgång.
Under nästa ökningsfas för 0,5-0,3 miljo-
ner år sedan skedde en ökning upp till
1200 kubikcentimeter (men det fanns
människoarter med betydligt mindre
hjärnvolym), och då utan att kropps-
storleken generellt ökade. Slutligen
med en början för omkring 200 000 år
sedan kom nästa ökningsfas, till 1200-
1700 kubikcentimeter. Beläggen har
ännu stora tidsluckor, särskilt för om-
kring 1- 0,5 miljoner år sedan.1)

Den moderna människoartens hjärn-
volym är i genomsnitt omkring 1300 ku-
bikcentimeter, med variationer mellan
cirka 1000 och 1700 cm3. Neanderta-
larna hade i genomsnitt större hjärnvo-
lym, men också större kroppsmassa (Mit-
hen 2005 s. 223).

De sena människoarterna tycks ha nått
en maximal hjärnstorlek, med hänsyn till
en rad begränsande faktorer som energi-
åtgång och hjärnans avkylningsbehov i
förhållande till möjlig ämnesomsättning,
den nyföddes storlek i förhållande till
modern, osv. (Mithen 1996 s. 92, 197, 204
om dessa olika begränsningar, jämför
även t.ex. Mellars 1996 s. 361-362).

Det finns ett tidsmässigt samband mel-
lan sprången i hjärnvolymen storlek och
den tekniska utvecklingen. Ett kvantita-
tivt mått på teknikutveckling är den
mängd egg som kunde erhållas av ett
stenämne. De första människorna gjorde
några få avslag till något som motsvarade
en egg. Därefter utvecklades redskap
vars form var helt skapad. Dessa förfina-
des så att allt mer egg utvanns. Det slut-
liga steget var att överge tekniken med att
forma ett redskap ur en stenkärna. Istäl-
let arbetade man med avslagna spånor
som passades in i träredskap – vilket var
uttryck för ett nytt sätt att tänka kring
redskapstillverkning. Denna teknik
kunde ge en närmast oändlig mängd
egg per stenkärna, särskilt när spån-
tekniken omvandlats till att man utvann
små skarpa stenflisor. Men denna full-
komning av tekniken hör till den mo-
derna människans period. (Dessa
stenflisor benämns ”mikroliter”.)

Den kurva man får överensstämmer i
stort sett med sprången i hjärnans ut-
veckling, se figur 1a-b.  De måttsteg som
anges i figuren är 10 cm, 40 cm, samt 2-4
meter för neandertalarna och för vår
människoart en tillväxt som snabbt läm-
nar detta mått bakom sig.2)

Man måste hålla i minnet att sten-

Figur 1a. Hjärnans storlek under olika perioder jämfört med mängden egg ur ett kilo stenmaterial
(flinta). Enstaka fynd ligger ovanför den angivna hjärnvolymsspektrat. Båda dessa kvantitativa mått
ger endast en del av utvecklingsförloppet. Hänsyn har tagit till nyare dateringar, vilka framför allt
skjutit den mest utvecklade tekniken – spånavslagningen – tillbaka i tiden, dvs ökningen fram till
neandertalarnas över 2 meter egg sker samtidigt som homo sapiens ökning till mycket mer.
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hjärnor, och idag framstår människo-
arternas utvecklingsträd som mera
komplext än för äldre forskning där hela
utvecklingen tycktes leda fram till just vår
art. För att förklara denna allmänna ut-
veckling mot större hjärnvolym  måste
man se hjärnstorlekens ökning både som
en orsak och som ett resultat. Primater
(människor-apor) med relativt större
hjärna hade fördelar framför andra djur,
och överlevde i konkurrensen.

Länge betonades teknikutvecklingen
som den främsta följden av, och orsaken
till, en större hjärna. Denna uppfattning
fanns hos sovjetisk forskning som i
ortodoxt marxistiskt anda betonande ar-
betets betydelse (se t.ex. Nesturkh 1967
s. 312, 342). Den fanns hos den friare väs-
terländska marxismen, där Gordon
Childe myntade den, från Marx häm-
tade, sentensen om att ”människan ska-
pat sig själv”. I färdigheten att tillverka
redskap formas kunskap.3) Även i den
icke-marxistiska västerländska forsk-
ningen betonade detta samband mellan
redskapstillverkning och tänkandet ut-
veckling. En välkänd sammanfattning
från omkring 1950 hade den talande ti-
teln Man the tool-maker (Oakley 1967, för-
sta upplagan kom 1949).

Mot denna tolkning framträdde under
1980-talet forskare som mera betonade
sociala aspekter. Förutom att detta base-
rades på nya fakta som tidigare forskning
förbisett, så passade tolkningen väl i en
förändrad socio-ideologisk miljö i hela
forskarsamhället. En allmän omsväng-
ning hade sedan 1980-talet skett både i
humanvetenskap och i naturvetenskap
(biologi). Man betonade det icke-materi-

kunde hållas samman, kunskap förmed-
las mellan individer och generationer,
och ett mer komplicerat tänkande
kunde utvecklas. Vårt struphuvud är kon-
struerat så att vi kan frambringa en rike-
dom av ljud, med lång hals och stor gom
skapas en resonanslåda. Svalg och stup-
huvud har en gemensam kanal, vilket yt-
terligare ökar ljudvariationen, även om
det leder till det för människorna unika
problemet att vi kan sätta i halsen.

Idag vet man att dessa anatomiska för-
ändringar ligger långt tillbaka, och kom
redan med det stora språng som avsluta-
des för cirka 300 000 år sedan (Dunbar
1996 s. 120-124). Att förmågan till ett
mera ljudrikt språk funnits redan då är
en accepterad ståndpunkt, på läroboks-
nivå (Fagan 1989 s. 118).Det är dock inte
i struphuvudet som förmågan till ett ut-
vecklat språk skapas utan i hjärnans
strukturering. Sannolikt har vår arts
språk en annan struktur än de tidigare
människoarterna med samma hjärn-
storlek. De första språken var härmande
och konkreta, där kanske pantomimer
och gester utgjorde en stor del (Dortier
245-248, jämför Johansson 2005 s. 173-
176). Ett sådant imiterande, mycket kon-
kret, språk har givit ett annat tänkande än
det vi är vana vid. Antagligen är det först
med homo sapiens som abstraktionen
slår igenom som ett grundelement i språ-
ket, och därmed kommer också gramma-
tiken och den mera komplicerade sats-
byggnaden.

Den större hjärnans nytta

Flera arter utvecklade parallellt större

Figur 1b. Fyra stadierna i stenteknikutveckling: 10 cm; 40 cm; 2 meter; 6-24
meter. Ur Renfrew & Bahn 1996 s. 304.

multifunktionellt, var de stora uppfin-
ningarna under detta språng (Kingdon
2003 s. 260, 277, 278f).

Tidigare forskning föreställde sig att
språket tillhörde de senaste männis-

korna, eventuellt bara vår art. Detta an-
sågs ibland som den avgörande skillna-
den mellan den moderna människan
och de tidigare. Språket har en central
roll för kulturutvecklingen. Gruppen
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Man kan vända på tanken. Denna into-
lerans mot andra har blivit ett hinder för
människors utveckling, och detta har
medfört att respekten för ”de andra” har
varit en av kulturens stora uppgifter. De
stora ideologiska sprången i historien
har handlat just om detta. Under den s.k.
Axel-åldern under århundradena före
Kristus var detta en central fråga, och då
sannolikt kopplad till den ökade handel
som från denna tid bundit samman
Eurasien.

Under de europeiska världsomspän-
nande sjöfartsimperiernas tid från 1500-
talet ställdes frågan återigen: hur skall
man se på ”de andra”. Slaveriets upphä-
vande blev ett av svaren på denna fråga.
Diskussionen pågår intensivt idag, i vår
allt mer globala värld. (Vi ställs dessutom
mer inför människans relation till andra
varelser, genom den kraftfullhet som vår
teknik ger oss.) Slutsatsen är åter att det
starkast biologiskt bestämda måste också
mötas av det starkaste kulturellt be-
stämda.

Steven Mithen, som strax skall få en ut-
förligare presentation, har betonat den
tekniska förmågans betydelse för hela tän-
kandets utveckling. Efter den banbry-
tande The prehistory of the mind vidareut-
vecklade han sin tankegång i en samlings-
volym från år 2000 om det mänskliga med-
vetandets utveckling. Han påpekade att
högt uppdrivna mentala aktiviteter krävs
för materiellt arbete och teknisk utveck-
ling (Mithen 2000). I denna samlingsvo-
lym har även andra författare visat att
redskapstillverkning krävde sofistikerat
tänkande, och skapade  en kumulativ för-
ändring av tänkandet (t.ex. Boyer 2000 s.

96, baserad på Tomasello). Wynn påpekar
att kunskapen om hur redskap tillverkas
ofta traderas genom observation, härm-
ning och repetition. Det är den tysta kun-
skapen han beskriver, där språk inte an-
vänds, men där ändå intellektuell aktivitet
krävs (Wynn 2000 s. 119).

Även i mera allmänna översikter häv-
das betydelsen av denna praktikens kun-
skap, exempelvis påpekade Torsten
Hägerstrand i en diskussion om teknik-
historia att vår välutvecklade hand och
dess tysta kunskap borde framhävas som
en del av människans särart (Häger-
strand 1994 s. 8).

Återgången till en mera materialistisk
tolkning har inte varit total. Exempelvis
har David Lewis-Williams i en skrift från
2002 kritiserat Mithen för att denna un-
derskattat de mentala kategoriernas bety-
delse. Han stödjer sig på att i mötet mel-
lan människoarterna i Europa omkring
35 000 år före nu övertog neandertalarna
en del av den nya tekniken homo sapi-
ens förde med sig, det de inte övertog var
konsten och mera utförliga begravnings-
ritualer. Detta förhållande är välkänt
(jämför Mellars 1996 s. 374, 382 om avsak-
nad av utvecklad konst; Mellars &
Stringer 1989 s. 2 om övertagande av tek-
nik). Lewis-Williams menar att den
egentliga skillnaden mellan vår
människoart och tidigare därför ligger i
drömmar och fantasier. Betonandet av
fantasins betydelse är viktig, men när han
som belägg använder schamanism, dvs.
en religion ledd av specialister på att
drömma/hallucinera, så har han fått
mindre stöd från forskningen. Den ti-
diga konsten hade mera varierad funk-

ella, ”ideologi” i vid mening, på det
materiellas bekostnad, som förklarings-
faktor.4)

Robin Dunbar är den som tydligast for-
mulerat den nya tesen. Hans uppfatt-
ning har vunnit så allmän anslutning att
den idag är handbokskunskap. Sin ut-
gångspunkt tar han i all den tid som vi
ägnar åt samtal för att hålla ihop grup-
pen. Detta skvaller och utbyte av social
bekräftelse och information jämför han
med apornas sociala pälsputsande. När
gruppstorleken ökade tog putsning för
lång tid, språket erbjöd ett bättre alterna-
tiv för att hålla samman flera individer.
Han visar att det finns ett samband mel-
lan gruppstorlek och hjärnbarkens stor-
lek bland människoapor (Dunbar 1996
med diagram s. 70, 121). Han talar dock
inte enbart om social sammanhållning
som sådan, utan pekar även på de materi-
ella fördelar denna ger. Exempelvis
kunde människor samordna jakten
bättre. I senare skrifter har han än mer
framhävt dessa materiella fördelar, och
menar att skapandet av en stor grupp
(med språkets hjälp) innebar att denna
kunde försvara sig mot rovdjur (Dunbar
2000). Huvudtesen är således att en
ökad komplexitet i interaktionen krävde
språk.

Åter till det materiella – på en ny nivå

Under senare år har det skett en återgång
till att betona teknikens och praktikens
roll. Biologen och Afrika-kännaren Jonat-
han Kingdon har drivit denna tes i en bok
som, med en anspelning på Childe, har
titeln: Self-made man (Kingdon 1993).

Kingdon påpekar att hanterande av red-
skap och inlärning av detta kräver mer än
bara det isolerade uppfinnandet. Förmå-
gan att lära sig är en av människans främsta
säregenheter som uppträder redan hos
små barn. Han antar att detta kan ha påver-
kat människors fysiska utseende och nerv-
systemet (Kingdon 1993 s. 17, 36-40, 96-
97). I sin första bok ägnade han sig huvud-
sakligen åt människoblivandets slutfas, i
en senare bok har han tagit upp ett längre
tidsperspektiv och betonat den avgö-
rande kopplingen hand-hjärna och hur
teknologin skapar ett verbalt tänkande
(Kingdon 2003 s. 249, 311). Han betonar
också den lekfullhet med tävlingar, konst,
ordlekar, osv. som är en del av redan de ti-
diga människornas säregenhet. Detta in-
går i en tanke om människan som den
barnsliga apan (se nedan).

Kingdon har för övrigt ett intressant re-
sonemang som jag inte sett genomfört
lika klart på annat håll (överhuvudtaget
verkar andra forskare sällan hänvisa till
honom). Han ställer sig frågan varför
Homo sapiens kunde behålla sin särart
och inte blandades upp med andra
människoarter? Det svar han ger förefal-
ler först obehagligt: vi har en betingad
avsky för andra. Annorlunda uttryckt:
människor känner en kulturell exklusi-
vitet. Denna fobi, denna endemiska into-
lerans, skyddade mot tidig genetisk in-
blandning, men har också lett till de re-
gelbundna massakrer som människor
åstadkommit på ”de andra” genom histo-
rien (Kingdon 2003 s. 300, den senare
delen av resonemanget, människans ten-
dens till utrotning har påpekas av många
historiker).
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en schweizisk armékniv, där nya funktio-
ner kan fällas ut. Mithen vill utveckla
denna bild av hjärnans förmåga.  Han me-
nar att kopplingarna, det blandade tän-
kandet och metaforerna är det typiska.

Neandertalarna tillverkade sten-
redskap med en precision som få män-
niskor idag skulle klara och använde sin
stora hjärna för denna redskaps-
precision. De måste haft en förmåga till
koncentration och en konceptualisering
av det färdiga redskapet (Mithen 1996 s.
119 ff, han jämför med vissa former av au-
tism). Hos dem var emellertid teknik-
utvecklingen långsam, de enda samman-
satta redskap de hade var träspjut med
fastsurrade stenspetsar. De hade stora
kunskaper om växter och andra delar av
naturen, vilket framgår av arkeologiska
undersökningar. Kanske hade de större
minneskapacitet än vi. Men sannolikt
kunde de inte tänka sig in i djurens age-
rande på samma sätt som homo sapiens,
vilket begränsade deras jakt (till rena an-
grepp, vars indicier är de ofta förekom-
mande kroppsskadorna). Ingen utveck-

lad symbolik fanns hos dem, varken i
konst eller i utsmyckning. Döda begrav-
des i gropar men utan gravgåvor (Mithen
1996 s. 22, 134-136, 155).

Med homo sapiens inleddes en snab-
bare teknisk utveckling, så snabb att lokala
materiella kulturer uppstod. Komplexa
redskap bestående av flera delar och en
sammanblandning av olika råmaterial
blev vanligare (hud-ben-trä-sten). Jakten
tog nya former, där människor utnyttjade
en förmåga att ”läsa” djurens beteende.
Konst liksom religion blev centrala delar
av kulturen (Mithen 1996 s. 121).

Mithens tes är att hjärnans olika
kunskapssfärer varit relativt åtskilda hos
neandertalarna, men hos oss har de blivit
sammanblandade. Naturkunskap och so-
cial förmåga blandades. Ett uttryck för
detta var att människor ofta tänker på sig
själva i djurkategorier (något som sträcker
sig från totemföreställningar fram till da-
gens serietidningar). Detta är en viktig
del av det överskridande tänkandet, som
inte bara syftar till att förbättra jakten (och
senare ge förutsättningar för boskapssköt-

tion.5) Dessutom ligger en mer avgö-
rande skillnad i den snabbare utveckling
av teknik och samhällsstruktur som kom
först med vår art.

Ett annat argument har framförts från
naturveteskapligt styrd forskning, där
man försöker bryta ned den kulturella
utvecklingen till små del-element, som
vart och ett skall analyseras för sig utan
hänsyn till sambandet med helheten. I
en sådan studie av språket har Sverker
Johansson nyligen givit en faktarik fram-
ställning. Han hävdar att tekniken var av
mindre betydelse för  språkets utveck-
ling, eftersom man inte använder sig av
språk vid tillverkning av redskap (Johans-
son 2005 s. 199, 246). Däremot tillmäter
han teknik en viss roll för hjärnans ut-
veckling, men sätter även där andra fakto-
rer främst.

Mot detta reduktionistiska resone-
mang kan man invända att språket bör ses
som en del av en total förändring av tän-
kandet, där konceptualisering av det ma-
teriella och överlevnaden har stått i cen-
trum för människors tänkande.  Samti-
digt måste man behålla i minnet att en
stor del av detta tänkande var tekniskt,
och detta tekniska tänkande var (och är)
endast delvis verbaliserat. Det är denna
totalitet som en dialektisk tolkning utgår
från, medan den enkla, mekaniska
kausaliteten mellan enskilda element
inte kan tolka människans komplexa his-
toria – varken idag eller för hundra tusen
år sedan.

Man kan betrakta diskussionens pen-
delrörelse mellan betonande av teknik-
utvecklingen och betonandet av andra
aspekter som ett sätt för forskningen att

gemensamt ringa in komplexiteten i
hjärnans utveckling.

Mithens jämförelse

Vår människoart uppträdde mellan cirka
150 000 och 200 000 år före vår tid i Af-
rika, och lämnade denna kontinent mel-
lan 60 000 och 50 000 år före vår tid. När
vår art spreds försvann de andra arterna
av människor, en efter en.

I Europa trängde homo sapiens un-
dan neandertalarna cirka 40 000 - 35 000
före vår tid. Under något eller några tu-
sen år har de båda människoarterna levt
sida vid sida. Det behöver inte ha skett
någon aktiv utrotning, det räcker med att
den nya människoarten övertog den an-
dras näringsnischer. Kontakter har före-
kommit, som kan ha varit fientliga men
eventuellt också fredliga. (Troligen har
de båda arterna inte kunnat få gemen-
sam fertil avkomma, men denna mycket
diskuterade fråga är inte av intresse för
denna text.)

Eftersom Europa är det bäst utforskade
området i världen kan de mest omfat-
tande jämförelserna göras mellan oss och
neandertalarna. En spännande förkla-
ring till skillnaderna, och till vår
människoarts säregna tänkande, har lan-
serats av den engelske arkeologen
Steven Mithen (1996).

Först presenterar han de olika liknelser
eller modeller som använts för att förstå
hur hjärnan fungerar. Är hjärnan en
svamp som suger upp minnet, eller en da-
tor som sätter samman data? Båda model-
lerna förkastas som allt för enkla. Den idag
vanligaste metaforen är att hjärnan är som

Figur 2. Mithens modell över en neandertalares hjärna jämfört med en modern människans hjärna,
efter Mithen 1996 s. 143, 153. Man kan tänka sig flera ”förmågor/intelligenser”. De Mithen nämner
är de han kan basera i arkeologiska indicier.
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manfattar tesen. Svårigheten ligger i att
finna belägg, och delvis är framställ-
ningen påfallande spekulativ.

Mithens grundläggande tanke är att
vår hjärna ger kapacitet att utveckla helt
nya färdigheter (armé-kniven). Exem-
pelvis har matematisk talang fått bety-
delse sent i historien, men idag är den
en nödvändighet. Mithen kallar detta
möjligheten att ”kick-starta” nya
förmågor (Mithen 1996 s. 209-213). Att
utveckla helt nya förmågor ligger som en
rudimentär möjlighet när tänkandet kan
lämna det omedelbart observerbara.

Därmed är vi inne på det som kan vara
den gemensamma nämnaren för alla de
egenskaper som brukar utpekas som spe-
cifikt mänskliga: människans förmåga att
tänka det som inte finns. Människans för-
måga att fantisera är grunden för ny tek-
nik och nya behov, för konst och religion,
för lek och vetenskap. Detta innebär inte
att fantasin ligger som den ytterst dri-
vande faktorn, för då skulle människorna
ha stannat i drömmarnas värld. Istället
ligger det speciella i att: ur den omgivande
verkligheten utvinna en annan verklighet.

Kritik mot Mithen

Mithens förslag har vunnit anhängare
och kritiker. Anhängarna betonar den
eleganta sammankopplingen av armé-
kniv-modellen med tanken på ett fritt
flöde (t.ex. Boyer 2000 s. 95). Kritiken
rör att man kan tänka sig andra moduler
än dem Mithen nämner (Lewis-William
2002 s. 110). En annan kritik riktar sig
mot Mithens tes om en ökad generalise-
ring, eftersom all utveckling tenderar

mot specialisering (Dortier 2004 s. 253).
Men även det generella kan ses som en
specialisering, i förmågan att skapa
flöde.

En intressantare kritik är att Mithen
underskattat den gradvisa utvecklingen.
Det första steget i denna kritik är att de
människoarter som föregick vår egen
hade mer symboltänkande än de när-
mast autistiska varelser Mithen beskriver.
Det andra steget är att homo sapiens fun-
nits länge innan hon trängde upp i det
kalla Europa, och mycket av kulturut-
vecklingen skedde dessförinnan. Därför
kan man inte tala om ett enda stort och
avgörande steg för omkring 40 000 år se-
dan.

För att börja med det längre tidsper-
spektivet. Långt före vår människoart har
det funnits en funktionell estetik i vack-
ert formade redskap, även om dessa män-
niskor inte skapat särskilda konstföre-
mål. Symmetri utvecklas tidigt, och mel-
lan 1,5-0,5 miljoner år före nu blir redska-
pen allt mer symmetriska (Wynn 2000).
Det finns rationella skäl att skapa
symmetriska redskap. Kanske användes
en del av dem som de första effektiva
avståndsvapnen som kunde kastas med
precision och åstadkomma skada. Andra
symmetriska handkilar passade väl i han-
den vid arbete med dem. Men denna
symmetri kan också ha varit ett uttryck för
en estetik och till och med för en världs-
bild (nämligen den senare överallt före-
kommande dualismen). Från omkring
en halv miljon år sedan kan det dessutom
ha funnits föremål som främst haft en
symbolisk funktion. (Leroi-Gourhan
1989 s. 86, jämför Dortier 2004 s. 277-280,

sel), utan också till att kategorisera tillva-
ron och tilldela jaget en plats i tillvaron i
förhållande till annat levande. Djur-
symboliken är en del av människans själv-
medvetande, i den dubbelhet som är
henne säregen.

Nästa steg var när teknisk förmåga och
naturkunskap blandades. Detta innebar
att komplicerade redskap av blandade
material kunde utfunderas. Även ben-
redskap har fått ökad betydelse.  Mithen
spekulerar i att orsaken till detta var att
vår människoart lättare kunde tänka sig
att det (tidigare) levande kunde använ-
das som död materia. Men det fanns ben-
redskap tidigare, och även t.ex. hudar an-
vändes. Mithen erkänner att hans
indicie-baserade resonemang har svag-
heter i detaljerna. En sannolikare förkla-
ring till de mera utformade ben-
redskapen är  förbättrad stenteknik. Ben-
redskapen var dessutom formbara så att
helt nya egenskaper kunde utnyttjas –
t.ex. aerodynamisk sofistikering (jämför
Marean & Assefa 2005 s. 115).

En metafor Mithen använder är att hjär-
nan är som en katedral. Den generella
intelligensen är mittgången, och de spe-
cialiserade funktionerna utgör sido-
gångarna. Han skriver att neandertalar-
nas hjärna är som en romansk katedral
jämfört med den moderna människans
hjärna, vilken är som en gotisk katedral. I
den romanska är det tunga och låga valv,
men i den gotiska höga valv endast av-
skilda med smala pelare så ljuset kan
flöda fritt och rymden i hela kyrkan blir
gemensam (Mithen 1996 s. 71).

Dessa tvärkopplingar ger vårt sätt att
tänka, där språket är uppbyggt genom att

olika företeelser kopplas samman i
etymologiska associationskedjor. Först
med dessa metaforer kan det abstrakta
tänkande utvecklas. Den tankerikedom
som metaforer, abstraktioner och tvär-
kopplingarna ger överstiger vida sum-
man av tankarna i de enskilda sfärerna
tagna var och en för sig. Men samtidigt
medför detta flödande tänkande att pre-
cision minskas. Tvärkopplingarna kan
leda fel och måste överges eller relativi-
seras för nya fakta som visar andra aspek-
ter. Det är med vår egen art som språket
alltmer slutar att exakt beskriva och istäl-
let börjar parafrasera verkligheten. Den
exakta beskrivningen finns bara kvar som
ett ibland eftersträvat alternativ.

I en uppföljande bok, publicerad
2005, har Mithen utförligare diskuterat
språkets uppkomst. Han tänker sig att
neandertalarna, och omedelbart före-
gående människorarter, hade ett språk
bestående av hela sentenser. Först med
vår människoart uppstår det separata
ordet – och därmed möjlighet till ab-
straktion. Begreppet ”hare” är en ab-
straktion. Före vår art kunde ett sådant
begrepp inte tänkas separat från ett be-
stämt sammanhang, t.ex.: ”jag såg en
hare bakom kullen, som vi kan fånga”.
Sådana hela sentenser var knutna till
en rik, pantomiserande gestik, samt till
ljudhärmande läten. Mithen menar vi-
dare att uttryckssättet låg nära musik-
dans, och han argumenterar kring att
musiken är ett särskilt uttryckssätt som
föregår språket. Detta sätt att uttrycka
sig var också i högre grad känslorelate-
rat (vilket musik-dans fortfarande är).
Boktiteln, The singing neandertals, sam-
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delar. Detta är tiden för de första spjuten
med stenspetsar. Ett nytt tänkande rö-
rande jakt och på hur redskap formades
växte fram. Spjutspetsarna förekommer
också hos neandertalarna, vilket visar att
dessa delvis hade samma förmågor som
vår art. Säreget för de första homo sapiens
eller deras omedelbara föregångare är
att de använde stora mängder pigment
(ockra, sot) för utsmyckning.

Nästa steg kom för omkring 140 000 år
sedan, med de första tecknen på insam-
ling av musslor och samtidigt kom lång-
distansutbyte över tiotals mil. Snäckor
och sällsynta stenar byttes mellan
människogrupper.

Ett tredje steg kom för omkring  100 000
år sedan, med fiske och mera välformade
benredskap, där benredskapen exempel-
vis hade hullingar. Samtidigt kom de första
tecknen på gruvdrift. Dessa förändringar
innehåller drag av intensifiering och ökad
bofasthet (som ofta var förbunden med
nyttjandet av rika vattenresurser).

För omkring 70 000 år sedan kom de
första riktiga mikroliterna (inte bara blad
utan små flisor). Därmed kan man fråga
sig om inte också spjutslungan och bå-
gen kommit.

En kort utvikning om spjutslungan är
här nödvändig.6) Ofast består denna av
en rak käpp med en böjd ände, på käp-
pen läggs spjutet, kastaren håller i käp-
pen och slungar iväg vapnet. Med dess
hjälp kan vapnet kastas betydligt längre
än med bara armen. Därmed hade
avståndsvapnens utveckling i stort sett
fullbordats. Dessa helt centrala redskaps
äldsta historia vilar fortfarande i dunkel
på grund av bristen på träfynd, men åt-

minstone spjutslungan tillhör förmodli-
gen denna tid. Att homo sapiens exodus
ut ur Afrika kommer därefter är förmod-
ligen ingen tillfällighet.

Sent belagda  i utvecklingsförloppet
kommer smycken och ren konst, som
uppträder under perioden mellan
60 000 och 40 000 före vår tid. Detta för-
utsätter samhälleliga möjligheter att för-
sörja (deltids) specialister.

Den här beskrivna sekvensen kommer
att förfinas och i detaljer förändras ge-
nom fortsatta utgrävningar och tolk-
ningar. Det avgörande är att vi ser det som
blir typiskt för kulturhistorien, med
språngvis och ständigt pågående utveck-
lingen. De nya kunskaperna om den för-
sta perioden stärker tanken på männis-
kans säregenhet (och inte, som
McBrearty och Brooks tycks tro, försvagar
den).

En huvudtendens är förfinandet av
avståndsvapen, med fulländning i pil-
bågen, en annan ett ökat nyttjandet av
vattenresurser, vilket ger en viss bofast-
het. En tredje tendens är symbolismens
”professionalisering”, där man når fram
till smycken och konst (samt troligen
också religiösa ledare). När erövringen
av Europa började hade jägarsamhället
nått en nivå som många jägarfolk fortfa-
rande levde på under 1800-talet. (Påpe-
kas kan att pilbågen givetvis fortsatte att
utvecklas efter sin uppkomst, med exem-
pelvis den styrkekrävande långbågen
under Europas medeltid, eller med den
lätta kompositbågen som blixtsnabbt
kunde avfyras från hästryggen och länge
gav de centralasiatiska nomadfolken tek-
nisk överläge i strid.)

och med betoning på symmetri Marean
& Assefa 2005 s. 122.)

Den första arkeologiskt identifierbara
utsmyckningen är rödfärg, ockra, som
användes för att smycka människor och
ting. För en kvarts miljon år sedan använ-
des ockra i Afrika, men mer sällan i Eu-
ropa (McBrearty & Broocks 2000, jämför
Mithen 2005 s. 230, 251-252).

De tidiga människorna befann sig
långt ovanför aporna i symboltänkande
och språk, men skillnaden mot vår art är
likväl stor. Det analytiska och sökande
tänkande som utmärker vår människoart
fanns inte.

För övrigt finns en ren anatomisk skill-
nad i homo sapiens höga panna med
frontallob (jämför Dortier 2004 129;
Kingdon 2003 s. 265). Vår art har ett
”barnsligare” utseende jämfört med an-
dra högre apor, och i denna behållna
barnslighet ligger också det livslånga
lekandet och sökandet. De flesta djur le-
ker på det sättet bara en begränsad del av
livet. I vår ”barnslighet” ligger också ett
livslångt sökande efter det nya (Kingdon
är den som utförligast beskrivit detta sär-
drag, 1993 s. 46ff; 2003 s. 238ff, jämför
Dortier 2004 s. 23; Morris 2004 s. 1 ff).

Den ”Afrikanska tiden”

Det andra steget i kritiken har ett snävare
tidsperspektiv, inriktat på vår egen art.
Människans tidigaste utveckling skedde
i Afrika. Vår art uppkom för omkring
200 000 år sedan, men utvandrade från
Afrika först för 60 000 år sedan. Kunska-
pen om den första perioden har häm-
mats av att arkeologiska undersökningar

i Afrika inte varit lika omfattande som de
i Europa. Mithen är medveten om detta
och gör vissa trevande försök till förkla-
ringar, där han exempelvis tänker sig ett
språng knutet till att människor lär sig
jaga bättre, och att teknikhanteringen
gradvis förändrar tänkandet.

De första sammanfattningarna rö-
rande teknikutvecklingen under de för-
sta två tredjedelarna av homo sapiens his-
toria börjar nu komma. En mycket citerad
gjordes av Sally McBrearty och Alion
Brooks, och den publicerades år 2000.
Med hjälp av en rad olika indicier försö-
ker de identifiera det ”moderna beteen-
det”, som utmärks av: abstrakt tänkande;
planeringsförmåga, uppfinningsförmå-
ga, symboliskt tänkande (och beteende).
Detta identifieras med hjälp av ett antal
olika indicier som ny stenteknik, sam-
mansatta redskap, handel, osv. (McBrear-
ty & Brooks 2000, jämför även Marean &
Assefa 2005). De menar sig kunna iden-
tifiera en gradvis utveckling, men vad
deras material snarare tyder på är flera
olika steg. Eftersom det rör sig om en
lång period och sammanfattningen än-
nu baseras på ett fåtal belägg finns dock
stor osäkerhet.

Det första steget tycks ha kommit för
omkring en kvarts miljon år sedan, dvs i
inledningen (eller egentligen strax
före) homo sapiens kända historia.
Några av de drag som kan identifieras är
användandet av malstenar som tyder på
omfattande insamling av växter, blad-
teknik där  spån (blad) höggs bort från
kärnan istället för att redskapet höggs
fram ur stenämnet. Detta tyder på att
dessa blad fästes vid andra redskaps-
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sexton är vi nere vid resandet av Uppsala
högar. Vid rad tjugo-tjugoett Caesar och
Kristus. Naturligtvis kan denna genera-
tions-liknelse användas i alla lagom stora
grupper: av läraren inför skolklassen; av
föredragshållaren inför sin publik. Alltid
blir effekten: längre bort är det inte.

Att tänka det som inte finns

Det fria flödet i människans hjärna ger
de osannolika kopplingarna och tillsam-
mans med nyfikenhet och lekfullhet ger
detta något som sammanfattningsvis kan
kallas: ”att tänka nytt”; ”att tänka det som
inte finns”; ”att tänka det som inte fanns
förut”. Detta leder till uppfinningar och
nya önskningar, konst och religion, ord-
lekar och metaforer med mera.

En sådan uppräkning av säregenheter
blir ytlig och måste fördjupas. Att ”tänka
det som inte finns” är något som måste
etableras, vilket är grunden till ”fäll-
kniven” (se ovan). Tankar som inte fun-
nits kommer att tänkas, de blir sedan ac-
cepterade och så småningom självklara.

Att se konst tillhör de mest basala sättet
att föreställa sig det som inte finns. För att
ta ett enkelt, och lite orealistiskt, exem-
pel skulle vi kunna anta att vi fick tillfälle
att tala med en neandertalare och visade
honom eller henne en lerklump formad
som en björn. ”Detta är en björn”, säger vi.
”Nej det är en lerklump”, får vi till svar.
”Det ser ju ut precis som en björn”, argu-
menterar vi. Envist hävdar vår tänkta sam-
talspartner att lerklumpen inte rör sig,
inte frambringar ljud och dessutom är så
liten.

Emellertid är detta seende av

klumpen som björn något som måste eta-
bleras. Att inte kunna se konst finns hos
många grupper av människor, nämligen
hos dem som inte lärt sig ”se”.
Antropologin har åtskilliga belägg på att fö-
reställande konst inte ”begrips”. En livfull
framställning ger Nigel Barley, antropolog
som arbetat i Västafrika. Han försökte an-
vända fotografier för att lära sig namnen på
olika djur. Hans vänner bland Dowayos stir-
rade på bilden av en leopard, vred och
vände på den, och sa till slut: ”Nej, jag kän-
ner inte den mannen”. Barley konstaterar
att ett faktum som vi i Väst glömmer bort:
”people have to learn to be able to see
photographs”. Vi är utsatta för bilder från
födelsen och tror att bildseendet är givet
(Barley 1986 s. 96-97).

Detta icke utvecklade seende förekom-
mer också hos grupper med högt stående
skriftkultur, men där bilder saknas. ”Detta
kan inte vara en häst, man kan inte gå runt
den”, kunde en turkisk officer yttra inför
bilden av en häst, eftersom han var upp-
vuxen i en kultur nästan utan bilder (Le-
wis-Williams 2002 s. 183).

Skillnaden mot neandertalarna ligger
således inte i att bildseendet är medfött,
utan i att en bildseende förmåga kan kick-
startas hos vår människoart. Hos
neandertalarna fanns inte denna möjlig-
het.  När de mötte homo sapiens kunde de
överta viss teknik men inte konsten.

Nästa steg i förståelsen rör uppfin-
ningar (och önskningar). En uppfinning
skapas endast delvis som ett resultat av en
medveten strävan att lösa ett problem.
Den grundläggande egenskapen att
”tänka det som inte finns” ger en förmåga
att se det tänkbara i det möjliga. I detta in-

Under de följande årtusendena kom
de stora sprången allt snabbare, och vad
man bör hålla i minnet är att civilisatio-
nens tid är kort. ”Hundratals år” uttrycker
en kort period, inte en lång. En vanlig
tumregel för att visa människans korta tid
på jorden är dygnet som får motsvara
jordklotets hela tillvaro, och så räknar
man ut de minuter som människan fun-
nits eller de sekunder civilisationen ex-
isterat. Jag föreslår en annan tumregel
som framhäver överlämnandet från en
generation till en annan.

Flygplansstolar är en bra liknelse, där
man bara kan höra och tala med dem som
sitter vid sidan av en själv. Tänk dig ett
flygplan, med tre säten på ena sidan om
mittgången och två på andra sidan. Varje
stol är en generation, du sitter längst
fram till vänster, bredvid dig sitter din
mor, bredvid henne din mormor, osv.
Varje generation är tjugo år. En stolsrad
blir då hundra år. På rad fem bakom dig
är vi nere i Gustav Vasa,och Engelbrekt på
raden därbakom. På rad tio är vi vid kris-
tendomens införande. Vid rad femton-

Figur 3a-b. Beräkning av kastkapacitet för spjut som slungas för hand jämfört med spjut som slungat
med spjutkastare, vilket visar att den sistnämnda är omkring tre gånger så effektiv, vilket också bekräftas
vid antropologiska jämförelser, efter Cotterell & Kamminga 1992 s. 165-169.
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Detta ger ingången till sambandet mellan
tänkande och handlande. Det oprecisa
och flytande tvingar människan att stän-
digt pröva sin ståndpunkt, i praktiken,
och det är endast prövandet som kan
skicka iväg tanken i nya oväntade rikt-
ningar.

Det sista steget i detta första försök att
förstå hur vi ”tänker det som inte finns” ,
är att påpeka att detta också innebär att vi
kan ”tänka bort det som finns”. Därmed
menas inte den enkla sortering av sinnes-
intrycken som måste ske för att vi inte skall
bli tokiga. Istället avses att människor kan
blunda för uppenbara fakta och ägna sig
åt önsketänkande (det som på engelska

kallas ”wishful thinking”). De kan ren-
odla sina strävanden, och bortse från reali-
teter fast dessa är uppenbara. Vår historia
är full av denna möjlighet att tänka bort
det som finns, och därmed kunna driva
iväg mot ytterligheten. Det finns inom po-
litik, inom vetenskap, inom teknik och
även inom privatlivet.

Det fria och flytande tänkandet skapar
således en tankens och viljans frihet.
Denna kommer att ta människor till grän-
serna för deras förmåga. Deras aktiviteter
stängs in av den omgivande naturens lag-
bundenhet, som nästa avsnitt kommer att
handla om.

Figur 4. Cirkeln mellan det tänkbara och det möjliga.

går trial-and-error, dvs. att pröva och för-
kasta det omöjliga. Många innovationer
sker medan människor söker något annat.
En möjlighet uppenbarar sig och – nästan
lekfullt – prövas denna och visar sig fram-
komlig och kanske även effektivare än nå-
got man tidigare kunnat föreställa sig.

Det finns en omfattande litteratur rö-
rande den skapande, uppfinnande pro-
cessen. Denna forskning betonar att
uppfinnandet inte är förutsägbart. Det till
synes icke-rationella spelar en viktig roll,
dessutom går tanken ofta går baklänges
från ett fenomen till vad man skall använda
detta till, dvs. uppfinnande av möjlighe-
terna. Som en av dessa författare uttryckt
det ”om uppfinnandet kunde planeras i
förväg skulle det inte bli frågan om annat
än tillämpning av kända tekniska metoder
på välbekanta problem” (Schon 1969 s.
28). Det är istället den tvärkopplade
mänskliga hjärnan som hela tiden finner
det oväntade, och detta sker inte sällan på
ett omedvetet plan så att en lösning förefal-
ler dyka upp från ingenstans.

För att få lite reda i begreppen har en
enkel uppställning gjorts över
människohjärnans ständiga avsökande av
verkligheten och upptäckande av möjlig-
heten. Observera att det inte är enkelrik-
tade pilar utan sker en ständig återkopp-
ling mellan alla nivåer – således även mel-
lan det som finns och möjligheten.

Detta gäller också våra önskemål. De
måste ”uppfinnas”. Utan ett konstseende
ingen längtan efter konst. Många behov
kommer inte att uppstå förrän det finns
möjligheter att tillfredställa dem. Vidare
kommer ny teknik att utnyttjas på nya och
oväntade sätt.

”Inte-finns-tanken” ger också abstrak-
tionen. Utan liknelsen vore ett abstrakt
tänkande knappast möjligt, och framför
allt inte en diskussion om det abstrakta.
Hela vårt språk är genomsyrat av metaforer
och orden leder över i varandra. Det är
knappast någon mening att exemplifiera
med sådant som att ”ande” kommer ur
andedräkt, eller med längre kedjor av his-
toriska samband som att ”polis” kommer
ur ordet för stad. Med detta metaforiska
språk uppstår det flytande och obe-
stämda. Förvridande är just språkets upp-
gift. Vår hjärna skulle kollapsa om allting
föll den in. Man skulle kunna föreställa
sig ett språk där allting hade en precis be-
tydelse och aldrig betydde något annat.
Men då skulle även människor med
mycket stora hjärnor (som neander-
talarna) bara kunna tänka på ett begränsat
antal företeelser.

Det finns enstaka precisa formule-
ringar, men de är hela tiden utsatta för
metaforens tryck. Vår människoart be-gri-
per verkligheten genom att tänka om
dem till något annat eller liknande, vilket
medför ungefärliga beskrivningar och
delvis accepterade feltolkningar. Även
den mest precisa naturvetenskap måste
tillgripa detta sätt att uttrycka sig, med be-
grepp som ”spiraler” eller ”hål”.

Vår förmåga till abstraktion är språket
som en parafras på verkligheten. Men
samtidig tvingar detta människor till att
inte avlägsna sig för långt från verklighe-
ten, eftersom det skulle leda till negativa
konsekvenser. Verkligheten kommer att
göra motstånd, fakta kommer att sparka,
om verkligheten beskrivs på ett mindre
korrekt sätt än det som finns tillgängligt.
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kräver absolut, precis och evig lydnad.
Därför kan den användas till att förutse
förlopp.

Sinologen Joseph Needham har visat
att tanken på naturlagar var specifik för
Västeuropa, men hade svårare att slå ige-
nom i exempelvis det kinesiska tanke-
systemet. Förutsättningarna för uppkom-
sten av denna tankefigur i Europa hade
fullbordats på 1600-talet, då den formule-
rades (se NEEDHAM 1969, jämför MYRDAL

2005a). En förutsättning var  upprättan-
det av den starka statsmakten i Europa,
med en absolut monark i spetsen. Där-
med blev lagstiftningen mindre flytande
och regional än under medeltiden, och
monarkerna kunde använda föreställ-
ningen om den av Gud givna lagen. En
annan förutsättning var att naturveten-
skapen genomgick en omvandling, som
gjorde upp med den medeltida auktori-
tetstron. Experiment och precisa mät-
ningar visade på fasta regelbundenheter.
Genom  denna kombination skapades
metaforen om naturlagen, som blev teore-
tiskt  fruktbar. Forskarna hittade de natur-
lagar de letade efter eftersom de absoluta
sambanden verkligen finns i naturen.

En helt ny världsbild trädde fram, vars
teorier dessutom fick praktisk betydelse
under industrialiseringen. Naturveten-
skapens framgång tvingade human-
vetenskapen att ta ställning till lag-
bundenheten i dess naturvetenskapliga
form. Slutsatsen kunde bara bli att några
sådana absoluta lagbundenheter inte
fanns hos människorna. Några forskare
stöttes ut till en ytterlighet där de påstod
att det inte finns någon lagbundenhet
alls inom humanvetenskapen. Andra

humanvetenskapliga forskare försökte få
till lagbundenheter som skulle likna de
naturvetenskapliga.

Istället bör man sträva efter att åter-
vända till den ursprungliga metaforen
om lagen som skapad av människor.
Lagbundenheten är en empiriskt be-
lagd regelbundenhet som existerar över
stora områden och långa perioder och
som kan förstås i samband med andra lik-
nande regelbundenheter. Detta innebär
att undantag ges, och att när omständig-
heterna fordrar så förändras lagen.

Skulle man inte kunna nöja sig med
begreppet ”empiriska regelbunden-
heter”? Frånsett den språkliga otymp-
ligheten har detta begrepp avgörande
svagheter. Empiriska regelbundenheter
kan endast gälla det som hänt, det för vil-
ket vi har empiri. För framtiden finns
ingen empiri. En lagbundenhet förutsät-
ter att ett visst beteende kommer att fort-
sätta.

Ytterligare en begränsning med att
stanna vid empiriska regelbundenheter
är att detta kan bli ett hinder, så att teorin
inte utvecklas. Utan teorier om lagbun-
denheter förblir  forskningen gärna kvar
vid enkla extrapoleringar ur regelbun-
denheterna (jämför COLLINS 1999 s. 57).

En summarisk tabell över den milda
lagens mellanställning kan vara upply-
sande (figur 5).

Den humanvetenskapliga lagbun-
denheten är, med sina undantag, med
sin milda tillämpning och med sin risk
för att lagbundenheten förändras, ett
sätt att beskriva historisk utveckling.
Naturlagen förvandlas därmed till ett
särfall, en ytterlighet, och den är inte

Det stora sammanhanget

En av de stora upptäckterna i ungdomen
brukar vara att allt hänger samman. Plöts-
ligt ser man hela världsrymden som ett
system. Så småningom inser man att en
del hänger samman mer än annat. Det är
början på en förståelse som låter det re-
gelbundna träda fram ur det slumpmäs-
siga – där sambandens slumpmässighet
sorterar sig i regelbundenheter, och
dessa regelbundenheter omges med ett
brus av slumpmässighet.

Regelbundenheter finns i den av män-
niskan oberoende naturen. Stoft samlar
sig till stjärnor, molekyler till olika typer
av organismer. Människans sorterande
förståelse av omvärlden ger därför en nå-
gorlunda sann bild. De sammansatta fö-
reteelser och de komplexa samband som
naturvetenskapen klarlagt är existeran-
de. Men den naturvetenskapliga för-
klaringsmodellen skiljer sig från den
humanvetenskapliga.

Naturvetenskapen uppställer gene-
rella lagar om hur stora system fungerar
och lever vidare. Återkoppling är ett vik-
tigt begrepp och systemen måste kunna
avgränsas. Ofta beskrivs hur ständiga

obalanser motsvaras av andra obalanser,
vilka tillsammans förklarar en fortsatt to-
tal balans och därmed systemens långsik-
tiga överlevnad. Sådana teorier används
exempelvis för att analysera ekologiska
system. Liknande systemteori har använts
inom humanvetenskaperna, främst inom
ekonomi. Men denna typ av systemteori
kan bara beskriva en del av människans
historia. Den medvetna viljan och det
medvetna handlandet kommer att skapa
andra mönster.

Inom humanvetenskapen finns tradi-
tionellt en misstänksamhet mot att tala
om lagbundenheter, just därför att den
naturvetenskapliga lagen tas som mo-
dell. Här kommer jag att argumentera för
att en ”mildare” lag är ett analytiskt red-
skap för humanvetenskapen.7)

Lagbundenhet enligt humanvetenska-
pen

Först måste påpekas att ”lagbunden” bara
är en metafor, bland andra. Den leder sitt
ursprung tillbaka till de lagar som före-
skriver hur människor skall bete sig. Den
naturvetenskapliga lagen är sträng och

Lagbundenhet i utvecklingen
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leon inte hade funnits. För honom, och
för varje kännare av fransk historia, fram-
står detta som självklart. Sartre vände sig
mot de ortodoxa marxologerna i Sovjet
(SARTRE 1984 s. 70). De agerande perso-
nerna är verkliga, och de kan ge histo-
rien olika riktning.

Man skulle dock med historiska exem-
pel kunna hävda att personlighetens roll
tycks vara betydelselös när stora sociala,
politiska eller ekonomiska krafter verkar
i en bestämd riktning. Romarriket uppvi-
sade efter Augustus ett antal helgalna el-
ler halvgalna kejsare som Nero och
Caligula. Trots dessa kejsares uppenbara
vansinnigheter, som drabbade många
människor, fortsatte kejsardömet att
fungera och trivas under dessa år. Däref-
ter, under senare delen av hundratalet,
fick kejsardömet istället några ovanligt
dugliga ledare som Hadrianus och Mar-
cus Aurelius. Samtidigt inleddes ned-
gången med framgångsrika germanska
anfall över gränsen, och därefter kom
den stora förvirringens tid med alla kort-
variga soldatkejsare. Här tycks inte per-
sonligheten kunnat påverka historiens
förlopp.

Slumpen kastar upp individer som i ett
visst läge avgör historiens utveckling (Na-
poleon), eller personer som trots att de
har en avgörande position inte spelar nå-
gon större roll (Caligula). De individer
som förmår utnyttja situationen kan styra
den, men de måste spela på instrumentet,
även som kejsare. Napoleon kan därmed
också ses som ett exempel på en lagbun-
denhet: under omvälvande perioder
framträder nya dugande personer, från
lägre samhällsskikt, till maktens höjd.

Hegel introduceras

Den hegelska dialektiken används i före-
liggande essä som språngbräda för reso-
nemanget om motsatstänkandet, och
han kommer att så småningom att inta en
central plats i framställningen. Men ef-
tersom Hegel brukar tas som exempel på
en filosof med en deterministisk histo-
rieuppfattning finns det anledning att
introducera honom redan här, genom att
se vad han skrev i dessa frågor.

Först av allt skall jag frita Hegel från varje
banal idé om en förutbestämd historia.
Han var bestämt emot all förenklad deter-
minism. Han menade att historiens alla
egenartade tillfälligheter gjorde det
omöjligt att förutspå framtiden. I inled-
ningen till Förnuftet i historien skriver Hegel
att varje tid: ”har så egenartade omständig-
heter, utgör ett så individuellt tillstånd, att
man måste bedöma den och enbart kan
bedöma den utifrån den som sådan” och
därav följer, menar han, att man aldrig kan
lära något av historien. (HEGEL 1970 s.
17; jämför Sven-Eric LIEDMAN 1999 s. 120
som diskuterar detta ställe och ger en
något annorlunda översättning. I den
svenska översättningen av Förnuftet i his-
torien från 1919, återpublicerad 1987
finns inte detta parti med.)

Som Sartre vitsigt uttrycker det kunde
Hegel ha svarat positivisterna, med deras
krav på att framtiden skulle vara förutsäg-
bar, med att han endast hade förutsagt
det förflutna (SARTRE 1976 s. 23).

Hegels betoning av att allt flyter med-
för att han ställer det tillfälliga och förän-
derliga mot lagen, vilket tvingar honom
bort från absolut determinism. Inte hel-
ler hos hans efterföljare Marx och Engels

likaren för all lagbundenhet. Även för
naturvetenskapen skulle ett sådant tän-
kande vara befriande, och tillåta en bre-
dare användning av ”lagbundenheter”
inom t.ex. ekologi.

Accepterandet av denna lagbunden-
het leder över till frågan om determi-
nism. Är den historiska utvecklingen
determinerad och i så fall hur?

Mild determinism

En mild form av determinism, där det
nödvändiga eller lagbundna ger frihets-
marginaler, är kongruent med den
humanvetenskapliga lagbundenheten.
Jag är däremot kallsinnig inför den
”mjuka determinism” som lanserats av
några analytiska filosofer. Den leder till
diskussioner om huruvida man kan
handla mot naturlagarna, och till den
lika orimliga diskussionen om att man
frivilligt gör det som var förutbestämt (LE-
WIS 2000 s. 390). Detta är en urvattnad
form av den analytiska filosofin, där man
med logisk spets besvarat denna filosofis
orimlighet med andra orimligheter.

Det många uppfattar som motbju-
dande i en determinerad utveckling är

att denna tycks begränsa vår fria vilja – det
som gör oss till människor. Därmed tycks
också historieforskning förlora mycket av
sin mening. Alla de tillfälligheternas
spel: förlorade slag, framstående ledare,
plötsliga sjukdomsfall, lömska mord-
komplotter, som är historieskrivningens
innehåll förlorar i betydelse och förvisas
till kalenderkunskap.

Det finns nästan ingen som på allvar
hävdar extrem determinism, att allt som
sker är förutbestämt. Att argumentera
mot en sådan ståndpunkt är således po-
änglöst (även om sådan argumentering
ofta förs). Ordet determinism kommer
av latinet ord för att ”begränsa”. Även om
etymologiska förklaringar av begrepp
skall undvikas, ger determinism som ”be-
gränsning” av skeendet en öppning för
förståelse.

Den klassiska frågan om individens
roll i historien kan användas för att disku-
tera det determinerade. Jag skall närma
mig frågan med ett par till synes motstri-
diga exempel.

Jean-Paul Sartre har i sitt försök att
kombinera existentialism med marxism
en kraftfull plädering för att historien
inte skulle ha varit densamma om Napo-

empirisk mild lag sträng lag
regelbundenhet

ej förutsägbarhet, viss förutsägbarhet, evig, absolut,
svag teori stark teori matematisk teori

forskningsresultat humanvetenskap viss naturvetenskap
+ lagstiftning

Figur 5.Tabelluppställning över mellanställningen för den milda lagbundenheten. Denna ”milda lag”
kan också gälla för viss naturvetenskap.
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finningar, som sedan sprids ut från cen-
trum eller ned i den sociala strukturen.
Om en grupp människor inte använder
funktionellt passande tekniska möjlig-
heter som står till buds måste detta för-
klaras (se LEMONNIER 1993 s. 4). Det
räcker då inte med att påstå att vissa folk-
grupper är generellt mer intresserade av
teknik (dvs. Västvärlden om dess före-
språkare får säga det själva) medan andra
är mindre intresserade (en åsikt som
framförs av t.ex. hos teknikhistorikern
BASALLA 1988 s. 65, 77 och 186, vilket
också hör samman med hans överskatt-
ning av ”geniets” betydelse). De teknik-
förluster som skett på t.ex. Söderhavsöar
beror i första hand på bristande folk-
mängd (se nedan).

Strävan efter den passande formen lig-
ger som en kärna i all teknisk utveckling,
och i det mesta av teknikhistorien är
detta en given förutsättning för resone-
mangen. Särskilt franska antropologer
har skapat en teoretisk ram kring detta.
En pionjär var André Leroi-Gourhan
som i två massiva volymer inte bara utveck-
lade sina tankar kring detta utan också
presenterade en katalog av olika lös-
ningar i förhållande till bestämda pro-
blem och målsättningar (LEROI-GOURHAN

1943-1945, återpublicerad 1971-1973).
Ett viktigt begrepp var ”tendance”. Det

avser att den tekniska evolutionen nådde
fram till liknande lösningar på liknande
problem. Han ville bland annat förklara
varför man kan finna liknande redskap
och arbetsmetoder i olika delar av värl-
den, trots att dessa områden  aldrig varit i
kontakt med varandra. Detta är en form
av determinism, men han understryker

att dessa tekniska lösningar alltid görs i
förhållande till både den specifika kultu-
ren och till naturlagarna (LEROI-GOURHAN

1971 s. 14-15, 24; 1973 s. 325-326, 329,
361). ”Tendensen” är synlig för forsk-
ningen, men inte för den som skapar det
individuella redskapet, eftersom ”ten-
densen” uttrycker teknikens allmänna
strävan, som en schweizisk efterföljare
uttryckt teorin (BÜHLER 1947 s. 230-232).

Den franske etnologen Pierre Le-
monnier har senare utvecklat Leroi-
Gourhans idéer, och betonat att det cen-
trala problemet för läromästaren var att se
hur den sociala strukturen utvecklades i
förhållande till den materiella kulturen.
Begreppet ”tendance” beskriver hur
denna växelverkan begränsas av natu-
rens lagbundenhet, särskilt mekaniken
(LEMONNIER 1992 s. 82). Målet för Leroi-
Gourhan var i själva verket att visa vad som
var bestämt av den andliga kulturen.
Även i den andliga kulturen finns för öv-
rigt denna ”tendens”. Exempelvis tatue-
ringar ”tenderar” att vara cirkelformade
på brösten och linjeformade på armarna.
Av naturliga orsaker.

Även andra forskare har tagit upp hur
antalet lösningar är begränsat, med vida
variationer inom dessa begränsningar
(HIRSCHBERG & JANATA 1986 med referen-
ser till den fransk forskning, och mera
strikt inriktat på mekanik COTTERELL &
KAMMINGA 1992). Inom arkeologisk forsk-
ning rörande de äldsta perioderna kallas
detta för: ”principle of limited
possibilities”, vilket leder till en ”techno-
logical convergence”  mot den typiska
handyxan eller den typiska kniven
(MELLARS 1996 s. 352).

finns något betonande av det absolut
determinerade som ger säkra framtids-
förutsägelser. Detta har framhävts av
Sven-Eric Liedman, som menar att Fried-
rich Engels använde Hegels resone-
mang om nödvändighet och tillfällighet
som ett argument mot determinismen
(LIEDMAN 1977 2 s. 220, jämför LIEDMAN

1998 s. 84 om Marx).
Däremot är det ingen tvekan om att

Hegel ansåg att det fanns en lagbunden-
het, en nödvändighet, i utvecklingen.
Just nödvändighet är ett centralt be-
grepp hos Hegel, och han låter på sitt
karakteristiska sätt denna nödvändighet
följa som en konsekvens av att det finns
tillfälligheter. Det går inte att tänka sig
det tillfälliga utan det nödvändiga, och
omvänt. Med en vacker metafor säger
Hegel att nödvändigheten är en ö i ett
hav av tillfälligheter, och tillfälligheterna
är ett ornament på nödvändigheten
(TAYLOR 1986 s. 359).

En mera hegelsk terminologi (”jar-
gong”) ger rättvisa åt hur han resonerade.
Nödvändigheten är relativ och beroende
av andens strävan efter självförståelse, eller
mera allmänt uttryckt: beroende av ända-
målet, av syftet (ØSTERBERG 1999 s. 18;
HEIDEGREN 1995 s. 103; TAYLOR 1986 s.
359). Därmed kan Hegel också likställa
nödvändighet med kraft, till vilket jag åter-
kommer nedan (TAYLOR 1986 s. 188-189).
En intressant utveckling av begreppet är
att det verkligt möjliga står i förbindelse
med det faktiska (som tillåter detta möj-
liga), vilket leder till det verkligt nödvän-
diga (TAYLOR 1986 s. 356). Hegel tillägger
att ett flöde av nödvändiggörande ström-
mar mellan helheterna och att orsak och

verkan förenas i nödvändighet (TAYLOR

1986 s. 363-364).
Hegel använder ”lag” och ser denna

som uttryck för begreppets inre nödvän-
dighet, men lagen blir bara en beskriv-
ning av tillståndet och kastas om av för-
ändringen (HEGEL 1967 s. 107-110, 115;
HEGEL 1999 s. 151). Detta är en dynamisk
syn på lagbundenhet som jag ansluter
mig till.

Innan denna text återkommer till det
hegelska tänkandet skall den först ta upp
de delar av den determinerade utveck-
lingen som följer av att antalet lösningar
till olika problem är just – begränsat.

Det begränsade antalet lösningar

Varje problem som människor ställer sig
genom historien kommer att ha ett be-
gränsat antal lösningar, under givna om-
ständigheter. Dessa lösningar kommer
att uppnås genom medvetet sökande,
försök och misslyckanden samt genom
att slumpvis uppkommande möjligheter
utnyttjas. Därigenom kommer männis-
kor att efter en tid att uppnå en av de
”perfekta formerna”. Detta betyder att
det finns en gradvis förändring där olika
lösningar prövas, innan en mera definitiv
form etableras och i många fall kan bli
förhärskande för lång tid. Denna
funktionalitetens likriktning kan man
finna ned i enskildheter som liebladets
eller spadhandtagets utformning (MYR-
DAL 2005b).

En följd av denna tolkning är att man
måste förkasta alla teorier om ”dumma
bönder” eller olika rasistiska teorier, som
påstår att endast en elit kan skapa upp-
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baka i tiden vi rör oss desto fler för oss
otänkbara lösningar användes. Svårighe-
ten ligger ofta i att inse vilka, för oss efterle-
vande smått geniala, metoder man har
använt.

Inom grundformerna finns variatio-
nerna. Plogen är jordbruksforskningens
favoritredskap, dels därför att den är ett
av jordbrukets viktigaste redskap, dels
därför att den består av många delar och
lämpar sig för olika indelningar. Man kan
urskilja några olika grundformer, som
inte ytterligare skall utredas här. Med ut-
gångspunkt från dessa grundformer
finns ett nästan obegränsat antal förslag
från olika forskare på  hur man skall in-
dela plogtyperna, och den som inte äg-
nat sig åt denna forskning anar inte vilka
kontroverser som utspelat sig. Dessutom
kan man från dessa typologier gå ned till
det verkliga materialet så som det beva-
rats på museer, osv., och finna att nästan
varje plogtillverkare framställde sina
egna varianter.

Detta kan ses som ett uttryck för den va-
riationsrikedom som allmogekulturens
individuella tillverkning gav. Dagens
föremålskultur har större antal olika ty-
per men mindre variation inom typen.
Men en annan, och mera allmän slutsats
kan utvinnas ur detta. Den mänskliga
innovationsförmågan finner de bästa lös-
ningarna och inom dessas ramar en näs-
tan oräknelig variationsrikedom.

Om antalet lösningar på bestämda pro-
blem är begränsat, kommer också antalet
kombinationer av dessa lösningar att vara
begränsat. Detta betyder att lösningarnas
begränsning gäller för de tekniska syste-
men (som nedan skall benämnas ”tek-
niska komplex”). Men inom dessa sys-
tem finns ett oräkneligt antal kombina-
tioner, och inget regionalt avgränsat sys-
tem ser exakt likadant ut som det andra.

En följd av de val som skett bland de
begränsade lösningarna är vad som på
engelska kallas ”path-dependence”, och
som på svenska brukar översätta med
”spårbundenhet”. (Jag föredrar den eng-
elska varianten, vars direktöversättning
är ”stig-bundenhet”, vilket ger  en meta-
for som antyder större frihetsmarginaler
än vad tanken på ett enda ”spår” ger.) Ti-
digare beslut och val styr senare.

Ytterligare en dimension av de tek-
niska begräsningarnas historia är att anta-
let sekvenser över tid är begränsat. Vissa
uppfinningar måste komma före andra.
Ett högteknologiskt exempel är ång-
maskinen. För att denna skall bli effektiv
måste det finnas en perfekt passning
mellan cylindern och kolven, och den
kan inte utvecklas förrän precisionen i
tillverkningen har drivits långt. Dess-

Den andra sidan av denna teori är att
det nästan alltid finns mer än en lösning
till varje problem. En tung börda kan bä-
ras på ett antal olika sätt, se figur 6a-b.
Därtill kommer att nya metoder uppstår
när förutsättningarna förändras. Det mo-
derna sättet att bära små barn, på magen,
är inte med bland de i figuren angivna
antropologiskt belagda metoderna. Or-
saken är att det är en ergonometriskt
mindre lämplig metod, men den till-
fredsställer en ny målsättning: ögonkon-
takt med barnet. Dessutom bärs barn
idag inte under mycket långa perioder,
vilket minskar den ergonometriska
aspektens betydelse.

Uppräkningen av möjligheternas be-
gränsning och mångfald kan göras för
varje tekniskt problem. Få möjligheter ges
när man skall sätta samman fibrer till en
tråd, det finns i princip bara ett sätt: att
tvinna. Det finns i princip fyra sätt att göra
smör: man kan skaka grädden, vispa den
med en roterande visp, stöta den upp och
ned med hjälp av en trissa eller slutligen
värma upp den för att fälla ut fettet. Det är
den tredje av dessa metoder (stötkärnan,
använd i Europa) som blev segrande i in-
dustriell tillverkning. Att förstå äldre tek-
nik handlar därför lika mycket om att för-
stå antalet möjligheter som att se
begränsningarna av dessa. Ju längre till-

Figur 6a. Olika sätt att bära en börda, efter Leroi-Gourhan 1973 2 s. 120-121.

Figur 6b. Olika sätt att bära ett barn, efter Leroi-
Gourhan 1973 2 s. 123.
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Detta grundläggande drag blir under
en specifik historisk situation avgörande.
Centrum blir Grekland med dess arkipe-

lag, det mest kustdominerade området i
hela Medelhavet. Från detta kärnområde
slog sig de grekiska kolonisterna ned på

Figur 7a-b. Kustdominerade områden jämfört med grekers och kartagers utbredning ca år 560 f.Kr. I
öster hade Lydien etablerats intill de grekiska städerna utmed Joniens kust, och därbortom växte det
imperium som skulle bli Perserriket. Efter McEvedy 2002 s. 11, 59.  I 7b är det grekiska området inom
linjen, kartagernas områden är markerade med fyrkanter.

utom ger naturlagarna utvecklingsserier,
exempelvis kommer kopparbearbetning
innan järnet, eftersom järn har en högre
smältpunkt.

Geografins ramar

Till naturliga förutsättningar hör geogra-
fin. Denna består i hög grad av miljöfakto-
rer, vilket betonades exempelvis av Fern-
and Braudel i hans stora monografi över
Medelhavsområdet. Han excellerar i kar-
tor över betesvandringarna kring Medel-
havet, över olivodlingens och vin-
odlingens gränser, över palmlundarnas
utbredning, över karavanvägarna genom
Sahara, osv. (BRAUDEL 1997 s. 86-87, 202,
152, 161). Han menade att människans
förhållande till miljön gav den grundläg-
gande, långsamma historiska rytmen
(BRAUDEL 1997 s. 13).

Om man istället betraktar geopoliti-
ken har denna en lika självklar betydelse.
Ett lands geografiska position påverkar
dess politik. England (med Skottland
och Wales) som en ö har en specifik his-
toria just därför. En generell teori har
framkastats av historikern och sociologen
Randall Collins. Han menar att en stats
territoriella expansion gynnas av mäng-
den resurser (i förhållande till kringlig-
gande länder), och av att staten inte be-
höver kämpa på flera fronter samtidigt
(egentligen: har en perifer position).
Den stat som expanderat utöver sina re-
surser och hamnar i en position där den
måste utkämpa flerfrontskrig kommer
att disintegrera (COLLINS 1999 s. 39-43).
Collins tillhörde den lilla skara som
några år i förväg förutsåg Sovjetunionens

fall. I en jämförelse mellan Sovjet och
USA påpekade han att USA hade fördel
av sin relativa geografiska isolering.
Teorins svaghet (och styrka) ligger i en
allt för enkel kausalitet.

En tredje typ av geografisk bestämning
består i en kombination av miljö och
geopolitik. Detta bestämmer handels-
vägarna. Sidenvägen följer passagerna
mellan öknar och otillgängliga bergs-
områden, och har därför följt samma
sträckning från upprättandet århundra-
dena före vår tideräknings början, tills
den förlorade betydelse med världs-
omseglingarna, som startade med ara-
berna och fullföljdes med européerna.

Ett utmärkt exempel på geografi som
bestämmande ger Colin McEvedy i sin his-
toriska atlas över antikens historia. Han vill
förklara de grekiska stadsstaternas expan-
sion, och hur de etablerade en serie kolo-
nier utmed Medelhavets kust. För att lösa
frågan utvecklar McEvedy en teori om
kustbundenhet. Tanken är att ett område
som är omgivet av kust kommer att bli do-
minerat av personer som ägnar sig åt sjö-
fart, och därmed kommer ett sådant kust-
dominerat område att kunna ta led-
ningen i handel över havet. Han lägger ett
rutmönster över Medelhavet med rutor
som är 20x20 km. De rutor som har kon-
takt med flera ”kust-rutor” än ”land-rutor”
är ”kustdominerade”. Även 2-3 mil in i lan-
det, en halv dagsmarsch till fots, finns om-
råden med kust åt de flesta håll.
(McEvedy har utförligt presenterat sin
metod i den första upplagan av atlasen
och givit en reviderad version i den för-
ändrade upplagan: MCEVEDY 1967 s. 10-
11; MCEVEDY 2002 s. 10-12.)
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organisatoriskt så utvecklat att landet
skulle kunnat dominera världen om det
varit mera inriktat mot havet.

Möjligen har Afrikas befolkning un-
derskattats. Indiens befolkning var till en
början helt koncentrerad till Ganges-
flodens dalgång i Nordindien, samt se-
nare även till Indiens sydligaste del.
(Jämför om världens befolkningsfördel-
ning cirka 400 f.Kr.  se MCEVEDY & JONES

1978 s. 125 och om skattad folktäthet
cirka 1700 se DE VRIES & GOUDSBLOM 2002
s. 316.)

Huvudförklaringen till befolknings-
fördelningen får sökas i de skilda
jordbrukssystemen, som jag kommer att
ta upp mot slutet av denna skrift. I Kina

och Nordindien gav den intensiva
bevattnings- och risodlingen en hög in-
tensitet, Europas robusta åker-boskaps-
system gav också en hög folktäthet,
medan oas-nomad-områdena gav en
fläckvis hög befolkningstäthet men över
ytan som helhet en lägre.

Med kringseglingen av Iberiska
halvön omkring 1300 skapades ett ge-
mensamt handelsområde från Medelha-
vet till Östersjön. Under senmedeltid
skapades, genom dessa korsinfluenser
över Europa, en skeppsbyggnadskonst
som producerade de flermastade och ef-
fektiva båtar, vilka användes i världs-
erövringen. (Skeppsbyggnadskonstens
utveckling är underbart vackert beskri-

Cypern, Italiens sydspets, Sicilien, Krim-
halvön – alla kustdominerade områden.
I västra och sydvästra Medelhavet ut-
bredde sig kartagerna och deras kolo-
nier enligt samma mönster. Se figur 7a-b.

Denna sjömakternas expansion var i
full gång på 600-talet och kulminerade i
mitten av 500-talet f.Kr. Den bröts då de
stora landimperierna växte fram, först
med Persien, och därefter med de
imperier som den efter-Alexanderska
styckningen av perserimperiet gav. Slutli-
gen kom romarikets expansion. De kust-
baserade staterna uppslukades, de var för
små för att i längden kunna stå emot de
nya stormakternas militära kapacitet.

McEvedys metod kan användas i världs-
måttstock för att förklara Europas domi-

nans. Resultatet varierar beroende på vil-
ken projektion man väljer, samt på hur
stora rutorna görs och på hur de läggs ut.
Man bör därför inte fästa vikt vid detal-
jerna i figur 8a, utan se de stora dragen.
Rutorna har cirka 400 kilometers sida, vil-
ket ungefär motsvarar  en medelstor eller
mindre stat. Resultatet blir att två stora
regioner domineras av kust – nämligen
Europa och Sydostasien. Detta kan jämfö-
ras med befolkningsmängden på 1500-
talet. Kina och norra Indien hade de
största befolkningskoncentrationerna, i
nämnd ordning, och som tredje stora
befolkningsansamling framträder Eu-
ropa, se figur 8b. Sydostasiens befolk-
ning var allt för liten för att kunna kon-
kurrera. Kina var befolkningsmässigt och

Figur 8a Kustdominerade områden i Afroeurasien, enligt McEvedys modell, med rutor cirka 400x400
km.

Figur 8b. Afroeurasiens (den ”gamla” världens)
befolkningsfördelning cirka 1500, efter McEvedy
1972 s. 9. Den lilla kvadraten motsvarar 1
miljon människor, den stora kvadraten 10
miljoner
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(ouppnåbara) förebilder hos storheter
som Fernand Braudel och Emmanuel Le
Roy Ladurie. Dessa skymtar i replikerna,
och det tas som självklart att publiken
skall känna till dem. I sitt översiktsverk
om världens ekonomiska historia inle-
der Braudel också med ett kapitel om
mängden i historien, närmare bestämt
befolkningsantalet (BRAUDEL 1982 s.
21ff).

I en undersökning försökte jag finna
ett mått för att visa mängdens betydelse
för den långa historien (MYRDAL 2004).
Utgångspunkten är ”det stora experi-
mentet”, när tre stora landmassor som ti-
digare varit förbundna separerades ge-
nom den stigande havsytan efter sista
nedisningen. Amerika avskildes från
Afroeurasien, och Australien skildes av
genom större sund.

”Experimentet” bestod av att se om
storleken påverkade utvecklingstakten,
samt att se om utvecklingen tog samma
förlopp i de från varandra avskilda land-
massorna. Hypotesen var att den större
landmassan, enbart genom den större
befolkningsmängd som rymdes inom
denna, skulle ha en snabbare ekonomisk
och teknisk utveckling än den betydligt
mindre landmassa som Amerika ut-
gjorde, och denna i sin tur skulle ha en
snabbare utveckling än den relativt be-
gränsade landmassa Australien gav åt
sina invånare.

Två mätpunkter användes. Den ena var
vid avskiljandet, för 10 000 – 12 000 år
sedan. För den första mätpunkten antogs
att befolkningstätheten var ungefär den-
samma hos alla jägar- och samlarfolk värl-
den över. För den andra mätpunkten,

omkring år 1500 e.Kr. eller åtminstone
från 1600-talet, finns mer eller mindre
goda skattningar från hela världen.
Befolkningstäthet ses som  ett mått på en
allmän tekniknivå, vad gäller intensitet i
arealutnyttjade. Vidare antogs att, i ge-
nomsnitt, över ett så stort område som en
eller flera kontinenter, kommer ekolo-
giska skillnader att utjämnas.

Resultatet var det förväntade. Den
stora landmassan hade haft en snabbare
utveckling (högre folktäthet), den mel-
lanstora landmassan en medelmåttig ut-
veckling. Australien hade teknikvinster
och teknikförluster, och kunde antas be-
finna sig på ungefär samma nivå i
befolkningstäthet över hela perioden.
Beräkningen visade att i jämförelsen
mellan dessa tre landmassor behövdes
ingen annan faktor än mängden för att
förklara skillnaden i utvecklingstakt. I
själva verket borde utvecklingstakten ha
varit ännu snabbare i Afroeurasien, om
man enbart utgår från denna landytans
storlek.

Att utvecklingen med en större mängd
människor går snabbare beror på att fler
människor gör fler uppfinningar. En bi-
dragande orsak som följer med högre
folktäthet är mera utvecklad  specialise-
ring, vilken intensifierar innovations-
takten. Smeden som kan koncentrera sig
på smide gör därmed fler uppfinningar
inom detta område.

En intressant detalj, som också påpe-
kats av Torsten Hägerstrand, är att de
landområden som bildar förbindelse-
linjer mellan andra kommer att ha haft
en komparativ fördel (innan djuphavs-
sjöfarten utvecklas). Förbi dessa platser

ven av LANDSTRÖM 1961 s. 92-102 om den
aktuella perioden.) Att Portugal och
Spanien som låg längst ut i sydväst tog
ledningen i kringseglingen är för övrigt
också geografiskt bestämt.

Före den europeiska erövringen av
oceanerna har monsunvindarna över
norra Indiska oceanen, som halva året
blåser i ena riktningen och halva året i
den andra, givit en viktig del av förkla-
ringen till att de arabiska köpmännen
kunde etablera ett handelsområde från
Arabiska halvön till Indien under perio-
den från 700-talet till 1400-talet e.Kr.
(CHAUDHURI 1985 s. 22-25).

Därmed har (om än inte i kronologisk
ordning) de geografiska grunddragen
till den långa handelshistorien från gre-
kerna, över imperiernas Sidenväg,
arabernas seglats över Indiska oceanen
och slutligen européernas världsomseg-
ling, skisserats, som en till stora delar
geografiskt bestämd utveckling. Det om-
fattande kustdominerade området i Eu-
ropa omkring år 1500 gav detta hörn av
Afroeurasien ett övertag när den stora
sammanfogningen över världshaven
skedde.

Självklart måste andra faktorer vägas in.
Bland naturgivna faktorer brukar särskilt
klimatet nämnas. Arkeologen Brian
Fagan ser klimatet som en avgörande fak-
tor i snart sagt varje historisk situation
(FAGAN 2004). Andra forskare ser klima-
tet som en faktor bland andra. Ett viktigt
exempel är sambandet mellan klimatför-
sämring på den centralasiatiska stäppen
(främst torka) å ena sidan och nomad-
invasioner över tättbefolkade områden å
den andra (BOLD 2001 s. 152-153). Bat-

Ochir Bold, som skriver om detta sam-
band med ett belysande diagram, sätter
in det  i ett större sammanhang av noma-
dernas klansystem, etc.

De naturgivna faktorerna bör vägas
samman med dem som skapats av män-
niskorna, exempelvis ekonomiska som
jordbrukssystemen, eller socio-politiska
som en splittrad statsmakt.

Nedan skall jag som en både begrän-
sande och frigörande faktor ta upp
människomängden, den demografiska
faktorn, som är både människoskapad
och naturgiven.

Människomängden

En av de mest tänkvärda one-liners jag
någonsin hört inleder den fransk-kana-
densiska filmen ”Det amerikanska impe-
riets fall” från 1986 (Le déclin de l’ empire
américan, i manus och regi av Denys
Arcand, Malofilm production 1986).
Huvudpersonerna är några universitets-
lärare i Quebec. Handlingen drivs av dia-
logen och denna är fransk i sitt lätt cy-
niska diskuterande och östkust-ameri-
kansk i sina korta, drastiska formule-
ringar. Filmens antihjälte Rémy står, i de
första bildrutorna, inför sin klass på uni-
versitetet:

”Tre saker är viktiga i historien. För
det första, antalet. För det andra, an-
talet. För det tredje, antalet. Det bety-
der till exempel att de svarta i Sydaf-
rika kommer att vinna till slut,
medan Nordamerikas svarta förmod-
ligen aldrig får det bättre.”

Han och de andra lärarna hämtar sina
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passerade alla innovationer, och det bi-
drar till att förklara Västasiens och
Mellanamerikas försprång under vissa
perioder (HÄGERSTRAND 1991, jämför
MYRDAL 2004).

”Experimentet” bekräftade också, vid
jämförelsen mellan Afroeurasien och
Amerika, att det finns en teknisk utveck-
ling som följer bestämda linjer, men med
stora möjligheter till variation. Jordbru-
kets uppkomst, men också detaljer som
bevattning och terrassering, tillhörde de
tekniska element som har en parallell
utveckling – liksom metallhantering och
byggnadsverk som pyramider.

Jared Diamond har i en uppmärksam-
mad komparativ skildring av utvecklingen i
Afroeurasien och Amerika hävdat att det
sistnämnda landområdet skulle ha varit
missgynnat av att det är utbrett i nord-sydlig
riktning, vilket skulle försvårat sprid-
ningen av biologiskt baserade innovatio-
ner som nya växtslag (DIAMOND 1999).
Mängdens betydelse, som ovan angivits,
medför att denna förklaring inte behövs.
Dessutom är den i stort inkorrekt. Männis-
kan har anpassat de viktigaste odlings-
växterna och husdjuren till en förvånans-
värd spridning. Exempelvis i Norden an-
vänds huvudsakligen sädesslag och hus-
djur från Västasien. Betraktar vi sprid-
ningen i öst-västlig riktning styrs denna av
de stora jordbrukssystemen. I hela Öst-

asien har våtrisodlingen kommit att be-
stämma odlingens intensitet, och därmed
hindrades spridning av får och getter från
väst till öst.

Vad gäller ”det stora experimentet”
finns ytterligare en viktig slutsats att dra.
Parallelliteten gällde inte enbart tekni-
ken utan också samhällsstrukturen. Lik-
nande samhällsformer och grundidéer
har utvecklats i den stora kontinenten
och i den mellanstora. Kungadömen,
handel och imperiebyggen liksom astro-
nomi eller ideografisk skrift utvecklades
parallellt. Under de senaste årtiondena
har koden till Maya-hieroglyferna lösts.
Det visade sig då att den fredliga, präster-
liga och himlaskådande elit som en del
arkeologer drömt om inte fanns. Istället
framträdde stadsstater organiserade som
kungadömen, vilka bekämpade varandra
med allianser, förräderier, brodermord,
uppror, krig och överfall. Likheten med
andra områden som bestått av småstater
är påfallande, exempelvis Italien under
1400-talet eller England under 800-talet.

Det stora experimentet tycks ställa frå-
gan på sin spets: finns det en lagbunden-
het inom vida ramar för den mänskliga
utvecklingen? I så fall skulle den stora
syntesen vara möjlig. Människornas histo-
ria skulle kunna diskuteras som en hel-
het, och inte som en lång rad enskilda
händelser, eller små utvecklingsförlopp
stokastiskt kopplade till varandra.
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Syntesernas modevågor

Professionella historiker har varit tvek-
samma inför stora synteser. De är sko-
lade i hantverksmässigt hanterande av
källor och bromsas av kunskapens osä-
kerhet, vilken ökar med storskalig syn-
tes. I anglosaxiska länder och Skandi-
navien finns dessutom ett starkt krav på
att förklaringar skall följa den formella
logiken, vilket förstärker misstänksam-
het mot stora synteser. På kontinenten,
där hermeneutiska och dialektiska
tankeriktningar spelat större roll, har
de stora synteserna inte kritiserats på
dessa grunder. Därför kommer många
av de mest inflytelserika syntesskrivarna
från dessa länder, exempelvis frans-
mannen Fernand Braudel. Slutligen
finns den skepticism som brett ut sig
under slutet av 1900-talet under be-
teckningen ”postmodernism”. Denna
har paradoxalt nog växt samtidigt som
stora synteser blivit alltmer accepte-
rade.

De första världshistoriska teorierna var
religiösa (se t.ex. WAGNER 1965). De rent
berättande framställningarna, som näm-
ner personer och stater i rad, bortser jag

här från. Under 1800-talet framträdde en
rad historiefilosofer.  En illustrativ men
förenklad serie grafiska framställningar av
dessa teorier har gjorts av arkitekten
Daniela ROCCO MINERBI (1997 s. 252-253).
Smiths rakt stigande linje, men med ten-
denser till stagnation, följs av Hegels
språng och hack i utvecklingen, Marx’  sta-
dier och Spencers stigande vågrörelse.
Dessa är påfallande lika grafer, och därtill
kommer andra med mera cykliska teorier.
Av dessa har Marx’ historieskiss fått ett
bestående inflytande.

Under första hälften av 1900-talet gjor-
des stora synteser av Max Weber, Oswald
Spengler, Arnold Toynbee och Pitirim
Sorokin. Under denna tid framträdde
också de som häftigt kritiserade stora
synteser, främst med kritik mot den
marxistiska syntesen. Bland de inflytel-
serikaste var Karl Popper och Isaiah Ber-
lin. Under tiden efter andra världskri-
get nådde denna kritik en höjdpunkt av
inflytande.

Arkeologins fragila källmaterial har
lett till att det i denna disciplin finns
både en detaljfetischism (ofta nödvän-
dig), och luftiga konstruktioner (ofta in-

Den stora syntesens roll
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Mot denna argumentering kan man
invända att varje tankesystem kan använ-
das ideologiskt för olika syften.

Man skulle kunna hävda att den ut-
bredda kritiken mot determinism bland
intellektuella i väst är en del av det själv-
bedrägeri som pågår, vilket består i tron
på en total frihet. Exempelvis förefaller
Västvärldens agerande utgå från att över-
exploatering av naturresurser eller över-
grepp mot folk i andra världsdelar aldrig
kommer att hämna sig. Föraktet mot det
determinerade skulle då ses som ett ut-
tryck för västerländsk självhävdelse.

Men människans frihet och begräns-
ning är båda sanna, och båda kan över-
betonas. Den moraliska kritiken vänder
sig därför mot överdriften.

De olika ideologiska systemens an-
hängare kan inte fritas från ett moraliskt
ansvar. Detta är i själva verket en del av
dialektiken i varje sådant system. Det
kommer att finnas en tendens till renod-
ling och överdrift. Den tenderar då slå
över i sin motsats. Kristendomen börjar
som en slavarnas ideologi om allas likhet,
men några århundraden senare är det
en ideologi om dess anhängares överläg-
senhet gentemot de månggudatroende.
Då blir den en förtryckarideologi i
kolonisatörernas tjänst. Men i den ligger
en sprängkraft med en mottendens som
återvänder till ursprunget där de för-
tryckta kan hänvisa till människors likhet.

I en teoretisk diskussion bör man såle-
des kritisera ett tankesystem på dess
egna grunder. Det finns inget givet i att
tanken på lagbundenheter i historien
skulle leda till en frihetsberövande poli-
tik och moral. Redan E. H. Carr gav i sin

vitt spridda metodbok från 1961 Vad är
historia uttryck för en mera balanserad
uppfattning. Efter Isaiah Berlins skrifter
hade, enligt Carr, ”nästan alla” avvisat
Hegel, Marx och determinismen, men
Carr vidhöll att det finns övergripande
orsakssammanhang (CARR 1965 s. 93-94).

Idag är  ondskefullheten i determinism
ett mera sällan använt argument i den se-
riösa diskussionen. Denna handlar mer
om metodproblem kring stor syntes och
vad som är vetbart (t.ex. CHRISTIAN 2004 s. 8-
11, om problem med stora synteser).

Analytisk filosofi och kausalitet

Under 1900-talet har de strömningar
som sammanfattas under beteckningen
”analytisk filosofi” dominerat i anglosax-
iska länder och i Skandinavien.8) Dessa,
sinsemellan olika skolor, tog avstånd från
vad de betecknade som metafysisk spe-
kulation, särskilt den hegelska dialekti-
ken (denna kritik återkommer jag till
nedan). De strävade efter att klarlägga de
grundläggande begreppen på ett enty-
digt sätt och denna strävan var knuten till
en strikt formalisering av logiska pro-
blem. Idealet var de naturvetenskapliga
resonemangen, och de flesta exemplen
hämtas också från dessa vetenskaper.
Den formella logiken utvecklades till en
hantverkskunskap,9) som kunde använ-
das för att skärpa tanken, och även för att
exempelvis pröva oklarheter i ett resone-
mang. Till en början ansågs den univer-
sell, men numera inser även dess an-
hängare att dess användningsområde är
mera begränsat (JOHANSSON 1981 s, 18-21;
HANSSON 2003 s. 82-83).

tressanta). Därför fick stora synteser ge-
nerellt sett större betydelse bland ar-
keologer (och bland historiskt inrik-
tade antropologer) än bland historiker.
Förutom de stora synteserna under slu-
tet av 1800-talet kom en våg på 1950- och
1960-talen (SANDERSON 1997 om antro-
pologi och arkeologi; KRISTIANSEN 1998
s. 36-38 om arkeologi).

Under slutet av 1900-talet har stora
synteser trängt fram inom ett brett spek-
trum av historievetenskaper: rörande
miljöhistoria; rörande olika dominans-
system i världen; Ester Boserups tes om
ökad jordbruksintensitet, etc. Marxis-
mens genombrott i den akademiska
världen från 1960-talet kan ses som en
del av denna rörelse. Randall Collins
har kallat perioden som börjar med
1960-talet för: ”The golden age of
macrohistorians” (COLLINS 1999 s. 3,
11).

Att den stora syntesen blivit mer aktu-
ell under slutet av 1900-talet beror del-
vis på att historieforskningen gått
framåt. Det finns fler undersökningar
att bygga synteser på, inte minst gäl-
lande länder utanför Europa. Dessutom
har databehandling effektiviserats.

Kritiken mot syntes kan ses som en re-
flex av försöken till stor syntes. Kritiken
har följt tre huvudlinjer: en rör mora-
liska/politiska konsekvenser;  en rör den
formella logikens krav; en är den post-
moderna utmaningen.

Politisk och moralisk kritik

Poppers kritik har inflytande ännu idag.
En del av den går ut på att teorier skall

vara falsifierbara. (Popper var dock med-
veten om att endast approximationer
kunde uppnås, se CHALMERS 1982, s.
157.) Varje empiriskt inriktad historiker
vet att detta är ett riktigt krav, att man skall
sträva efter det, försöka komma längre än
föregångarna och samtidigt vara medve-
ten om att kravet aldrig kommer att
kunna uppfyllas helt. Detsamma gäller
för övrigt kravet på verifierbarhet. Den
konkreta historieforskningens metoder
kräver sin egen framställning och lämnas
därför här åt sidan.

Istället tar jag upp ett annat argument
som Popper driver, nämligen om
”historicismen” och dess implikationer.
Dess konkreta representanter hos Pop-
per är Hegel och Marx. Historicismen ut-
märks av att se lagar i den historiska ut-
vecklingen (POPPER 1983 s. 310, 318). Ty-
värr har Popper en utpräglad tendens att
tillskapa ”halmdockor” som han sedan
angriper. Han berömmer sig för övrigt av
detta, och menar sig framställa sina
fienders argument renare och bättre än
de själva kunnat.

Enligt Popper måste lagar vara av na-
turvetenskaplig karaktär, dvs. univer-
sella. Sådana går inte att applicera på his-
torien (vilket alla nog kan instämma i).
Därefter tillfogar han en politisk kopp-
ling: historicismens plädering för att his-
torien är ödesbestämd leder över i totali-
tära ideologier (POPPER 1981 s. 11ff). Den
på sin tid berömde Isaiah Berlin hade en
liknande argumentation. Lagbunden-
het måste vara av naturvetenskaplig ka-
raktär, och ett accepterande av detta
innebär att man upphäver det individu-
ella ansvaret (BERLIN 1956 s. 27, 37).
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enstaka element, har man strävat efter av-
gränsningen av problemställningarna, så
att den formella logiken kan användas.
Målet var att behandla problem ”utan att
hänsyn tas till en omfattande helhet”
(LÜBCKE 1988 s.v. ”analytisk filosofi”, s.
21). I studiet av människans historiska ut-
veckling kommer detta ofelbart att leda
till en kraftig begräsning av studie-
objektet. Helheten kommer att försvinna
och ersättas av en elementär analys. Detta
är också förklaringen till att formal-
logiken aldrig fått något större genom-
slag i historieforskningen, annat än möj-
ligen som ett ideal, och då för historiker
med snäva synfält. Några exempel på
detta misslyckande skall anges (ett miss-
lyckande som motsvarar dialektikens
misslyckande inom naturvetenskapen).

I Sverige var Konrad Marc-Wogau le-
dande, och exempel på historietolkning
hämtas från honom. För honom finns orsa-
ker antingen sorterade under en lag, i
naturvetenskaplig mening, eller så hand-
lar det om att en enstaka händelse orsakar
en annan (MARC-WOGAU 1967 s. 225-226).
Med utgångspunkt från detta analyserar
han drottning Kristinas tronavsägelse, el-
ler mera precist vad ett par historiker skri-
vit om denna. Han koncentrerar sig på frå-
gan om vilken roll hennes konvertering
från protestantism till katolicism spelade
för hennes abdikation. Han försöker re-
ducera detta till en fråga om orsak – ver-
kan i det individuella, och om detta var en
”tillräcklig” eller ”nödvändig” orsak (i
uppsatsen: ”On historical explanations” i
MARC-WOGAU 1967). I sin begränsning blir
frågan ointressant, eftersom en rad aspek-
ter spelade in: det europeiska politiska

spelet, genusfrågor, böndernas kamp, etc.
Marc-Wogaus begränsning kan delvis för-
klaras med att de historiker han refererar
var begränsade, men är också ett medvetet
val. Han ville begränsa frågan så att den
skulle kunna lösas med de metoder han
erbjöd, en analys ”limited to singular causal
statements” (MARC-WOGAU 1967 s. 226).
Observera att jag inte vänder mig mot stu-
dier av drottningens katolicism, utan mot
det sätt på vilket orsakssamband reduce-
ras till en enkel kausalitet mellan  en-
staka element.

Idag pågår en enhetsrörelse där även
analytiska filosofer är öppna för andra as-
pekter. Så inkorporerar Lars-Göran Jo-
hansson hermeneutiken som en ”hypo-
tesprövande” metod i en lärobok från
2003. Som exempel på historisk analys
tar Johansson upp Raoul Wallenbergs
försvinnande, och frågeställningen be-
finner sig på samma nivå som den ovan
relaterade diskussionen om Kristinas
tronavsägelse. Han diskuterar dock även
större skeenden, såsom den ekonomiska
krisen i Asien i mitten av 1990-talet, och
föreslår att man ställer upp ett antal för-
klaringar vid sidan av varandra och där-
med närmar sig en ”narration” (JOHANS-
SON 2003 s. 161-163).11)

Den analytiska filosofins motstånd mot
stora helhetstolkningar har avtagit, men
efter denna filosofiska traditions sega
motstånd kom postmodernismens häf-
tiga attack mot storskalig syntes.

Den postmoderna utmaningen

Sedan mer än tjugo år har en ”post-
modern” strömkantring pågått, som inte

Jag skall förenklat och sammanfattat
redogöra för denna grupp av teoreti-
kers syn på kausalitet, som avstamp för
de resonemang jag sedan för i annan
riktning.  En väsentlig del av deras tan-
kesystem är att man bara erkänner en
enda typ av kausalitet. Denna skall
nedan kallas ”rak”, ”enkel” eller ”meka-
nisk” kausalitet. Med detta markeras att
det rör sig om orsakssamband mellan
enskilda element, och att man försöker
identifiera flödet av påverkan i en rikt-
ning. Från en orsak  följer en bestämd
verkan. Växelverkan kan alltid delas
upp i olika tidssekvenser, där raka or-
sakssamband råder.

Strävan är att reducera allting ned till
enskilda element, och till raka orsaks-
samband (reduktionism). ”Händelse”
A ger ”händelse” B. Exempelvis skottet
i Sarajevo startar en orsakskedja som le-
der fram till den serie av händelser
som är Första världskriget.

I en mera rimlig och praktisk till-
lämpning identifieras flera orsaker
som utlöser en verkan (multikausa-
litet), se figur 9. Flera av dessa olika or-
saker kan var för sig vara nödvändiga
men inte tillräckliga. Men inte heller
detta ger en tillfredställande förkla-
ring eftersom helhetens betydelse för-
svinner.
 Denna enkla kausalitet betraktas ib-
land som grunden till en särskild
”förklaringstyp”. En inflytelserik indel-
ning har presenterats av Jon Elster, som
identifierar tre olika typer av förkla-
ringar. Han menar att den ”kausala” är
dominerande inom icke-organisk na-
turvetenskap, den ”funktionella” i bio-

login och den ”intentionella” i sam-
hällsvetenskapen (ELSTER 1983 s. 17
diagram över skillnader).10)

Här används istället ett bredare kau-
salitetsbegrepp. Det Elster kallar ”kau-
salitet” är särfallet ”enkel kausalitet”.
En mera komplex form av kausalitet be-
står av att orsak och verkan samtidigt och i
ett växelspel byter plats, och detta sker
mellan olika motstridiga faktorer (detta
är den dialektik som större delen av tex-
ten i det följande skall handla om).

De enkla (mekaniska) kausalförkla-
ringarna kan knytas till de naturprocesser
som saknar avsikter, och de komplexa
kausalförklaringarna till de som utgår från
intentioner. Elsters indelningsförslag kan
alltså formuleras som: 1) enkel kausalitet
(kallad ”kausalitet”) + ingen avsikt; 2)
komplex kausalitet + avsikt. Det Elster kal-
lar ”funktionell” förklaring kan knytas till
intentionens kollektiva process (till vil-
ken jag återkommer).

Eftersom den analytiska filosofin en-
dast ser enkelriktade orsakskedjor, där
orsak och verkan kan skiljas och där man
kan identifiera orsakssamband mellan

Figur 9. Kausalitet i raka kedjor, utvecklad till en
multikausal modell. Denna typ  av kausalitet är
till viss del tillämpbar för mänsklig verksamhet,
men en fördjupad analys leder som regel till att en
mera komplex modell måste användas. Jämför
exempelvis figur 11 nedan om den dialektiska
triaden.
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En skeptisk period

Postmodernismen skulle kunna beskri-
vas som en hel period av skepticism.
Hegel har beskrivit sådana rörelser, och
betecknar dem som nödvändiga perio-
der av skepticism då det gamla ifrågasätts
och en ny syntes förbereds. Men han på-
pekar också att ren skepticism leder ut i
tomma intet (HEGEL 1967 s. 41). På  detta
sätt betraktar sociologen Randall Collins
den postmodernistiska rörelsen. Det är
en skeptisk rörelse, en ”ironins veten-
skap”, som förebådar en omstrukture-
ring av vetenskapen, men samtidigt är
den i sig ofruktbar (COLLINS 1998 s. 8, 11-
13, 811-818). Collins påpekar dock, som
vetenskapssociolog, att studiet av social
konstruktion av kunskap inte behöver
leda till vetenskaplig relativism (COLLINS

1998 s. 861, 870).
Så betraktad kan postmodernismen ses

som en del av de frambrytande nya stora
synteserna. Marxismen dominerade
länge som den möjliga ”stora syntesen”,
vilken forskningen kunde ta ställning för
eller emot. Den postmoderna utma-
ningen ingår i en period då frågorna
omformuleras.14) Denna omformulering
innebär givetvis inte att Marx försvinner ur
diskussionen, snarare återkommer dessa
tankar befriade från dogmatik. Också
Hegel har fått en ny aktualitet.

Hegel-renässans

Den engelske filosofihistorikern D. W.
Hamlyn har i en populärvetenskaplig
sammanfattning av filosofins historia
skrivit att ”hat eller beundran” verkar vara
de enda möjliga förhållningssätten till

Hegel (HAMLYN 1994 s. 274). Vad som
framkallar dessa känslor är de
omnipotenta anspråk Hegel har.
Hamlyn själv är inte särskilt imponerad av
Hegel och än mindre av marxismen eller
av Sartres tolkning av dialektiken. Det
går inte att förena existentialism och
marxism deklarerar Hamlyn (HAMLYN

1994 s. 292, 353). Denna negativa stånd-
punkt representerar 1900-talets normal-
uppfattning inom den anglosaxiska värl-
den och i Norden (Skandinavien med
Finland).

Det fanns emellertid filosofer även i
Sverige som inte stod under den analy-
tiska filosofins färla, exempelvis Gunnar
Aspelin, som var professor i Göteborg
och Lund från 1930- till 1960-tal. Han var
expert på Hegel, och i en populär över-
sikt skriver han: ”Hegel vågar det djärva
försöket att bygga ett logiskt system på en
helt ny basis”, där Hegel försökte fånga
tänkandets dynamik och rörelselära. En-
ligt Hegel strävar tänkandet: ”alltid att
löpa linan ut och skapa renodlade be-
grepp” tills de drivs över till motsatt ytter-
lighet (ASPELIN 1926 s. 57-58). Aspelin
var marxistiskt influerad, och även utta-
lade marxister utmanade den domine-
rande skolan. Arnold Ljungdal publice-
rade år 1947 en skrift om marxismens
världsbild. Han menade att det hegelska
tänkandet råkade i vanrykte på grund av
den avböjande inställningen till traditio-
nell logik; med tänkandets första grund-
sats A=A osv. Hegel förnekar inte detta
men säger att den logiken inte är vägen
till förståelse. Filosofer har velat bannlysa
motsägelsen, men resultatet blir alltid
mera motsägelser vilket slår över i skepti-

bara omfattar det fåtal vilka förklarat sig
som ”postmodernister”.12) Till stor del
kan den beskrivas som en mentalitets-
förändring bland många intellektuella
snarare än som etablerandet av en ny teo-
ribildning. Markörsord är ”diskurs” och
”social konstruktion”. En premiss är att
alla tolkningar är påverkade av sin tid och
sin omgivning, av ”diskursen”, de är ”so-
cialt konstruerade”. Detta har inneburit
en fördjupad källkritik, med närläsning
av texter. Det har också lett till en ökad
medvetenhet om tolkningars tids-
bundenhet, och att olika vetenskaper
(också naturvetenskaper) måste medve-
tandegöra sitt beroende av ”tidsandan”.

En risk är att den fördjupade källkriti-
ken tas för långt och övergår i relativism,
vilket har utmärkt en del av den post-
moderna rörelsen. Till denna relativism
knyts avståndstagande från strukturella
tolkningar och även från alla generella
teorier. ”Den stora berättelsen” anses som
förlegad, och har ersatts av ”den lilla berät-
telsen”.  Denna relativism tenderar i sin
tur att slå över i ren skepticism. Renodlad
skepticism rörande möjligheten att förstå
verkligheten brukar av filosofer bara be-
traktas som ett retoriskt grepp, och tas inte
på egentligt allvar. Det finns därför inte
anledning att fördjupa sig i kritik av den
mer utrerade postmodernismen, även om
denna, och dess anhängare, kan leda till
nog så besvärliga konsekvenser i de delar
av kulturlivet och de enstaka discipliner
som drabbas.13)

Det kan naturligtvis vara intressant att
fundera över vilken social konstruktion
som den relativistiska postmodernismen
själv uttrycker (något som förvånansvärt få

postmodernister ägnat sig åt). Den som
myntade begreppet, var den franske filo-
sofen Jean-François Lyotard (LYOTARD

1984). Han tog begreppet från arkitektu-
ren, där det avsåg eklektiskt stillån och
inte hade någonting med vetenskap att
göra. Det kan förefalla som en överlopps-
gärning att diskutera Lyotard eftersom få
av de postmodernt influerade hänvisar
till honom. Men ofta ger föregångares
skrifter ledtrådar till vad som en gång
fångade intresset, och Lyotards texter
ger ett viktigt redskap för att förstå det
samhälleliga sammanhang inom vilket
postmodernismen växte fram.

Lyotard ställde sig frågan om vad som
skulle hända när vetenskapssamhället
gick in en datoriserad värld. Han me-
nade att forskningens prövning bara kan
upprätthållas i ett språkspel, med hänvis-
ning till språkfilosofen Wittgenstein.
Datoriseringen skulle enligt Lyotard
medföra att gränser mellan vetenska-
perna inte kunde upprätthållas, samti-
digt som en kommunikation dem emel-
lan skulle vara omöjlig. Det fanns inget
metaspråk som kunde knyta samman
dem, och därför skulle de stora syn-
teserna inte längre gå att skapa. Istället
skulle den narrativa berättelsen få en
större roll. Vetenskapen skulle brytas
ned till det partikulära, det individuella.

Hans mycket relevanta fråga var vad som
skulle hända när informationssamhället
slog igenom. Han var inte ensam om att
ställa frågan. Emellertid fick Lyotard helt
fel, och vi upplever istället framgångsrika
försök att skapa stora synteser över
vetenskapsgränserna, just på grund av
informationssamhällets möjligheter.
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slut på historiens stora idédrama (ASPE-
LIN 1970 s. 105). Detta leder bort från en
konservativ uppfattning. Hos en del av
vänsterhegelianernas arvtagare, särskilt
kommunister, utvecklades en föreställ-
ning om ett uppnåbart slut på historien.
Detta kunde slå över i konservatism om
man föreställde sig att detta mål mer el-

cism. Ljungdal menar därför, med
Hegel, att motsägelsen är en för tänkan-
det mera djupgående kategori än identi-
teten ( LJUNGDAL 1967 s. 18, 21, formule-
ringen är från Hegel, se WICKMAN 1973, s.
94 ur Logiken).

Idag ökar intresset för Hegel i Västvärl-
den, även i de anglosaxiska länderna.
Den australiensiske filosofen Peter
Singer, verksam i England, inledde en
Hegelmonografi med följande närmast
panegyriska beskrivning (SINGER 1983 s.
vii.):

”No philosopher of the nineteenth
or twentieth centuries has had as
great an impact on the world as
Hegel. The only possible exception
to this sweeping statement would be
Karl Marx – and Marx himself was
heavily influenced by Hegel. Without
Hegel, neither the intellectual nor
the political developments of the last
150 years would have taken the path
they did”.
I Norden har hegeltraditionen varit

särskilt stark i Norge. Det främsta ut-
trycket är översättningen av Andens fenome-
nologi som pågått mer än ett kvarts sekel
och engagerat ett antal norska filosofer
(de första delarna publicerades 1967
och slutresultatet 1999). Ett annat ut-
tryck för denna Hegeluppskattning är att
de norska filosoferna Gunnar Skirbekk
och Nils Gilje ägnade ett avsnitt i en
filosofilärobok, som kom på norska 1987,
åt att frikänna Hegel från ett antal orätt-
visa anklagelser (om att bortse från indi-
viden, vara totalitär osv.). Hegel var den
ende filosof som fick denna speciella
uppmärksamhet (SKIRBEKK & GILJE 1993,

s. 498ff). Det kan tilläggas att Danmark
helt nyligen fått sin totala översättning av
Andens fenomenlogi (HEGEL 2005).

Även i Sverige sker ett återupptäckan-
de av Hegel. Hittills är det främst icke-fi-
losofer som skrivit om honom, som idé-
historikern Sven-Eric Liedman på 1970-
talet och sociologen Carl-Göran Heide-
gren på 1990-talet. Medan Liedman dis-
kuterar den marxistiska tolkningen av
Hegel så är Heidegrens huvudintresse
Hegels språkanalys (HEIDEGREN 1995 s.
362, och mera öppet för andra tolkningar
HEIDEGREN 1999 s. 274-275). De är båda
ett uttryck för sin tids ledande intresse-
strömningar. (Idéhistorikern Anders
Burman redovisar i en artikel, publice-
rad den 5:e oktober 2005 i Svenska Dagbla-
det, det ökade intresset för Hegel idag i
Sverige.)

Denna Hegel-renässans kan givetvis
ge upphov till vitt skilda tolkningar. I
USA har en neokonservativ riktning an-
vänt sig av Hegel för att, liksom höger-
hegelianerna på 1800-talet, hävda att
den bästa av världar har uppnåtts: histo-
rien har nått sitt slutstadium. Mest be-
römd är den amerikanske filosofen Fran-
cis Fukuyama som med hänvisning till
Hegel hävdat att vi idag uppnått den slut-
giltiga lösningen på hur ett samhälle
skall organiseras. Han menar att histo-
rien i princip har  avslutats då mänsklig-
heten har nått ett samhälle som ”motsva-
rade deras djupaste och mest fundamen-
tala begär” (FUKUYAMA 1992 s. 12).15)

Mot högerhegelianismen stod under
1800-talet en vänsterhegelianism. De be-
tonade den ständiga förändringen,
där allt flyter och där det inte finns något

ler mindre faktiskt hade uppnåtts.
Efter denna genomgång av den idéhis-

toriska utvecklingen är det dags att ta itu
med själva idén, om motsatstänkandet.
Först skall dess allmänna innehåll pre-
senteras, så går jag över till kritiken mot
denna typ av idéer för att därigenom
kunna precisera dem.
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fattaren Scott Fitzgerald formulerade
detta spetsigt och tänkvärt (egentligen
apropå sin egen ”omöjliga” livssituation,
som var helt mänsklig). Han skrev att
”first-rate intelligence”  kännetecknas av
att personen förmår hålla två motstridiga
tankar i huvudet samtidigt (FITZGERALD

1999 s. 73).
Uttrycket ”förstklassig intelligens” kan-

ske kan ses som en litterär överdrift (och
de som enbart sysslar med fysik behöver
inte  känna sig träffade av denna spetsig-
het), men i själva verket gör vi sådana
dubbla analyser hela tiden rörande vår
mänskliga tillvaro. Därför vore det ett
missbruk av termen ”logik” att kalla en
sådan analys ”ologisk”, även om den stri-
der mot ”formallogiken”. Istället handlar
det om en särskild form av logik, som bru-
kar kallas dialektisk. Formallogikens
raka kausalitet kompletteras av dialek-
tiska samband där företeelser arbetar för
och mot varandra i samma ögonblick. De
är identiska och varandras motsatser i
samma ögonblick, och sambanden går i
båda riktningarna.

Dessa sammansatta motsatser är så själv-
klara att de blivit talesätt: ”att rusta för krig
är att bevara fred”, eller ”den självsäkre är
osäker”. Dialektikens mästare, den tyske
filosofen Hegel, skriver att brottslingen
straffar sig genom självödeläggelse, och
straffet rymmer en benådning (HEGEL

1967 s. 118-119). Heidegren pekar på att
detta skall ses som en över historien för-
ändrad förståelse av brott – straff (HEIDE-
GREN 1995 s. 109). Straffet kan således
också vara nådalöst (som avrättning), och
många förbrytare är likgiltiga inför att de-
ras själsliv blir ödelagt. Vi måste se dessa

motsatser som möjligheter i en historisk
process. Att motsatsen bara är en möjlig-
het, och att den således finns och inte
finns samtidigt (är möjlig men inte alltid
realiserad), är viktigt att behålla.

Exemplifieringen kan fortsätta. Man
kan hävda att varje individs främsta egen-
skap också kan vara den sämsta. Den som
är ivrig och entusiastisk överilar sig, den
som är överdrivet rättvis begår oförrätter.
Föraktet mot andra slår över i självförakt,
och omvänt. Vi har denna bipolaritet i
våra relationer. I kärleken döljer sig hatet
– se på den misslyckade skilsmässan där
hatet vore otänkbart utan den föregå-
ende kärleken. Men återigen visar det
sig att  motsättning kan ha annat inne-
håll. Det kärleksfyllda äktenskapet slår
inte alltid, eller ens oftast, över i skils-
mässa. Motsatsen finns endast som en
dold möjlighet.

Denna ständiga dubbelhet är grund-
läggande mänsklig.

Dualism och dialektik

Med dualitet avses här tanken på före-
komsten av motsatser i största allmänhet.
Det avser således inte enbart, eller ens
främst, ett sammanhängande filosofiskt
idésystem där allting är uppdelat i två
substanser (jämför NE s.v. dualism). Att
tänka sig två motsatser förefaller självklart
för det tänkande och analyserande som
föregick dagens vetenskap.

Antropologer möter denna ”dualism”
ideligen som ett sätt att sortera både idé-
världen och det praktiska livet – för
kosmologier, för social organisering, etc.
Äldre antropologi försökte finna röt-

Tankens  skönhet

Tanken att allting innehåller sin egen
motsats är svindlande vacker. Jag använ-
der den kontinuerligt. Vilken motsatt
tendens ligger dold i ett skeende? Kom-
mer denna motsatta tendens att realise-
ras, och i så fall hur? Det är ett sätt att
tänka tvärtom, ett sätt att försöka förstå
människors handlande på olika nivåer.
Motsatstänkandet utmanar det förenk-
lade tänkandet, omvandlar det till förstå-
else och ger ett instrument att tänka
bakom det som synes ske. Ingenting är
som det förefaller vara, samtidigt som
ytan också är sann. Två motsatta san-
ningar är sanna samtidigt, och i förhål-
lande till varandra. Skönheten ligger i
den svindel som infinner sig, ungefär
som om man kunde lyfta sig upp och se
ut över och genom allting.

Enligt formallogiken är det fel att nå-
gonting är sin ”motsats”. Varje logiskt re-
sonemang skall genomföras så att det
blir fritt från motsägelser, och dessa
”motsägelser” måste rensas ut ur alla
teorier (se t.ex. ROSING 1989 s. 80-81).16)

Ur detta följer att dessa teorier har svårt
att beskriva en människoskapad värld

bestående av motsägelser och motsatser.
Motsatser är – ur en bestämd aspekt –

placerade i varsin ända av en skala (t.ex.
vitt-svart). Ett föremål i naturomgiv-
ningen kan inte samtidigt, och betraktat
ur samma aspekt, präglas av dessa motsat-
ser. Men en människa kan vara både syn-
dig och dygdig på en gång. Hon kan vara
det ur olika tidevarvs perspektiv, och en-
ligt olika personers uppfattning. Just
detta, att människan i samma handling
och samma ögonblick innehåller en dua-
litet, medför att motsatserna måste tydlig-
göras och särskiljas. I naturen finns grå-
skalor, men i människornas värld delas
dessa upp – och ställs mot varandra. Hos
människor rör sig de svarta och vita pjä-
serna över det svart-vita rutbrädet.

Människornas värld förefaller absurd
och fylld av paradoxer på grund av alla de
viljor som möts och strider. Hela strävan
för motsatstänkandet är att behålla
denna motsägelsefulla mänskliga värld i
analysen, och inte abstrahera bort den i
missriktad försök till klarhet. Detta är
brottet med formallogiken.

Man måste kunna behålla två motsatta
tankegångar som sanna – samtidigt. För-

Motsatstänkandet
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stenredskapen har endast delvis en
funktion för redskapets användbarhet
(WYNN 2000, jämför DORTIER 2004 212-
214, 227 för ytterligare litteratur). Istället
kan man tänka sig att detta är ett uttryck
för att om inte sortera så åtminstone
konceptualisera världen i dikotomier
och polariteter. Även i det senare arke-
ologiskt mer lättolkade materialet finns
denna dubbelhet, som tvillingmyter, etc.

Vänder vi oss länge fram i tiden till de
skriftliga kulturerna, där specialister skö-
ter andliga ting, finns  också en regelmäs-
sig tendens till dualism. Det mest kända
exemplet är att den kinesiska filosofin se-
dan årtusenden sett världen som delad i
två krafter som balanserar varandra, den
ena är vila (yin), den andra rörelse (yang).
En rad bipolära företeelser knyts till dessa:
kvinna-man, mörk-ljus, osv. Tydligt uttryck-
tes detta av ”Lao Zi”. Texterna är tillkomna
mellan 500-tal och 300-tal f.Kr, enligt my-
ten skrivna av en person, i realiteten kan-
ske av flera. Där beskrivs att alla företeelser
i universum förekommer: ”i par av mot-
poler som är beroende av varandra, kom-
pletterar varandra och bidrar till balansen
i universum” (GRANQVIST 2000 s. 117; jäm-
för även KOLLER 2002 s. 297 om motsatser i
Tao). Även i andra sammanhängande
ideologiska system, t.ex. i Sydasien, finns
dualism vid sidan av andra indelningar
(KOLLER 2002 s. 90, 220).

Vänder vi oss till vår egen kulturkrets
finns den bipolära tolkningen så långt
tillbaka som vi har ett dokumenterat filo-
sofiskt tänkande. Herakleitos säger i de
bevarade fragmenten från omkring 500
f.Kr. att inget är möjligt att föreställa sig
utan motsatser, och allt kommer av spän-

ningen dem emellan. Motsatserna går
samman, allt blir till genom strid
(HERAKLEITOS 1997 s. 29, 30, 73, 170, osv.).
För Platon är dialektiken central, och
enligt Aristoteles myntade redan Zenon
ordet dialektik under 400-talet f.Kr (DTV-
ATLAS 1991 s.40-41 med en figur över väx-
elspelet i dialogen; MARC-WOGAU 1983 1
s. 29ff om Zenon). Själva metoden att dis-
kutera genom att sönderdela och ställa
argument mot varandra för att komma till
nya insikter blev grundläggande för de
grekiska filosofskolorna.

Under medeltiden kom dialektik att
bli en viktig skolastisk färdighet, där
man genom disputationskonsten lärde
sig att ställa två rimliga men motsatta hy-
poteser emot varandra för att nå ytterli-
gare insikt. Det handlar således inte om
vilka teser som helst för att det skall bli
en dialektisk disputation (LIEDMAN

1998 s. 83). Dialektiken blev faktiskt lik-
tydig med logisk färdighet som sådan
(NE s.v. ”dialektik”, av Liedman; LÜBCKE

1988 s.v. ”dialektik”, s. 112).
Den kontrollerade diskussionen blev

därefter hela vetenskapens och det and-
liga livets ryggrad. Den tenderade att
dela upp varje religiös strid, varje teore-
tisk strid och i själva verket varje debatt
om verklighetens natur i två mot varandra
utmejslade ståndpunkter. Sven-Eric
Liedman menar att det reglerade och
lärda grälet spelat en större roll bland
Europas intellektuella än i exempelvis
Kina (LIEDMAN 1999 s. 486-490). Säkerli-
gen finns kulturella skillnader, men i
grunden spelar dualism och dialektiskt
helhetstänkande minst lika stor roll i
Kina som i Europa.

terna till denna tudelning av allting. De
diskuterade exempelvis dess ursprung i
förhållande till totemismen (se t.ex.
BIRKET-SMITH 1943 2 s. 346-349).

Den moderna antropologin betonar
allt mer att man måste se denna dualism
som existerande på flera olika nivåer, och
att den dessutom i sig bär tendenser till
triader och andra indelningar. Istället för
att söka ursprunget är man mera benä-
gen att se hur  dualismen föds oavbrutet
på nytt, i nya konstellationer och sam-
manhang. I det engelska antropologiska
uppslagsverket: The dictionary of anthro-
pology skriver författaren till det aktuella
uppslagsordet: ”We know that societies
all over the world organize (or have
organized) their social thought and so-
cial institutions in patterns of opposites,
so this is a system human beings keep
reinventing” (BARFIELD 1997 s. 134, s.v.
“dual organization”). Motsvarande arti-
kel i det moderna franska antropologiska
uppslagsverket ger en god sammanfatt-
ning av den moderna forskningen
(BONTE & IZARD 2000 s. 527, s.v. ”Organisa-
tion dualist” av S. Dreyfus).

En som haft ett avgörande inflytande är
den franske antropologen Lévi-Strauss.
Han har visat att vi kan finna denna dua-
lism över hela världen. Exempel hämtas
både från små stammar och från stora reli-
gioner i välorganiserade stater. Det finns
dualistiska släktskapssystem, kedjor av
tudelningar exempelvis mellan manligt-
kvinnligt men också i myter om t.ex. tvil-
lingar, osv. (LÉVI-STRAUSS 1994 s. 12, 68, 79,
241). Rörande orsakerna konstaterar han
att många folk har valt att: ”förklara världen
enligt modellen ständigt obalanserad

dualism, där dess olika stadier hela tiden
ryms i varandra: en dualism som uttrycker
sig på ett sammanhängande sätt, i ena
stunden i mytologin, i andra i den sociala
organisationen, i tredje i båda samtidigt.”
(LÉVI-STRAUSS 1994 s. 255).

Han förkastar tanken på detta som nå-
got universellt, eller en produkt av det
mänskliga tänkandets binära natur. Istäl-
let skall man se denna uppsortering som
ett resultat av det förvetenskapliga
kategoriserandet. Människan har alltid
försökt förstå sin tillvaro, och att kategori-
sera den på olika sätt tycks vara en av de
mänskliga konstanterna. Lévi-Strauss
nämner att 2000 kategorier tycks vara
maximum för muntlig kategorisering,
och dessa indelningar är baserade på so-
litt vetande. Han skriver att man kan ”be-
klaga att inte alla etnologer också är
mineraloger, botanister och zoologer”,
eftersom det skulle innebära att vi bättre
kunde förstå hur dessa system byggs upp
(LÉVI-STRAUSS 1984 s. 55).

Sådana mängder av kategorier måste
sorteras. Och att sortera i bipolaritet är
tankeekonomiskt. Dualismen blir med
denna tolkning ett basalt system att förstå
världen helt enkelt därför att det är den
enklaste indelningen: något delas i två,
dessa delas i fyra, osv. Det är samma argu-
ment som används för det binära syste-
met i våra datorer.

Vi kan finna denna strävan till dualism
mycket långt tillbaka. Ett av de tidigaste
uttrycken för mänsklig mentalitet som
man överhuvudtaget kan identifiera och
som sträcker sig tillbaka till långt före
homo sapiens, är strävan att skapa symmetri.
Denna strävan efter det symmetriska i
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förklaringsvärdet blir beroende av hur
väl en indelning närmar sig den omgi-
vande verkligheten.

Hegel tog mängder med exempel från
naturvetenskapen och antog att dialekti-
ken var giltig även för naturen, vilket ba-
serades i hans föreställning om att värl-
den ytterst var andlig (egentligen Guds-
bestämd). För marxismen, som ville
vända Hegels dialektik och ställa den på
materiell grund, tycktes det vara viktigt
att hålla fast vid och utveckla en allmän
dialektisk rörelselag som kunde tilläm-
pas på den materiella omgivningen. Tan-
ken var att en allmängiltighet för all kun-
skap skulle stärka dialektikens tillämp-
ning på det mänskliga samhället.

Försöken att sprida dialektiken till
naturvetenskapen var emellertid föga
framgångsrika. Dialektiken har inom
den naturvetenskapliga forskningen
spelat en mycket liten roll. (Denna fråga
om naturvetenskap och humanveten-
skap har också behandlats från andra as-
pekter i en särskild skrift, MYRDAL 2005a.)
Detta dialektikens misslyckande kan
knappast förklaras med annat än att dia-
lektiken inte är tillämpbar inom huvud-
delen av den vetenskap som sysslar med
naturen. Om den hade varit det hade
den kommit till användning, eftersom
miljontals begåvade naturvetare sysslar

med att försöka förstå hur naturen fung-
era.

Förklaring till detta misslyckande
måste vara att naturen inte ordnar sig i
motsatser. För betraktaren finns det så-
dana; mellan dag och natt, mellan norr
och söder. Men i verkligheten är över-
gångarna glidande.

I det mänskliga samhället kommer
den mänskliga hjärnans sorterande att
leda till att motsatserna blir reella, efter-
som tänkande och handlande är delar av
samma process. Med kopplingen till
praktiken övergår dualismen i tänkandet
till reella dialektiska processer. Men hur
kan tankemetoden omvandlas till verk-
lighet när vårt tänkande är oprecist och
dessutom förvrids av språket? Måste inte
dialektiken för evigt förvisas till diskus-
sionens andliga kamp?

Kritiken mot dialektiken som verklig-
hetstolkning har några grundläggande
drag. En linje är att en frigörelse från den
formella logikens krav och en flytande
begreppsapparat öppnar för ett oveten-
skapligt spekulerande. En annan är att
empiriska observationer, framför allt från
naturvetenskapen, inte stödjer den dia-
lektiska tolkningen. Därtill kommer den
popperska vinkeln, att denna form av tän-
kande leder till moraliskt förfall.

Dessutom finns en historisk föränd-
ring, där dialektiken blev viktig under
Europas moderniseringsfas, när en ny fi-
losofi formulerades på nationalspråken
Från början av 1700-talet och in i 1800-ta-
let blev Tyskland att centrum för filoso-
fins omvandling (HOLENSTEIN 2004 s.
120). Hos dessa filosofer kom dialekti-
ken att fyllas med nytt innehåll. Kant an-
vände sig av motsatsresonemang men
ansåg att ”dialektiken” var begränsad. För
Fichte har den större betydelse, men det
är först hos Hegel som  dialektiken utbil-
das till en hel tankemetod (se t.ex. dtv-
Atlas  s. 136-139, 153-156 för figurativa
och syntetiserande framställningar).
Hegel ansåg att dialektiken var en sam-
manfattning av verkligheten. Marx över-
tog metoden, men menade sig ge den en
materiell bas.

Detta stycke om dess roll i Europa skall
avslutas med två definitioner. En vacker
definition finns i de gamla ugglebanden
av Nordisk familjebok, från början av 1900-ta-
let, då den hegelska dialektiken fortfa-
rande var  dominerande. Dialektiken är:
”ett regelmässigt logiskt förfarande,
hvarvid satser utvecklas till begrepp och
dessa i tänkandet motsättas mot andra”
(NORDISK FAMILJEBOK 7, 1907, s.v. ”dialektik”
av S. A. von Schéele). En minst lika ele-
gant formulering finns hos den marxis-
tiska idéhistorikern Sven-Eric Liedman:
”Dialektiken består här som annars i att
man om samma företeelse eller samma
verksamhetsområde kan fälla oförenliga
påståenden, vilka i sin allmänna, ab-
strakta form är obetingat sanna” (LIEDMAN

1977 2 s. 192).

Bara en tankemetod?

En allmänmänsklig tankemetod sorterar
kunskaper och föreställningar med
hjälp av bipolaritet. Man skapar två
huvudkategorier åtskilda av någon viktig
egenskap, med två underkategorier till
var och en av dessa, åtskilda av ytterligare
andra viktiga egenskaper, osv. (Om detta
ligger som en biologisk bestämning i vår
hjärna har jag ingen åsikt om, och det har
ingen avgörande betydelse för mitt reso-
nemang.) Orsakerna ligger i den ovan
nämnda tankeekonomiseringen.

Samtidigt finns en motriktad tendens
till att bryta upp dessa dualismer i fler ka-
tegorier. En tredje kategori tränger sig
mellan. Medelklassen tränger sig in mel-
lan överklass och underklass. Samhälls-
vetenskap tränger sig in mellan huma-
niora och naturvetenskap. Dessa ytterli-
gare klyvningar tenderar alltid att åter-
igen falla tillbaka i de bipolära huvud-
indelningarna. Större delen av medel-
klassen visar sig trots allt mest tillhöra de
breda folklagren och inte överklassen.
Samhällsvetenskap och humaniora förs
samman under en kategori av ”humanve-
tenskap”. Enkelhet och mångfald ställs
emot varandra.

Frågan är då om detta bara är vårt sätt att
förstå verkligheten – eller om det faktiskt
är så att den omgivande verkligheten ten-
derar att dela upp sig på detta sätt. Om
det bara är betraktaren, den som analyse-
rar, som bestämmer hur uppdelningen
skall göras, då står verkligheten i sin rika
mångfald kvar opåverkad av betraktarens
sorterande blick. Visserligen är detta sor-
terande nödvändigt för att vi skall be-
gripa någonting överhuvudtaget, men
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dess svaghet, i svårigheten att precisera.
Därför måste den formella logiken och
även den enkla kausaliteten behållas.
Som ett första steg i analysen måste ned-
brytning i enkla element ofta ske (så som
reduktionismen önskar). Men därefter i
analysen erbjuder dialektiken en teori
för sammanfogningen, som formal-
logiken inte kan erbjuda.

Till slut är det dock den empiriska tes-
ten som  är den egentliga prövningen.
Förenklade krav på slutgiltig ”verifie-
ring” eller ”falsifiering”, som har höjts
från det analytiskt-filosofiska lägret, har
relevans men källkritiken och källtolk-
ningen är mycket djupare och mera krä-
vande än så.

Popper avskydde Hegel, och utgår
som så ofta från en moralisk ståndpunkt.
Denna kritik har här faktiskt ett visst in-
tresse, men kanske inte riktigt på det
sätt som Popper avsåg. Han menade att
motsatsernas tankemetod leder till
destruktiva tolkningar, eftersom fram-
hävandet av motsatser kunde låta dessa
framstå som önskvärda och därmed leda
till destruktivitet: ”Ty om motsägelser är
oundvikliga och önskvärda, så finns det
ingen orsak att undanröja dem. Därige-
nom kommer all tillväxt att upphöra.”
(POPPER 1981 s. 46-47.) Vad som är till-
växt kan naturligtvis ifrågasättas, men
förmodligen avser Popper ekonomisk
tillväxt.17) Man skulle kunna avvisa Pop-
per med att han underskattar dialektik-
ens komplexitet, där den inneboende
motsättningen kan driva en företeelse
till undergång och utplåning, liksom
till omvandling och framgång (med
hänsyn till ett eftersträvat mål). Motsätt-

ningarna är oundvikliga, deras resultat
inte givna.

Det intressanta ligger dock inte i
Poppers förvrängning av Hegels kom-
plexa argument, utan i en annan aspekt
– nämligen i hans påstående att veten-
skaplig identifiering av ett förhållande är
detsamma som att i praktiken framkalla
det. Om det är så att människans försök
att förklara världen också förändrar den
finns det här en länk mellan tanke och
handling. Dialektiken övergår då från att
enbart vara en tankemetod till att bli en
verklighet skapad av människan (och na-
turligtvis med större komplexitet än
Poppers ”destruktivitet”). Men då måste
man ge upp tanken på att denna dialek-
tik gäller för naturen.

Ingen dialektik i naturen

Låt oss återvända till de båda följe-
slagarna som här valts för Hegel-kritiken,
Konrad Marc-Wogau och Karl Popper,
för att skärpa kritiken vad gäller misslyck-
andet inom naturvetenskapen.

Marc-Wogau har beskrivit den befri-
else som den analytiska filosofins grun-
dare kände när de gjorde sig av med me-
tafysiken. Bertrand Russell insåg att ”det
finns fakta som är oberoende av erfaren-
heten och att verkligheten inte utesluter
mångfald”. Han förkastade hegelianska
föreställningar och kände att världen
blev överfull. Tal, rum och tid räddades
undan inskränkningen, även om Russell
därefter ägnade sig åt att med hjälp av
Occams berömda rakkniv reducera anta-
let förklaringsgrunder (MARC-WOGAU

1964 s. 14). Marc-Wogau påpekar också

Kritik på formell och moralisk grund

Att den analytiska filosofin var negativ
mot stora synteser har redan berörts ovan.
Eftersom begreppsanalysen var central
attackerades den tidigare förhärskande
metafysikens oklarheter. Exempel kan
hämtas från den svenske filosofen Kon-
rad Marc-Wogau. I en liten uppsats om
teori och praktik hos marxismen menar
han att termernas obestämdhet medför
att tesen om ett dialektiskt samspel blir
innehållslös (MARC-WOGAU 1974 s. 295).
“Praktiken” tycks kunna användas för att
beskriva allt mellan att odla jorden, äta
päronet, göra revolution och egentligen
inkluderas all verksamhet. I en gymna-
sielärobok från studentrevolutionens år
är han mer explicit, och menar att över-
huvudtaget är begreppen vaga och
tolkningsbara. (MARC-WOGAU & JOHANNES-
SON 1968, där den förstnämnde skrev om
marxismen. Detta var den lärobok som
de flesta i min generation mötte, och
Marc-Wogau var för övrigt en god peda-
gog som skrev flera läroböcker.) Han
menar att ord som ”materialism” inte an-
vändes enligt vanlig filosofisk termino-
logi. En huvudstöt sätts in mot begreppet

”motsägelse”. Marc-Wogau förklarar att
”motsägelse” formallogiskt handlar om
en kontradiktorisk motsats mellan en
sats och dess negation, men i dialektiken
tycks det istället betyda motsats eller mot-
sägelse mellan olika saker, som exempel-
vis strider mellan olika krafter.

Men denna oklarhet i begreppen delar
dialektiken med all humanvetenskap. I
själva verket är detta en av de karakteris-
tiska skillnaderna mellan humanveten-
skapen och naturvetenskapen, där den
förstnämnda måste hålla sig med be-
grepp med ett visst mått av obestämdhet,
eller snarare kontextuell anpassbarhet,
för att kunna beskriva det flytande i den
mänskliga tillvaron (jämför exempelvis
ERIKSSON 1997 s. 62-65 om begrepps nöd-
vändiga ”instabilitet” i sociologin).

 Emellertid medför denna obestämd-
het just den fara som logikerna är ute ef-
ter. Den öppnar för godtycke och eklekti-
cism. Det tycks som om forskare med
denna metod skulle kunna välja ”både
och” eller plocka det som passar med
hjälp av böjliga och flytande definitioner.
Det som är dialektikens styrka, förmågan
att se det komplexa i helheten, är också

Kritik och precisering
av dialektiken
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inte lyckas visa att verkligheten är motsä-
gelsefull (TAYLOR 1986 s. 290).

Dialektikens misslyckande som fram-
gång

En mera positiv uppfattning av detta
misslyckande framfördes tidigt av marxis-
ten Alexandre Kojève i hans föreläs-
ningar över Hegel på 1930-talet. Han
menade att det bara är den mänskliga
historien som kan förstås dialektiskt, och
att inte Hegel insåg detta är hans grund-
läggande misstag (”basic error” i  engelsk
översättning). Den hegelska naturens
dialektik existerar bara i Hegels föreställ-
ningsvärld, och Kojève avslutar hela sin
text med att peka på denna skillnad mel-
lan naturens värld och den historiska
människans värld (KOJÈVE 1969 s. 146,
217, 258). Det avgörande var människans
verksamhet, hennes arbete. (Kojève på-
pekar även att Hegels metod inte är dia-
lektisk i en äldre diskuterande mening,
utan utsträcks över mycket mer, KOJÈVE

1969 s. 179.)
Kojève föregrep den senare kombina-

tion av existentialism och marxism som
kom med Sartre, där denne kraftfullt
argumenterade för en dialektik begrän-
sad till samhällslivet och kulturhistorien
(BLOOM 1969 s. vii; ØSTERBERG 1999 s. 12).
I sitt stora filosofiska verk Kritik av det dia-
lektiska förnuftet från 1960 menade Jean-
Paul Sartre att idealismen, som marxister
tidigare kritiserat, var kärnan i den
hegelska dialektiken. Det var denna som
gav teorin dess överlägsenhet. Marxisters
försök att förkasta denna kärna visade att
de inte tänkt igenom dialektiken (SAR-

TRE 1976 s. 21-23). I naturen finns ingen
dialektik eller anti-dialektik, bara kvanti-
fiering av funktionella relationer, där
finns ingen konstruktion och därmed
ingen destruktion (SARTRE 1976 s. 28, 33,
75). Endast i mänsklig aktivitet, i praktik
född av behov (”praxis”), kan dialektiken
framträda. Han uttryckte det som att dia-
lektiken låter varande-aktivitet-kunskap
sammanfalla. En ”totalisation” uppstår,
som inte bara är det totala, utan det ska-
pade totala (SARTRE 1976, s. 24, 45-46, 49).
Vad Sartre framhäver är att dialektiken
endast kan komma ifråga som förklaring
till skeendet om detta influeras av män-
niskor som väljer och medvetet agerar.
Detta var hans sammankoppling mellan
existentialism och marxism.

Dag Østerberg har påpekat att för Sartre
omfattar ”praxis” inte bara den egna
generationens verksamhet utan också ti-
digare generationers avlagringar som styr
vårt tänkande och vår verksamhet. Sartre
inbegriper i ”praxis” allt det som männis-
kor skapat med sitt arbete. Vi omges av
den bearbetade materien i form av hus,
redskap, landskap, dvs. människorna ”fin-
ner sig omgivna av sina egna och tidigare
människors verk”, och genom att om-
forma sin miljö omformar människan sig
själv (ØSTERBERG 1984 s. x, xii).

Antropologen Claude Lévi-Strauss an-
slöt sig, men i sin betydelsefulla bok om
det förvetenskapliga tänkandet från 1962
levererade han en intressant kritik av Sar-
tre, där Levi-Strauss  säger att dialektiken
också kan gälla för den anekdotiska, indi-
viduella historien och för de ”historie-
lösa” samhällena utan skriftlig kultur
(LÉVI-STRAUSS, 1984 s. 244, 255, 260).

att den andre grundaren av skolan, G. E.
Moore, med sin anknytning till det empi-
riska var en sträng kritiker av ”idealis-
men”, i den meningen att verkligheten
endast avbildas i tanken. Han var ”rea-
list”, och hyllade ”sunda förnuftet”. Ob-
servera att ”realism” och ”idealism” här
har en annan betydelse än den som i fö-
religgande text normalt läggs i begrep-
pet. Med ”idealism” menar jag genomgå-
ende en uppfattning som säger att det är
tänkandet som styr den historiska utveck-
lingen.

Karl Popper har en lång uppräkning
av Hegels olika naturvetenskapliga miss-
tag när han, Hegel, försöker exempli-
fiera den dialektiska metoden. Popper
betraktar dialektiken som en mysti-
fierande jargong, ett slags intellektuellt
bedrägeri. Han konstaterar förnöjt att
naturvetarna aldrig brydde sig om dialek-
tik, och inte heller de flesta nationaleko-
nomer. Bland filosofer utanför den euro-
peiska kontinenten, dvs. i anglosaxisk fi-
losofi, har intresset för Hegel sakta sjun-
kit undan. Tyvärr, menar Popper, har
Hegels idéer fortfarande ett stort infly-
tande exempelvis inom statskunskap
och historia (POPPER 1981 s. 35-38). Hans
förklaring till detta inflytande är att det
går tillbaka på den preussiska stats-
apparaten och andra diktatoriska ström-
ningar (jämför ovan om Popper).

Den dialektiska metodens misslyck-
ande inom naturvetenskapen kan man
inte komma ifrån. Men förklaringen är
inte den Popperska konspirationsteorin,
och inte heller den analytiska filosofins
tanke på  humanvetenskapen som out-
vecklad. Istället måste man skilja mellan

processerna i naturen, som inte är dia-
lektiska, och de som sker i människans
kulturhistoria, vilka är dialektiska. Strax
skall några av dem som framfört denna
tanke presenteras, men först skall den
uppfattning som de tog spjärn emot pre-
ciseras.

Både Hegel och Marx, eller snarare
Engels, hade ambitionen att utsträcka
tolkningsmetoden även till natur-
vetenskapen (se LIEDMAN 1977 1 s. 121,
om att Marx var helt införstådd med
Engels försök att låta dialektiken omfatta
naturvetenskapen). Hegel menade att
allt lyder under den dialektiska princi-
pen, med exempel som sött-salt (Hegel
1967, s. 120). Det som förnuftet kan be-
gripa existerar: och han likställer där-
med begrepp med verklighet (jämför
t.ex. LÜBCKE 1988 s.v. ”Hegel”, s. 214). Mot
detta kan man givetvis hävda att exempel-
vis sött-salt är vår mänskliga sortering och
tillspetsning av en glidande skala, vilket
var den analytiska filosofins kritik.

Vänder vi oss till marxismens fäder, så
illustrerar Friedrich Engels den dialek-
tiska principen om kvantitativ förändring
som övergår till kvalitativ med att vatten
blir till is när temperaturen sjunkit till en
viss nivå. Det vore en felaktig tolkning att
tro att denna exemplifiering används av
Engels som en metafor för vad som pågår
mellan människor. Han trodde sig fak-
tiskt kunna se dialektiska processer i na-
turen, och därigenom underbygga en all-
män lagbundenhet som också gällde för
människorna.

Oftast brukar man ganska kortfattat för-
bigå dessa mindre lyckade försök. Så kon-
staterar Charles Taylor kallt att Hegel
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Man kan hävda att Hegels dialektiska
teori är en teori om praktiken, en
handhavandets teori. (Denna tolkning
finner man exempelvis hos Ljungdal.)
Den dialektiska processen kan aldrig
starta bara inne i människors huvuden,
den måste ske i de gränsöverskridande
processer vilka är säregna för det mänsk-
liga tänkande. Det är först i mötet med
det andra som denna överskridandets
process kan starta. Ingenting kan
begripas om det inte begrips mot något
annat, och då något reellt existerande.

Detta skulle kunna ses som en idealis-
tisk tolkning av historiens utveckling.
Det är tanken som har styrt handlandet,
och idéernas historia är därför viktigare
än historien om människors praktiska
vardagsliv. Men jag vill istället framhäva
det materiella och det sociala som grund-
valen för idéerna, och menar att detta lig-

ger i det dialektiska spelet. Människor
har fått förmågan att ”tänka det som inte
finns”, de  planerar för framtiden och för-
söker finna på lösningar. Dessa fantasier,
planer, problem och lösningar är inte
givna, utan kan skilja sig i sina detaljer
från alla tidigare lösningar. Detta inne-
bär att människor hela tiden når fram till
det möjliga, det som naturlagarna tillåter.

Människor försöker finna nya vägar,
och försöker nå utanför sina tidigare po-
sitioner. De är det enda djur som kon-
stant prövar sig och sitt handlande mot
gränserna för naturen (det som kallas
”kamp mot naturen”) – och mot varan-
dra. Därigenom kommer människornas
tankar att vara styrda av denna faktiskt om-
givande verklighet.

Resonemanget har här nått en punkt
där jag måste ge mig i kast med dialekti-
ken så som den utformades av Hegel.

Ett framhävande av det medvetna hand-
landet som grunden för dialektiska pro-
cesser finner vi också hos andra Hegel-tol-
kare, exempelvis hos Charles Taylor, som
säger att det måste finnas en medveten-
het, ett mål för att dialektiken skall fung-
era som förklaring. Först då uppstår mot-
sättning mellan mål och uppnått resultat
(TAYLOR 1986 s. 274).Det måste finnas en
komplikation mellan vad som är och vad
det är tänkt att vara, dvs. detta förutsätter att
det finns en strävan som framkallar mot-
sättningen. (TAYLOR 1986 s. 129, 136.
Detta är vad han kallar en ”historisk dia-
lektik”, TAYLOR 1986 s. 169-170 talar också
om en ”ontologisk dialektik”.)

Hegel menade att detta motsatsernas
spel omfattade allt, men det beror på att
han likställer begrepp och verklighet,
och menar att motsättningarna finns i
verkligheten eftersom vi kan beskriva
dem (TAYLOR 1986 s. 282-284). Taylor på-
pekar att detta inte är ett förnekande av
den yttre verkligheten utan istället ett
bejakande av denna ( TAYLOR 1986 s.
144).

Man skulle, med utgångspunkt från
Hegel, kunna hävda att dialektiken
främst tillhör humanvetenskaperna (en
tolkning Hegel själv inte skulle ha accep-
terat). Hegels ståndpunkt innebär att
han underordnar det materiella under
det andliga. Därav följer, som Dag
Østerberg skriver, att han sätter naturve-
tenskap lägre än samhälls- och kulturve-
tenskap, eftersom naturvetenskapen har
mindre ”ande”. Det organiska skiljer sig
från det oorganiska genom att det först-
nämnda har ett mål. Dess övergripande
mål är att överleva och reproducera sig

(HEGEL 1973 s. 196-202; ØSTERBERG 1999
s. 16). Vidare ansåg Hegel att bara män-
niskan har en historia, på grund av  att
människan utvecklas och har ett medve-
tande (LIEDMAN 1977 1 s. 223-224).

Att tolka dialektiken som specifik för
människan, och därmed  som ett uttryck
för det medvetna tänkandets omvand-
ling i handling, går också idéhistoriskt i
någon mening tillbaka på Descartes’
skiljande mellan materien med dess me-
kaniska lagbundenhet och människans
tänkande ande med dess upphöjda fri-
het. Men eftersom detta inte är en histo-
riografisk eller filosofihistorisk text skall
jag basera mig på den hegelska och den
efter-hegelska diskussionen.

Dialektiken – en tolkning av verklighe-
ten

Engels trodde att felet i den hegelska
dialektiken låg i att dialektiken skapades
i tänkandet. Tvärtom var just styrkan i
Hegels teori att den lade dialektiken i
tänkandet. Genom människans förmåga
att spränga gränserna, att tänka det till
synes otänkbara fångas hon av naturen,
från de ständigt återkommande miljö-
förstörelserna till vardagens små mot-
spänstigheter. Och hon omformas av
denna relation till naturen. Exempelvis
domesticeras människan likaväl som dju-
ren med jordbrukets tämjande av de för-
sta husdjuren. Det mänskliga tänkandet
kommer att styras av erfarenhet både
gentemot naturen och gentemot andra
människor – således både i den materi-
ella verkligheten och i den mentala verk-
ligheten (där vi är varandras omgivning).
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sofiska begreppen har viktiga nyans-
skillnader mellan engelska och tyska. Fi-
losofen Jeremy Shapiro har, i en översätt-
ning av Habermas, en löpande diskus-
sion om sådana skillnader (SHAPIRO 1987
s. 319ff). Han påpekar t.ex. att det tyska
begreppet “Bildung”, med dess dubbel-
betydelse blir svåröversatt. Däremot i de
skandinaviska språken finns denna
dubbelbetydelse i ”bildning”. Överhu-
vudtaget ligger skandinaviskan så nära
tyskan att översättningsproblemen blir
föga hindersamma.

Många anser att Andens fenomenologi är
höjdpunkten av Hegels tänkande, och
den mest inspirerande av hans skrifter
(DTV-ATLAS  1991 s. 153; HAMLYN 1994 s.
262, jämför ELSTER 1967 s. 11). Habermas
påpekade dock att Hegel själv ansåg
detta vara ett förstlingsverk, som han se-
nare gick vidare från när han utvecklade
den dialektiska metoden (HABERMAS

1973 s. 34).
 Andens fenomenologi publicerades 1807.

Hegel lämnade in manus för tryckning
efter hand samtidigt som han omarbe-
tade sin disposition och delvis ändrade
sin terminologi. Boken hade ursprungli-
gen det för innehållet bättre beskrivande
arbetsnamnet ”Vetenskapen om med-
vetandets erfarenhet”, där just utveck-
lingsgången betonas (HEIDEGREN 1995 s.
38; KROGH 1999).

Hegel som vetenskaplig poet

Hegels texter är erkänt svårbegripliga
och öppnar sig för olika tolkningar (LIED-
MAN 1998 s. 41). Detta har, även av dem
som i princip uppskattar Hegel, anförts

som ett argument mot honom (SKIRBEKK

& GILJE 1993 s. 501). Man skulle mot
detta kunna hävda att Hegels texter är
svårbegripliga därför att de handlar om
det svårbegripliga, vilket var Hegels egen
ståndpunkt (HEGEL 1999 s. 57). Svårighe-
ten blir faktiskt en av textens behåll-
ningar, eftersom den tvingar fram läsa-
rens eget tänkande. Förvisso går dialekti-
ken ibland på tomgång, och motsättning-
arna jongleras i luften så att den stackars
läsaren inte förstår vad som egentligen
sker – men dessa partier får man lära sig
känna igen.

Inte nog med att Hegel skapat sin
egen terminologi, orden skiftar dess-
utom betydelse när framställningen
framskrider och fördjupas. Dessa bety-
delseglidningar är inte enbart oklar-
heter utan ingår som en del i hans tolk-
ning av skeendet, de är betingade av det
flytande. Läsaren måste hålla textsjok i
minnet eftersom Hegel återkommer till
och negerar tidigare partier av texten.
Hegels ständiga upphävande av varje ti-
digare ståndpunkt medför också att det
aldrig tycks finnas en fast punkt att för-
hålla sig till. Man kan aldrig ”vila” i
Hegels texter, utan drivs ständigt vidare.

Många formuleringar måste lösas upp
som om vore de rebusar. Exempelvis:
”Identiteten presenterar sig alltså som
denna olikhet i ett förhållande eller som
den enkla skillnaden i sig själv” (WICKMAN

1973 s. 87), som förenklat avser
motsättningarnas enhet. Sådana förenk-
lingar innehåller risker eftersom Hegels
text, som all god filosofi, kan tolkas på flera
plan. Dessutom utnyttjar han ofta det
dubbeltydiga och det underförstådda.

Att läsa Hegel

Det har sagts att många använder Hegels
texter så som barbarfolken efter Roms
fall plundrade antika monument
(KROGH 1999 s. 411, som delvis tar avstånd
från metaforen; HEIDEGREN 1999 s. 275 ta-
lar istället om vrakplundring, och är täm-
ligen positivt inställd till sådan verksam-
het). Må så vara, och jag erkänner mig i så
fall som en av barbarerna (vilket för en
folklig historiker inte är någon allvarlig
anklagelse). Men till skillnad från vid
plundringen av Rom blir texterna inte
förstörda av denna plundring, utan står
kvar för andra att upptäcka.

Det hegelska genomformulerandet av
dialektiken ger byggstenar för att skapa
en teori, som har  ett delvis annat syfte än
det som den store filosofen satte upp för
sitt teoribygge. Istället för att försöka för-
klara tänkandets utveckling strävar jag ef-
ter att förstå och förklara den totala kul-
turhistorien, och mera precist: den kul-
turhistoria som handlar om materiell
produktion och sociala samband.

Detta är således inte någon exegetik av
Hegel. Andra har gjort sådana bättre än
vad jag skulle kunna, och min text lutar

sig också mot dessa uttolkare, särskilt
Charles Taylor, Carl-Göran Heidegren
och Sven-Eric Liedman. Jag skall för varje
avsnitt först kort redogöra för resone-
manget med en ”hegelsk” terminologi
(eller med hans uttolkares), och därefter
omformulera detta till termer som kan
användas för den teori jag utformar.

När jag första gången läste Hegel i bör-
jan av 1970-talet fanns Andens fenomenologi
delvis översatt till norska, med givande
kommentarer av Jon Elster (därför är
mina hänvisningar ofta till denna utgåva
från 1967, men de kan lätt återfinnas i
den norska utgåvan från 1999). På
svenska fanns några av de mindre skrif-
terna översatta, t.ex. Förnuftet i historien.
Kurt Wickman publicerade 1973 över-
sättningar av ett antal utvalda partier ur
Hegels verk. Som Jon Elster påpekat
innebär Hegels sätt att bygga texterna att
man helst skall läsa längre avsnitt för att
förstå vad han vill ha sagt (ELSTER 1967 s.
12). Wickmans översättningar är dock ett
viktigt hjälpmedel, särskilt till Logiken.

Engelska översättningar ger sällan rätt-
visa åt Hegels texter, och jag har därför
inte använt dem. De grundläggande filo-

Hegelsk dialektik - särskiljandet
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egenskaper inser du att det måste ses
som en enhet för att överhuvudtaget
kunna förstås. Enhet och mångfald blir
som två fixeringstolkningar av samma
bild. Båda är sanna, båda måste behållas,
och läsaren/betraktaren kastas från den
ena till den andra (HEIDEGREN 1995 s.
95).

Målet är att försöka förena dessa. Detta
är utgångspunkten för tankekedjan där
särskiljandet är avgörande, detta leder
till ”motsättningar”, och detta i sin tur till
den berömda triaden: tes-antites-syntes.

I sig och för sig

Ett centralt begrepp är ”i sig”, på tyska ”an
sich” (visserligen förlorar man vid över-
sättning den tyska dubbelbetydelsen av

både riktning och befintlighet: i-vid-till).
Begreppet är närmast övertaget från Kant
(det berömda tinget-i-sig). Hegels mål är
att införa ett dynamiskt perspektiv. Man
skulle kunna uttrycka det som att Kant
försöker etablera en fast punkt, Hegel
försöker också etablera en fast punkt,
men en som flyter. Detta för inte till skep-
ticism, utan till att behålla något.

Hos Hegel har ”i sig” ofta innebörden
av outvecklat självidentiskt, men samti-
digt skiftar betydelsen med hänsyn till vil-
ken nivå av medvetandets utveckling
man talar om (Jon Elster presenterar fyra
olika betydelser, ELSTER 1967, s. 26-27).
Även ”för sig”, har skiftande betydelse.

Hegels poäng är att medvetandet, när
det blir ”för sig”, måste relatera sig till
något annat, finna sig ”för sig” i detta an-
dra: ”annat-varat” (HEIDEGREN 1995 s. 29).
Denna process är ett första nödvändigt
steg när medvetandet lämnar en isolerad
”i sig” existens. Vad han menar sig be-
skriva är hur anden skapas, eller snarare
skapar sig själv, som ”försigvarat i annat-
varat”.

Det är väl känt att Marx använde
begreppsparet ”i sig” och ”för sig”, så att
arbetarklassen ”i sig” var den omedvetna
och oorganiserade klassen, men att den
framträdde ”för sig” när den blivit medve-
ten om sig själv som klass och organiserat
sig – och därmed framträdde organise-
rad inför sin motpart. Här betonar han
således utvecklingsperspektivet, där ”i
sig” är det omedvetna.

I föreliggande text används detta
begreppspar på ett mera statiskt sätt, så
att ”i sig” används när något studeras se-
parat, ”för sig” när det studeras i förhål-

Flera uttolkare har påpekat att Hegels
skrifter liknar skönlitteratur. Jon Elster
har uttryckt det som att Hegels skrifter
egentligen är som en roman, dock: ”en
roman med en något ovanlig abstrak-
tionsnivå där det eftersträvade inte är kär-
lek och lycka, men försigvarat i annat-
varat” (ELSTER 1967 s. 13, från norska). I
inledningen till den stora norska över-
sättningen kallar Dag Østerberg feno-
menologin för en bildningsroman om
hur anden kommer till större klarhet om
sig själv (ØSTERBERG 1999 s. 7). Taylor talar
om Hegels text som poesi (TAYLOR 1986
s. 220, 225), och Heidegren om den som
nöjeslitteratur (HEIDEGREN 1999 s. 274).

Tanken på Hegel som poet befriar inte
uttolkaren från förståelse. Elster skriver att
till skillnad från romanen har Hegels text
en bestämd princip för uppläggningen.
Det är en vetenskaplig metod som fram-
läggs, och som sådan bör den kunna testas.

”Handlingen” i Andens fenomenologi

Framställningen i Andens fenomenologi sker
i en reflektions-spiral där samma typ av
resonemang om t.ex. sammansatt eller
enkelt, upprepas men på den högre nivå
som uppnåtts. Dessa nivåer är: 1) medve-
tandet, 2) självmedvetandet, 3) förnuftet,
4) anden, 5) religionen – samt det slut-
liga sammanfattande absoluta vetandet,
vilket beskrivs kortfattat. I varje ny nivå ge-
nomgås (tre) stadier, som motsvarar sta-
dier i tidigare kretsar. (Jag lämnar här
definitionerna av de olika nivåerna åt si-
dan.)

Framställningen börjar med en enkel
erfarenhet av omgivningen, som är med-

vetandet. Detta medvetande drivs vidare
genom att inte vara nöjt med sin uppfatt-
ning om verkligheten, och går över i
skepticism, som dock visar sig ohållbar.
Denna inre process bryts vid mötet med
ett annat medvetande. Men självet tvekar
att ge avkall på sig själv och träda in i det
sociala element Hegel kallar ”anden”
(ELSTER 1967 s. 131-32).

Också den omgivande materiella verk-
ligheten är avgörande. Det iakttagande
förnuftet finner sanningen i erfarenhe-
ten som kommer att stå i motsättning till
begreppet (HEGEL 1999 s. 151). Hegel
ligger här nära en materialistisk tolkning
(även om detta berodde på att han lik-
ställde ande med verklighet). Gunnar
Aspelin påpekar att Hegel i sin framställ-
ning kan låta som en ”sträng empirist”
(ASPELIN 1970 s. 103), och Sven-Eric Lied-
man menar att detta är vad marxismen
hämtat: ”nämligen att motsatserna inte
övervinns på det abstrakta plan där vi
först finner dem formulerade utan först i
det konkreta, det mångfaldiga och speci-
fika” (LIEDMAN 1981 s. 215). Hegel tänker
sig att världens rikedom måste sorteras,
och uppsortering orsakar motsättning
mellan enkelt och allmänt, mellan oför-
änderlighet och rörelse (HEGEL 1967 s.
122). Ett problem som Hegel brottas
med är hur mångfald och enhet skall
kunna kombineras, det enkla och det all-
männa (ELSTER 1967 s. 24).

Betrakta ett ting i din omgivning, vilket
som helst – en stol, en bok. Så fort du för-
söker se detta ting som ett enda objekt så
upplöses det i en mångfald av olika egen-
skaper, men försöker du identifiera
denna mångfald av olika och särskilda

Figur 10. Spiralen i ”Phänomenologie des
Geistes” efter dtv-Atlas 1991 s. 156. Utvecklingen
återupprepar sig på nya och högre plan.
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LOR 1986 s. 107). A är inte bara lika med
A, utan också med Á. Motsättningen har
sin grund i särskiljandet, där varje försök
att bestämma något kommer att negera
det genom att bestämningen blir otill-
räcklig (HEGEL 1967 s. 137-141). De ana-
lytiska filosoferna (se ovan) intresserade
sig inte för motsägelsen, utan såg denna
enbart som självmotsägelse. De strävade
efter att rensa bort alla motsägelser, men
förlorade därmed också möjligheterna
att förstå människans kulturhistoria.

Dessa kritiker har rätt i att betydelsen
hos Hegel inte är helt klar. Heidegren
anser att Hegel umgås vårdslöst med
detta begrepp, och att definitionen där-
för är ”tiotusenkronors-frågan” (HEIDE-
GREN 1995 s. 110). Charles Taylor menar
att beteckningen ”motsägelse”, i betydel-
sen något som är i inre förändring, kan-
ske inte är helt lyckad och inte fullt förtjä-
nar sitt namn (TAYLOR 1986 s. 139). Taylor
menar att motsatsen framträder först när
vi använder begreppet i en analys, och då
kan dessutom oftast flera olika motsätt-
ningar identifieras i en specifik situation
(TAYLOR 1986 s. 287). Taylors försök till
förklaring av vad ”motsats” eller ”motsätt-
ning” skulle kunna vara är inte särskilt
klargörande.

Den centrala fråga som måste besvaras
är varför människor renodlar sitt tän-
kande och handlande, och varför detta
hos andra människor leder till att ett an-
nat tänkande och handlande formuleras
i motsättning till denna renodling. Min
tolkning av motsättningens innebörd
görs också med hänvisning till det inle-
dande avsnittet om den biologiska
bestämningen av människans säregna

tänkande, som  medför att människan
ständigt tenderar emot gränsen för det
möjliga på ett sätt som inget annat djur
gör. Detta innebär att den materiella
verkligheten tvingar tanken vidare.

Den ”motsättning” som jag kommer att
tala om är mycket vid, och närmast kame-
leontisk. Den förändrar karaktär i olika
situationer, och kan sträcka sig från en
öppen klassmotsättning till en undan-
trängd teknisk möjlighet. Det finns en
dubbelhet både i förhållande till andra
människor och i förhållande till naturen.
Jag skall nedan konkretisera den både
som människans ständiga tendens till
överdrift i form av miljöförstöring och i
form av klassmotsättningarna. Det ge-
mensamma är att det mänskliga organis-
erandet kommer att skapa tendenser
som i sig skapar mottendenser.

Herre och slav

Den mest berömda konkretiseringen av
hur en motsättning mellan människor
utvecklas är Hegels korta beskrivning av
förhållandet mellan ”herre och slav” i
Fenomenologin. På tyska står ”Herr und
Knecht”, med direktöversättning ”herre-
dräng”. Den vedertagna svenska översätt-
ningen ”herre-slav” ger dock mer av
innehållet. Detta avsnitt inspirerade
Marx att formulera tesen om klass-
kampen, och har även varit inspirerande
för en rad andra forskare.

Hegels avsikt är att förklara hur själv-
medvetandet finner och erkänner sig
självt, i sin självständiga och osjälvstän-
diga form. Här finns ett antal dialektiska
vändningar, där ”herren” erfar att san-

lande till något annat. Detta ligger nära
vardagsbetydelsen, men betydelsen kan
också innesluta ett utvecklingsperspek-
tiv. Østerberg påpekar att ”i och för sig”
på norska (liksom på svenska) används
för att ta avstånd från ett resonemang
(ØSTERBERG 1999, s. 9). Denna speciella
skandinaviska betydelse måste läsaren
således här bortse från. För Hegel är det
en reell process som går från i-sig-varan-
det till i-och-för-sig-varandet, som bildar
ett nytt i-sig-varande.

Med begreppsparet i-och-för-sig, som
med hegelsk jargong kan uttryckas som
jakten på försigvarat i annatvarat, kom-
mer jag således att förstå: särskiljandets
nödvändighet för att förstå helheten.
Denna omfattar all begreppsbildning.

Enkelt särskiljande

Det var just detta som gjorde intryck på
mig när jag första gången i mitten av
1970-talet läste Hegel: begrepps-
analysen, där särskiljande gentemot nå-
got annat låg som en bas. Ingenting kan
definieras om det inte definieras gente-
mot något annat (”för-sig-varat i annat-va-
rat”). En stol är endast definierbar gente-
mot de näraliggande föremålen pallen
eller bordet, inte bara som ”stol” i allmän-
het. Stolen kan inte heller definieras
emot en katt, utan man måste då ta vägen
över andra övergripande begrepp.

Denna metod kan användas på en
mycket enkel nivå, och jag skall ge ett
personligt exempel. Jag var anställd på
Nordiska museet för att katalogisera före-
mål och beslöt mig för att pröva Hegels
definitionsmetod i mitt katalogiserings-

arbete genom att utgå från helheten och
sedan arbeta mig ned till delarna, där
varje föremålstyp var definierad genom
sin särskiljande egenskap gentemot de
mest näraliggande andra typerna. För
mig fungerade denna katalogiserings-
metod utmärkt, men resultatet skulle ha
blivit ungefär detsamma utan Hegel och
den som nu betraktar kataloglapparna
anar knappast att dessa är ett försök till
praktisk hegelianism.

Det intressanta från en teoretisk syn-
punkt, som jag senare utvecklade, är att
den mänskliga uppfinningsrikedomen
skapat specifika typer. I utformningen av
typen nås skillnadens funktionella fördel.
Andra möjligheter kommer att rensas bort
eller förbli outvecklade möjligheter. Det
enkla särskiljandet leder mot den per-
fekta formen (se ovan), men denna per-
fekta form kommer en dag att ha speciali-
serats i fel riktning jämfört med de nya
behoven. Därmed låg redan i särskiljan-
det ”motsättningen” i vid bemärkelse.

Elster uttrycker det som att man måste
konstruera en idealtyp (ELSTER 1967 s.
21), jag menar att människor hela tiden
försöker konstruera sådana idealtyper.
Människan har en förmåga att gå utöver
sig själv, och därigenom skapa något nytt
som går längre än tidigare, men därmed
skapas också mottendenser.

Motsättning

Orden ”motsättning” och ”motsägelse”
är skiljelinjen mot den formella logiken,
eftersom Hegel förkastar den filosofiska
identitetsuppfattningen. Varje begrepp
skall vara identiskt med sin motsats (TAY-
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grävde och Eva spann, vem var då en
adelsman”. Detta talesätt var ett av dem
som manade bönderna till aktiv hand-
ling, och  senmedeltidens stora uppror
förändrade historien.

Tes-antites-syntes

En allmänt använd del av Hegels tanke-
byggnad är triaden: tes-antites-syntes.
Annorlunda uttryckt, i hegeliansk jar-
gong: utveckling sker genom negation
och negation av negationen. Den
anglosaxiske filosofen Singer skriver i en
populariserande framställning att detta
kan ses som en rytm: ”a method with a
’simple rythm’; to dance to it takes no
great skill” (SINGER 1983 s. 77, som hänvi-
sar till att Hegel själv såg det så).

Men motsatsernas spel har en djupare
innebörd än danssteg i valstakt. Syntesen
både skapas av, upphäver och bevarar te-
sen och antitesen. När Hegel talar om att
”upphäva” betyder det både att negera
och bevara (HEIDEGREN 1995 s. 94). Hegel
använder sig av en vits, möjlig också på
skandinaviska, där ”upphäva” även kan
betyda att ”häva upp”, nämligen på en ny
och högre nivå (SKIRBEKK & GILJE 1993 s.
490). Detta hör samman med att synte-
sen befinner sig på en ”högre” nivå, vil-
ket kommer att visa sig vara en viktig del
av resonemanget.

Eftersom tesen och antitesen båda ”or-
sakar” varandra kommer den dialektiska
växelverkan att göra orsak till verkan
(TAYLOR 1986 s. 369). Också denna dub-
belhet är en viktig del av metoden. I en
enkel ”trappfigur” har Skirbeckk och
Gilje visat tesens och antitesens övergång

i syntesen, som i sin tur blir tes för nya
antiteser – mot en allt mer utvecklad ra-
tionalitet, men de påpekar att detta är en
förenkling jämfört med den dialektiska
modell Hegel framställer (SKIRBEKK &
GILJE 1993 s. 488). I dtv-Atlas görs ett mera
ambitiöst försök att framställa Hegels tan-
kegång i en bild, och denna har tolkats
något förändrad i figur 11. Denna gör
mer rättvisa åt det komplexa resonemang
som Hegel för kring triaden.

Figurens komplexitet fördjupas ge-
nom att den kan ses på två sätt, dels som

ningen om honom själv egentligen är
”knektens” sanning. Underkastelsen
blir i sin fullbordan motsatsen till vad
den är, och fruktan är början till visdom
(ØSTERBERG 1999 s. 22; HEIDEGREN 1995 s.
121 ff; HEGEL 1967 s. 141ff).

Kärnan är en kortnovell om hur två
möts i strid, den ene segrar och gör den
andre till sin slav. Slaven har visserligen
fått behålla livet, men måste arbeta för
den andre. Genom sitt arbete kommer
slaven att danas, och genom sin under-
kastelse att bli vis. Herren förlorar kon-
trollen över sin tillvaro och blir beroende
av slaven. En vacker sammanfattning pub-
licerades i en dagstidning av Henrik
Berggren (Dagens Nyheter 28 augusti
2004):

”Någonstans i en skog i tidernas gry-
ning möts två människor. De utkäm-
par en kamp och segraren låter den
andre leva på villkor att han blir hans
tjänare. Men det är inte slutet på his-
torien. Ty drängen tvingas att arbeta,
att gradvis omdana världen omkring
sig. Han odlar, bygger och skapar och
blir alltmer hemmastadd i tillvaron.
Hans medvetande ökar, eftersom han
inte bara måste utgå från sig själv utan
också leva sig in i hur en annan män-
niska tänker: hans härskare. Herren
däremot blir tom och förfrämligad.
Han har förvandlat den andre till ett
ting och han har därför inte något
främmande medvetande att relatera
till. Världens fylls av sådant som tjäna-
ren skapat, föremål som herren inte
har någon delaktighet i. Hans hori-
sonter krymper, han blir alltmer en-
sam och omänsklig.”

Samma analys har använts av många his-
toriker och en av de mest lysande är den
beskrivning av slaveriet i Sydstaterna som
Eugene Genovese givit. Han visar hur
slavarna genom sitt arbete ger grunden
till Södern, men också hur slavarnas kul-
tur – särskilt soul-musiken – genom sin
födelse ur förtrycket blir fylld med inne-
håll, känsla och visdom och hur denna
musik skapar grunden för den amerikan-
ska kulturen: jazz, rock, etc. (GENOVESE

1976).
Hegelforskare har visserligen en

aning syrligt anmärkt att Hegel skriver
om två personer och inte om klasser, och
för övrigt är beskrivningen en symbol för
självmedvetandets strid. Ett exempel på
denna kritik, med just Genovese som
måltavla, ger den norske filosofen Tho-
mas Krogh, som dock samtidigt uttrycker
sin allmänna uppskattning över att
Genovese använder Hegel (KROGH 1999
s. 411). Kritiken bortser från att först i
mötet med konkretionen kan en tanke
bli innehållsrik och djup. Genovese är
den empiriska forskningens fruktbara
och dialektiska svar på Hegel.

Två sanningar ställs bredvid varandra:
herren behärskar slaven; herren är bero-
ende av slaven. Däri ligger en del av
klasskampens väsen, och denna kan inte
förenklas till en strid om bara resurser
och makt. Gång på gång under historien
finner vi hur förtryckets ideologi kan vän-
das mot förtryckarna. Under senmedelti-
den vändes föreställningen om att alla
(bönder) måste arbeta i sitt anletes svett
på grund av syndafallet till sin motsats ef-
tersom bönderna ställde frågan varifrån
de kom som inte arbetar – ”när Adam

Figur 11. Den hegelska triaden, tes-antites-syntes,
efter dtv-Atlas  1991 s. 152. Här finns några av
de återkopplings-begrepp som Hegel använder
och som jag inte närmare utreder: ”för till”;”
upphäver”; ”förmedlar”; ”frambringar/bär i
sig”. Eftersom svenskan är lik tyskan är de delvis
självförklarande, men som alltid hos Hegel skiftar
termerna innebörd i olika sammanhang.
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Cornforth skrev en på 1960- och 1970-ta-
let mycket spridd tolkning av marxis-
men. Han beskrev tinget/processen som
en härva av motsättningar. För att begripa
dem måste man ”kunna avgöra vad som
är ett förlopps väsensmotsättning”. Det är
den som bestämmer processens inrikt-
ning. Så är väsensmotsättningen i sam-
hället den mellan produktivkrafter och
produktionsförhållanden (vilket förenk-
lat betyder den mellan produktionen
och samhällsstrukturen). Därefter skall
man identifiera den säregna formen i
varje stadium, t.ex. inom kapitalism mel-
lan samhällelig och privat tillägnelse.
När väsensmotsättningen identifierats
kan man se hur processen tar form ”med
hjälp av stora och små följdmotsättningar
till denna”. En av dessa utgör ”den vikti-

gaste”, och inom kapitalism den mellan
proletariat och bourgeoisie (CORNFORTH

1969 1 s. 114-115). Denna katalogaria
verkar inte inspirerande eller särskilt ge-
nomtänkt. Men man måste försöka förstå
varför dessa staplade begrepp snarare
hämmar än inspirerar.

Jag menar att konkretiseringen av en
”den väsent-liga egenskapen”, vilken be-
stämmer ett tings väsen leder fel. Istället
handlar denna motsättning om en ab-
straktion för tinget som helhet, vilken
kan uttryckas som en ”huvud-
motsättning”. Nästa avsnitt kommer att
utveckla denna avvikelse från det
hegelska tänkandet, en avvikelse som ba-
seras i att tolkningen alltmer måste
lämna det rena tänkandet och övergå i
praktiken.

en bild av det momentana ögonblicket,
dels som en bild av en utvecklingspro-
cess där tesen ger en antites och de båda
leder till en syntes. Båda bilderna måste
behållas, och jag återkommer till hur.

Det utmärkande för Hegels tanke-
byggnad är att när ett begrepp eller en
sanning tycks ha naglats fast visar denna
sig innehålla sin motsats. Detta kan dock
inte tas till intäkt för att överge de be-
grepp Hegel lanserar. I det i övrigt ut-
märkta Filosofilexikonet finns ett påpe-
kande om att han ansåg att triaden var en
förenkling (LÜBCKE 1988 s.v. ”Hegel”, s.
113, 535). På ett plan är detta korrekt.
Hegel skriver att: ”denna enhet och att
metodens hela form är en triplicitet är för-
visso endast den på ytan liggande, yttre
sidan hos kunskapssättet; men att ha
uppvisat denna är ändå en oändlig för-
tjänst hos den kantska filosofin.” (WICK-
MAN s. 104, ur Logiken, jämför motsva-
rande formulering i HEGEL 1999 s. 50).
Han således hyllar och överger Kant i
samma andetag.

Helheten och det väsentliga

Avskiljandet av något innebär också att
det blir en del av en större helhet. Hegel
skriver att hela metoden inte är något
annat än byggandet av helheter (HEGEL

1999 s. 49). Hegel vänder sig emot det
kantska tinget-i-sig, som är en intighet av
vilken följer innehållslösa logiska for-
mer. I stället måste delarna hållas sam-
man i en organisk enhet (WICKMAN 1973,
s. 62). Arnold Ljungdal uttrycker det som
att delarna förlorar sin karaktär av delar i
helheten, de blir element, beståndsde-

lar (LJUNGDAL 1967 s. 87). Taylor förklarar
att om delarna ses var för sig blir de visser-
ligen nya helheter, men i den högre hel-
heten är de som lägre förbundna med
högre genom att de är satta av detta högre
begrepp (TAYLOR 1986 s. 347, och s. 290,
jämför s. 141). Exempelvis kan en stol
definieras gentemot en pall eller ett
bord, men dessutom framstå som del av
det övergripande begreppet möbler.
Detta övergripande begrepp består av
utmärkande egenskaper som bara delvis
är hämtade från de underliggande en-
skilda möbeltyperna. Tinget blir således
sammansatt av egenskaper som är all-
männa abstraktioner av den sinnliga
verkligheten (HEGEL 1967 s. 70), men
egenskaperna för sig är ingenting
(HEGEL 1967 s. 73-74).

Hegel menar vidare att tinget skall ha
en väsentlig egenskap som utgör dess
enkla försigvarande, det som negeras i
föremålets negation medan det övriga bi-
behålls (HEGEL 1967 s. 80). När samman-
hängande element formas inom be-
stämda gränser till ting, kommer det att
finnas något ”väsentligt” som bestämmer
identiteten (WICKMAN 1973, s. 85, ur Logi-
ken). I själva verket kommer det tänkande
förnuftet att tillspetsa den avtrubbade,
mångfaldiga, skillnaden till den väsent-
liga skillnaden, till motsatsen. Därigenom
blir varje begrepp en enhet som ”genom
den väsentliga bestämda skillnaden” över-
går i motsägande beståndsdelar (WICKMAN

1973 s. 97 ur Logiken).
Särskilt i den marxistiska tolkningen

har tanken på en väsentlig egenskap, en
den viktigaste motsättningen i tinget,
kommit att spela en central roll. Maurice
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sankta. Varje teori som blir okritiserbar
kommer att leda fel.

I sitt försök att komma åt det centrala i
en företeelse arbetar Mao både med ”vä-
sentliga” och ”viktigaste” motsättning
och ”huvudmotsättning”. Detta öppnar
för en mer aspektrik analys än den
hegelska väsen-tligheten (jämför även
ALTHUSSER 1968 s. 131, 199-200). Maos
pragmatism öppnar upp, men att göra
den till katalog, som Cornforth, stänger
till igen. Mao skriver också  att eftersom
”tingens antal är ofantligt stort och det
inte finns någon gräns för deras utveck-
ling, blir det som är allmängiltigt i ett
sammanhang säreget i ett annat”, och
tvärtom (MAO 1967, s. 54).

I kinesisk filosofihistoria intar Mao en
självklar plats som en av filosoferna (se
KOLLER 1998 s. 334ff, även GRANQVIST

2000 s. 221). Mao vidareutvecklade de i
kinesisk filosofi centrala tankarna på
praktikens betydelse för tänkandet och
han pekade på att dualismen ger en
medelväg mellan ytterligheter. Mao på-
pekar explicit att han strävade efter att
förena västerländskt tänkande, marxism,
med kinesisk filosofi (MAO 1967 s. 41).
Man kan därför höja blicken och se hela
det kinesiska tänkandet i förhållande till
det västerländska tänkandet idag.

Skillnader och likheter framgår av en
mentalitetsundersökning av dagens in-
tellektuella. Den amerikanske social-
psykologen Richard Nisbett har från
1990-talet undersökt skillnader i tanke-
mönster idag i USA och Kina, framför allt
bland de intellektuella men också i be-
folkningen som helhet. Han baserar sig
på studier av studenter i USA och i Pe-

king. På de amerikanska universiteten
skiljer han mellan studenter från den
egna nationen, från Europa och från
Asien. Han redovisar också exempelvis
studier av barn och föräldrar i USA res-
pektive Kina. Givetvis finns källkritiska
problem (NISBETT 2003 s. 67). Dessutom
är skillnaderna relativa, i varje kultur
finns avvikare som mer liknar dem i den
andra kulturen än i den egna. Dessutom
påpekar Nisbett att många social-
psykologiska drag är allmänmänskliga
och finns i båda kulturerna (NISBETT

2003 s. 122). Hans filosofihistoriska ut-
läggningar är av visst intresse, men kom-
mentarer om dessa har förts till en slut-
not.19) Resultaten rörande nutiden är
desto intressantare.

I väst är tanken mer styrd av logik, ana-
lys och regelbildning. Denna logik kan
ibland föras ut i orimligheter. Kausalitet
(dvs. ”enkel kausalitet”) är viktig, och sär-
skilt den anglosaxiska traditionen är
avogt inställd till stora helheter. I öst är
man mer intresserad av helhet, samband
och det flytande. Till detta hör att i öst
spelar praktiken en central roll, medan
abstraktionen har en starkare ställning i
väst. Särskilt intressant är att dialektiken i
väst har en mer aggressiv utformning där
motsatserna betonas, medan den i öst
mera betonar tendensen till enande –
sökandet efter kompromiss och medel-
väg (NISBETT 2003 s. 75).

Skillnaderna formar sig till två olika
tankesystem, där t.ex. den ovan refere-
rade av Needham framhållna västeuro-
peiska tankefiguren om naturlag ingår
(Nisbett hänvisar inte till Needham).
Detta får också betydelse på andra plan.

Mao och den asiatiska vägen

Mao Tse-tung (Mao Zedong, som dagens
transskribering lyder) fick på 1960-talet
ett avgörande (och idag inte alltid er-
känt) inflytande på Västeuropas idéut-
veckling. Se exempelvis Cornforths text i
avslutningen av föregående kapitel, som
ekar av Mao.

Maos inflytande kan betraktas som en
del av en pågående process i den globala
idéutvecklingen, där det tänkande som
format Kinas ideologier under århund-
raden förenas med det tänkande som for-
mat Västeuropas ideologier. Andra för-
klaringar till de maoistiska idéernas
spridning är studentrevolten, samt den
marxistiska utmaningens långa historia i
väst. Angående bedömningen av den
politiska praktiken hänvisar jag till en
slutnot, med den kommentaren redan
här att frigörelsen från den europeiska
kolonialismen måste ses som ett av de
stora historiska framstegen.18)

Maos konkreta frågeställning rörde
hur en enda fråga kan kastas upp som
den centrala i en i övrigt komplex och
omvälvande social strid. Den centrala frå-
gan kunde vara kamp för nationell frigö-

relse eller en strid kring bönders jordä-
gande. Maos taktiska mål var att identi-
fiera en ”huvudmotsättning” att samla en
enhetsfront kring.

Mao skriver att man måste fatta tingen
i deras helheter för att tränga in i deras
väsen (MAO 1967 s. 30). Den säregna mot-
sättningen ger det säregna väsen som
skiljer ett ting från ett annat (MAO 1967 s.
45-47). I varje sådant ting eller sådan pro-
cess måste det finnas en huvud-
motsättning, de övriga är underordnade,
sekundära. När det klarnat vad som är
huvudmotsättningen, är de övriga lätta
att lösa (MAO 1967 s. 57).

Hans teorier var rotade i 1930-talets po-
litiska kamp, och fick direkt betydelse för
den segerrika väg som de kinesiska kom-
munisterna valde. Den icke-marxistiske
engelsmannen Short menade att Mao var
tvungen att formulera sina strategier i
teoretiska termer för att kunna behålla
ledningen i kommunistpartiet, där teori
stod högt i kurs (SHORT 1999 s. 357-359).
Att Maos resonemang senare kunde an-
vändas till förenklade politiska analyser
och allvarliga politiska felgrepp är en
följd av att hans texter gjordes sakro-

Dialektiken –
det mänskliga ordnandet
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heten framträda. Plogen kommer att på-
verka andra redskap, som harven, den
kommer att påverka fältens utseende.
Pöjningsredskapet kommer i sin tur  att
anpassas till andra tekniska detaljer, som
seldonen, osv.

I vår tid är bilen (egentligen olja-bil-
komplexet) avgörande för hela den tek-
niska strukturen i samhället, men detta
är ändå bara en del av massproduktio-
nens system. Att förstå bilen och allt som
är knuten till denna (vägar, bensin-
stationer, stadsrummet, husbyggen, etc.)
ger en del av helheten.

På samma sätt är det med sociala
strukturer. Det har gjorts flera försök att
finna det enda avgörande element som
förklarar t.ex. feodalismen. Vanliga för-
slag är jordägandets struktur eller
exploateringsformen. Dessa element är
viktigare än andra, men de kan inte utpe-
kas som de helt avgörande. Detta visar sig
redan i den vacklan som finns i valet mel-
lan jordägande eller exploateringsform.
Har adelns makt kodifierats i jordägan-
det som ger räntan som den viktigaste
exploateringsformen eller tvärtom? Sva-
ret är: ”ja”. Båda tillhör de viktigaste ele-
menten och de gör det tillsammans och i
växelspel. Dessutom finns en rad andra
element som tillsammans formar det feo-
dala systemet i Europa: stadens speciella
roll, den politiska splittringen, osv. Dessa
hör samman och skapar ett varierat och
ändå sammanhållet socio-politiskt sys-
tem som präglade världsdelen under år-
hundraden.

På samma sätt kan man analysera da-
gens globala samhällsstruktur som bestå-
ende av en rad olika element, en del är

viktigare, andra underordnade. Men det
finns inget helt dominerande. Systemet
består av ett gitter av samverkande ele-
ment, där uppgiften för empirisk forsk-
ning är att se vilka som hör samman, och
vilka som är mer bestämmande än andra.

Även för de ögonblick i historien då
allt tycks brännas samman till en enda
punkt måste man behålla det komplexa.
Den akuta kampen tycks gälla en enda
fråga, men det som i själva verket också
utmärker revolutionära perioder är att
alla de motsättningar som tidigare varit
nedtrycka och ”lösta” inom det rådande
systemet nu kommer att kastas upp och
pocka på ny prövning. En revolutionär
period kan därför både betraktas som en
period då ovanligt många motsättningar
drivs fram emot avgörande, och som en
period då en enda övergripande motsätt-
ning dominerar de andra.

Jag förstår det som att Althusser i sin
tolkning av förhållandet mellan Hegel
och Marx tar upp denna ”förenkling”.
Han vill framhäva att det finns en anhop-
ning av motsättningar, som styr den över-
ordnade (s.k. ”överbestämning”). Den
hegelska ”enkla” motsättningsprincipen
betonar ett enda centrum, en enda prin-
cip, och detta är enligt Althusser bara
möjligt om man med Hegel accepterar
att den abstrakta ideologin – anden – är
det sanna (ALTHUSSER 1968 s. 101-102).
Den allmänna motsättningen är inte en-
tydig, utan istället avspeglar den helhe-
tens ojämna struktur. Istället för entydig
är den bestämd av ”strukturerad sam-
mansatthet” (ALTHUSSER 1968 s. 214).
Från denna kritik går Althusser vidare
och förkastar hela den hegelska meto-

Man är mer upptagen av individen i väst,
och av individen som del av kollektivet i
öst. Dessa olika skillnader får genomslag
i så basala beteenden som barnuppfos-
tran: i väst lär sig barnen substantiv först, i
öst verb.

Nisbetts undersökningar visar intres-
sant nog också en skillnad mellan stu-
denter från Amerika-England respektive
från den europeiska kontinenten. Ung-
domar som växt upp på den europeiska
kontinenten betonar exempelvis helhe-
ter mer (dvs. ligger i vissa avseenden när-
mare det ”kinesiska”). Detta är samma
resultat som den geografiska utbred-
ningen av analytisk filosofi jämfört med
hermeneutisk och dialektisk filosofi pe-
kar på. Nisbetts undersökning tar också
upp att ett gemensamt tankeutbyte ska-
par en mera enhetlig ideologisk kultur.
Det är således inte alls bara de väster-
ländska maoisterna utan även kinesiska
studenter på amerikanska universitet,
affärskollegor som arbetar över konti-
nenterna, med flera som skapat och ska-
par ett gemensamt flöde. Detta berikar
givetvis det österländska tänkandet, men
kommer också att förändra de västerländ-
ska och skapa större öppenhet för hel-
hetsanalys.

I det följande kommer just helheten,
formulerad som ”system”, att vara central.

Systemet

I denna text är jag inte primärt intresse-
rad av hur tanken formar sina begrepp,
vilket är Hegels huvudfråga. Detta inne-
bär också att jag lämnar delar av den
hegelska terminologin. En sådan föränd-

ring är att jag istället för ett ”ting-med-
egenskaper” oftare talar om ”system”.
Förvisso talar Hegel i Andens fenomenologi
om att ett system bildar ett ting (HEGEL

1999 s. 158), och Taylor beskriver ett av-
snitt ur Logiken, om att det som finns skall
ses som ett nät av nödvändiga förbindel-
ser, ett system av med varandra för-
bundna ting, dvs. ett ting som äger
många egenskaper (TAYLOR 1986 s. 326-
328).

Uppslagsboksdefinitionen av ”system”
är att ordet kommer av det grekiska ordet
för sammansatt av olika delar, som är inbör-
des förbundna. Begreppet används både
inom naturvetenskapen och human-
vetenskapen. En viktig egenskap är att sys-
temet ses som ett avgränsat och ordnat
helt (jämför KARLQVIST 1983 s. 1-3).

I ett system finns inget enskilt element
som är det absolut dominerande. Det
finns således ingen ”väsentlig” egenskap
i tinget, i hegelsk mening. Istället finns
en rad olika element som infogats i syste-
met, andra som uteslutits. Dessa olika
element är mer eller mindre domine-
rande, och mer eller mindre avhängiga
av varandra.

I ett tekniskt system kan det finnas ele-
ment som är mera avgörande än andra,
t.ex. plogen. Men detta element är aldrig
ensamt avgörande, och man kan inte för-
stå exempelvis jordbrukets system ge-
nom att bara studera plogen. Många så-
dana försök har gjort, och de har alltid
misslyckats (inte minst i läroböcker fin-
ner man hur en enda eller två tekniska
nyheter införs och förändrar en hel pe-
riod). Man måste studera massan av olika
tekniska detaljer för att ur dessa låta hel-



7574

delar blir anpassade till den överord-
nade helhetens huvudmotsättning. (I
en dynamisk bild skulle de underord-
nade elementen kunna utveckla sin in-
riktning inom en växande totalitet.)

Hela tinget har således en i ögonblicket
given riktning, bestämd av den domine-
rande sidan i huvudmotsättningen. Detta
påverkar de olika underordnade delarna
(som i sin tur är helheter för sina under-
ordnade delar), men det sker också en
återverkan så att huvudmotsättningen
hämtar kraft ur de underordnade
delarnas inriktning efter helheten.

Termen ”huvudmotsättning” är en
abstraktion för hur olika sammankopp-
lade elements strävanden, sammanta-
get, påverkar riktningen i systemet.
Varje elements inre relation (egen
huvudmotsättning) i relation till hela
systemets huvudmotsättning visar i vil-
ken mån de enskilda elementen bidrar
till eller motverkar hela systemets rikt-
ning. Detta kan uttryckas som att de ger
eller tar kraft ur helheten, men att i
denna helhet som sådan skapas kraft.

Figur 12 kan visa ett tekniskt system
där olika redskap och arbetsmetoder
anpassas efter varandra men också ut-
vecklas i sig som alternativa möjlighe-
ter. Den kan också visa en samhälls-
struktur där olika grupperingar sam-
verkar, men också i sin kamp för egna
intressen delvis motarbetar varandra.

Som exempel skall jag ta romarriket
och dess provinser, men först måste
några ord säges om den samhälleliga
”strukturen” som en specifik typ av ”sys-
tem”. (Jag återkommer till detta.)
Struktur är ett särfall av system, med en

starkare inre koppling mellan de en-
skilda elementen. Etymologiskt går
”struktur” tillbaka till latinets begrepp
för byggnad, byggande. Liedman har,
med hänvisning till en definition av
Kurt Aspelin, skrivit att strukturen ut-
märks av att den har en inre självregle-
ring som medför att dess olika element
inte bara är relaterade till varandra
utan också, som system, strävar efter att
vara, autonomt (LIEDMAN 1987 s. 71).

Man kan betrakta romarriket som en
samhällelig struktur (ett system) som
bestod av ett antal provinser, vilka var
strukturens element (delar). Den valda
aspekten är att imperiet, med dess solda-
ter, byråkrati och dess särskilda centrum,
staden Rom med närområde, måste för-
sörjas. Denna aspekt materialiseras i skat-
teindrivning, samt i administrativ och
militär närvaro. När nya provinser erövras

Figur 12. En helhet med underordnade delar, där
huvudmotsättningen i helheten påverkar de
underordnade delarna – i förhållande till en
bestämd aspekt. Denna skiss har inte hämtats från
något annan författare, men i princip återgår
bilden på beskrivningen i Mao 1967 s. 50.

den, med negationens negation, upp-
hävandet, osv. Han vänder sig också emot
produktionstekniken som i sig bestäm-
mande, osv. (ALTHUSSER 1968 s. 77, 107, et
passim).

Sven-Eric Liedman talar, i ett Althus-
ser-inspirerat avsnitt, om att Marx tar av-
stånd från identitetstanken, och istället
söker ett moment som är dominerande
som bestämmer övriga och står i växelver-
kan med dem, men Liedman är också
kritisk mot Althussers anti-hegelianism
(LIEDMAN 1977 1 s. 68-74).

Detta resonemang om delarnas bety-
delse, om obalansen och ojämnheten, är
viktigt, men helheten försvinner om man
följer Althusser. Om helhet och därmed
tanken på det särskiljande försvinner så
utplånas också de stora framstegen med
den hegelska dialektiken och dess me-
tod. Därför går det inte att överge tanken
på en ”motsättning” som bestämmer över
de andra – en motsättning som uttrycker
helheten. En sådan uttrycker något fak-
tiskt existerande, nämligen tingets, eller
systemets/processens, enhet. Denna
helhet bör ge uttryck för tingets ”väsen”,
men att detta inte kan vara något enstaka
konkret element är tydligt för varje empi-
risk undersökning. Istället måste den ses
som en abstraktion, men en som kommer
att ta sig uttryck i verkligheten.

För att undvika tanken på en förhärs-
kande motsättning (”egenskap”) i en fö-
reteelse skall begreppet ”väsentlig” mot-
sättning i fortsättningen undvikas. Istäl-
let används begreppet ”huvudmotsätt-
ning”, som uttryck för en abstraktion av
helheten som realiseras, men endast i
denna helhet.

”Huvudmotsättning” och systemets
riktning

Att element som samlas i ett system påver-
kar varandra räcker inte för att förstå hur
detta system fungerar. Hela systemet
måste förstås ur en bestämd aspekt. I en-
lighet med utgångspunkten för hela
denna text, det medvetna och sorte-
rande tänkandet, måste denna aspekt
vara bestämd av tänkandets målsättning.

Hegel för en motsvarande diskussion
när han talar om hur ett organiskt ting
bildas och avgränsas. Ett organiskt system
gör sig till ting, och denna enhet är likaly-
dande med den organiska reproduk-
tionen (HEGEL 1999 s. 158-159). Målet
för det organiska är att överleva, och föra
vidare livet, vilket avgränsar och skapar
en ”kvalitativ” skillnad. Inom denna kan
det finnas ”kvantitativa” förändringar (se
avsnittet om kvantitet-kvalitet nedan).
Hegel menar faktiskt att ett ting är le-
vande bara under förutsättning att det
innehåller en motsägelse inom sig
(WICKMAN 1973, s. 95, ur Logiken).

Genom att man väljer en aspekt och
skär genom helheten, ungefär som man
ritar ett tvärsnitt genom ett föremål för att
visa dess inre struktur, kommer olika cen-
trala samband att framträda. Jag har valt
att med figur 12 försöka visa hur de vikti-
gare elementen inom helheten påverkar
underordnade. Bilden visar ett tänkt tvär-
snitt ur en totalitet under ett givet ögon-
blick. Pilarna visar hur de olika elemen-
ten ställs om i förhållande till hela syste-
mets riktning vad gäller den valda aspek-
ten – dvs. hur deras inre huvudmotsätt-
ning när de är betraktade som egna hel-
heter, förvrids när de som underordnade
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(HEGEL 1967 s. 93), och att den finns i ytt-
ringen av verksamheten som upphäver
sig själv (HEGEL 1967 s. 99). Enligt Elster
går dialektiken här på tomgång. Vidare
menar Hegel att kraften är en abstraktion
om det tilldragandes och tilldragnas
åtskildhet och det ordnande (HEGEL

1967 s. 108, 112). Elsters kommentar är
att kraften ger lagens grund att existera,
det är den som gör förbindelsen mellan
lagens element till nödvändiga.

Dialektikens filosof använder ”kraft”
som ett begrepp både för rörelse och för
nödvändighet. Taylor förklarar med att
helheten måste göra delarna till under-
ordnade element, och därför har helhe-
ten en dynamisk inre kraft. Också rörel-
sen från enhet till mångfald kallas kraft
och därmed är den yttre mångfalden ett
utflöde av bakomliggande kraft (TAYLOR

1986 s. 188-189, 348-349). Enligt Taylor
menar Hegel att dessa förbindelser mel-
lan tingen inte bara kan ses som enskilda
kausalförhållanden, utan att man måste
överskrida detta för totaliteten (TAYLOR

1986 s. 367-368)
Heidegren skriver att kraften är den

rörelse varigenom de båda momenten i
en motsättning vinner självständighet,
upphäver sig själva och faller samman.
Men kraften är också rörelsen från enhet
till mångfald och den är nödvändighe-
ten (HEIDEGREN 1995, s. 102-103).

Det gemensamma i Hegels olika an-
vändningssätt är att kraften är det ska-
pande momentet, det som driver fram
motsättningarna och det som får dem att
falla samman, det som ordnar. Jag kom-
mer att definiera ”kraften” som den rik-
tade styrkan i den medvetna aktiviteten.

Den medvetna aktiviteten i ett samhälle
är ändlig, och kraft-begreppet är då ett sätt
att förstå hur denna mängd aktivitet förde-
las och mot vilka områden den riktas. Kraf-
ten innehåller således både aktivitet och
vilja, styrka och intention. Denna med-
vetna vilja skiljer ”kraft” i humanvetenskap
från naturvetenskapens enkla ”kraft”-be-
grepp. Om kraften verkar som en sam-
mankoppling av den totala mängden akti-
viteter och den organiserade totaliser-
ande viljan innebär detta givetvis också att
den totala aktiviteten i ett samhälle inte är
uttryck för de totala behoven. Tvärtom kan
den förstås först om motsättningarna
inom samhället analyseras Kraft kan såle-
des kopplas till ”makt”, ett begrepp som
jag dock tillsvidare lämnar.

Detta ger ett instrument att förstå hur
överordnade element styr över under-
ordnade. Systemet hålls samman genom
överföring av kraft mellan överordnade
och underordnade element, och detta är
inte enbart begränsat till de medvetna
motsättningarna mellan exempelvis so-
ciala grupperingar. Även i sådana system
där olika redskap och arbetsmetoder
samverkar, där människa och natur möts,
finns en sådan överföring av kraft som
håller systemet samman. I ett väl fung-
erande system kommer de olika elemen-
tens samverkan att medverka till att den
totala kraften är större än summan av de-
larna. En sådan uppfattning om helhe-
ten som mer än delarna är inte i sig origi-
nell och kallas vanligen ”holistisk”. I den
hegelska dialektiken får denna ska-
pande organisering dock en speciell be-
tydelse. (Jämför SARTRE 1976 s. 45 om det
totala som är mer än delarna, t.ex. en sym-

kommer deras näringsliv och socio-poli-
tiska struktur att läggas om för imperiets
behov. Aktivitet inleddes för att under-
hålla arméer, befästningar, transporter,
hamnar, administration, etc. Stora mäng-
der resurser fördes in mot centrum, och
centrum organiserade hela systemet.
Som provins utgjorde Italien det vikti-
gaste, mest dominerande, elementet.

Men det fanns också sammanhållande,
imperiebyggande, krafter i alla provinser
i form av soldater, administratörer, över-
klass som blivit romerska medborgare,
osv.

Redan i ögonblicket, men särskilt om
en tidsaspekt införs, kommer ansträng-
ningarna att försörja imperiet och dess
centrum att skapa motsättningar. I de
olika provinserna fanns stöd, men också
motstånd. Imperieexpansionen stoppa-
des upp när kostnaden för erövringen av
nya provinser översteg intäkterna. Eröv-
ringen av Gallien gav mer resurser till sys-
temet än vad den kostade, medan
inkorporeringen av Germanien visade
sig kosta för mycket för helheten.

När imperieexpansionen stoppats
upp kom den så småningom att vändas i
nedgång genom den inre utvecklingen i
de olika elementen som gradvis lät den
underordnade sidan i motsättningen bli
allt starkare. När huvudmotsättningen
slogs om kom alla andra element att på-
verkas (Västrom kollapsade). Ett helt nytt
system framträdde, med andra ingående
element, som påverkades av en annan
huvudmotsättning.

Att detta är en förenklad bild av
romarrikets sätt att fungera och dess un-
dergång behöver knappast påpekas, ef-

tersom detta var själva målsättningen för
resonemanget. Men jag menar att den vi-
sar en central dynamik i imperiet som sys-
tem.

För övrigt använder också Hegel ro-
marriket som exempel, men tar istället
upp den andliga utvecklingen, vilket Alt-
husser kritiserar som en förenkling (ALT-
HUSSER 1968 s. 101). Men om man stude-
rar den andliga utvecklingen i sig rym-
mer faktiskt Hegels tanke viktiga påpe-
kanden. Under Rom framträder en tyd-
lig klyvning mellan det allmänna (sta-
ten) och den enskilde, som under me-
deltiden övergår i den kristen individua-
lism (HEGEL 1987 s. 156-157). Från
denna skiss av idéutvecklingen ”i sig”
kan man se sambanden mellan domine-
rande idéer (inom överklassen) och den
socio-politiska utvecklingen.

Även en individ kan analyseras på
detta sätt, som en sammansättning i ett
system av en rad olika element som ur en
bestämd aspekt, målsättning, ställs i för-
hållande till varandra. En utveckling, en
tendens, skapar ”motsättningar” som stäl-
ler systemet inför vidare expansion eller
förändring.

Ordnandet som skapande kraft

Frågan är hur dessa system hålls samman.
Hegel inför ett begrepp för att förklara
detta, nämligen ”kraft”. Han använder
detta begrepp på olika sätt. (Kraft-
begreppet inom naturvetenskapen har
en specifik och begränsad innebörd som
inte kommer att behandlas här.)

Hegel skriver att kraften är den rörelse
då enskildheterna går över i sin enhet
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empel anger Hegel att antalet männis-
kor styr hur samhällsstrukturen utfor-
mas: ”lagar och författningar blir till nå-
gonting annat, när statens omfång och
medborgarnas antal ökas” (WICKMAN

1973 s. 83).
Men för Hegel är ”kvalitet” ett primitivt

begrepp, och det används bara i med-
vetandets första utveckling (LIEDMAN

1977 1 s. 119). Hegel talar förvisso om att
tinget strävar att överskrida sin gräns, och
att detta innebär dess omvandling till nå-
got annat. Men då har han redan lämnat,
vad han ser som, den enkla kvantitets-
kvalitetsbestämningen bakom sig (TAY-
LOR 1986 s. 300-303). Istället talar han om
den större helheten som bestämd av inre
nödvändighet, som håller samman till
synes oförenliga egenskaper (TAYLOR

1986, s. 340-344).
Icke desto mindre har denna speciella

betydelse av kvantitet som övergår i kvali-
tet slagit an, och används ofta av senare
uttolkare, inte minst av marxister
(CORNFORTH 1969 1 s. 102; LJUNGDAL 1967
s. 147). Tanken på en systemets tänjbar-
het till en viss kvantitativt bestämbar
gräns, är en användbar metafor. Jag kom-
mer därför att hålla mig till denna tolk-
ning av kvantitet – kvalitet, trots att Hegel,
sin vana trogen, överger den när han ut-
vecklar sin tankebyggnad.

För att återvända till modellen för
romarrikets expansion ovan skulle
denna gå att kvantifiera. Man skulle
kunna beräkna hur mycket resurser pro-
vinserna kostade i negativ kontroll, hur
mycket resurser de drog in och hur
mycket imperiet kunde spendera i sin
målsättnings riktning (motsvarande be-

räkningar har gjorts, men jag går inte in i
djupare konkretion här). Sådana beräk-
ningar ger ett skelett till att förstå expan-
sionen och sammanbrottet.

Samtidigt kommer kvantifieringen att
abstrahera bort viktiga delar av skeendet,
och den kan bara vara starten till en bre-
dare och mera aspektrik diskussion. Man
skulle från en sådan konkret analys också
kunna formulera en slags abstrakt ”kvan-
titet”, i den bemärkelse som Hegel nog
avser, och därmed ange en motsätt-
ningarnas utveckling inom romarriket,
där ”imperiemängden” så småningom
slår över i en kris. (Sådana ”abstrakta
kvantifieringar” för hur utvecklingen le-
der mot en kris har jag tagit upp i MYRDAL

2005c, se även TAINTER 1988.)

Helheten som en nivå

Det finns emellertid ytterligare en sida
av tanken på helheten, förutom att
denna leder till språngvisa övergångar.
Med helheten och dess underordnade
delar, som själva är helheter inför sina
underordnade delar, införs olika nivåer.
En förståelse kommer att pressas både
uppåt och nedåt, där lägre och högre för-
utsätter varandra. Detta kan gälla olika
branscher i ett tekniskt system, det kan
gälla olika geografiska regioner som står i
samband med varandra, osv.

Eftersom varje system är avgränsat inne-
bär detta att specialistens studie inte all-
tid måste infogas i någon helhet, eller
brytas upp i beståndsdelar. Specialisten
kan helt berättigat fördjupa sig i en dia-
lekt eller i medeltida svärd. Men det är
viktigt att systemavgränsningen motsvarar

foni – och att denna totalisering tillhör
endast det mänskliga, s. 85.)

Studeras just tekniken är i själva verket
många redskap funktionella endast i ett
system. Detsamma gäller den socio-poli-
tiska strukturen, där grupper visserligen
kan befinna sig i motsättning till varandra,
men där den samhälleliga arbetsdel-
ningen också kräver att de  fungerar i sys-
temet. (Dysfunktionella system, som le-
der till kriser, återkommer jag till.)

Orsaken till att helheten är större än
summan av delarna är således att männis-
kans medvetna organisering skapar kraft.
I överföringen av kraft mellan överord-
nade och underordnade element kom-
mer helhetens aktivitet att stärkas. Nöd-
vändigheten ligger i att denna organisa-
tion endast kan skapas inom de begrän-
sade lösningarna på givna problem (som
jag tagit upp ovan). Begränsning är given
av naturomgivningarna, men den ligger
också i den mänskliga sociala aktivitetens
struktur, liksom i tänkandets strukture-
ring. Och det är den av det medvetna tän-
kandet givna nödvändigheten som den
hegelska dialektiken handlar om.

Kvantitetsförändring och kvalitativ
övergång

Införs tanken på att verkligheten är orga-
niserad i sammanhängande system, föl-
jer också att all utvecklingen sker språng-
vis – nämligen från ett system till ett an-
nat. Detta är en självklarhet som också
gäller för naturvetenskapen (och som så-
dan behöver inte den språngvisa utveck-
lingen från ett system till ett annat moti-
veras ytterligare).

Själva krisperioden då systemet utma-
nas och tvingas till förändring återkom-
mer jag till nedan (i samband med
samhällsstrukturens funktionalitet för
produktionen). Under en sådan över-
gångsfas kan inte längre den överord-
nade riktningen upprätthållas, istället
kommer olika krafterna att flöda (tillfäl-
ligt), och alla beroende motsättningarna
påverkas. Så småningom etableras ett nytt
system. Frågan är hur utvecklingen leder
fram till dessa språng.

Hegel inför här en delvis ny betydelse
av begreppsparet kvantitativ-kvalitativ: en
betydelse som hos marxister blivit den
självklara, och som därför kan leda till viss
förvirring för den som läser marxistiska
texter, men inte är van vid den speciella
betydelsen av övergången kvantitet-kvali-
tet.

Normalt avses med kvantitet det mät-
bara, medan kvalitet är det icke-mätbara.
Hegel menar att om ett ting är samman-
satt av homogena element är dessa mät-
bara som en kvantitet. Tron att vi kan för-
stå världen enbart genom dessa är ”mate-
rialism”, något som Hegel föraktade
(TAYLOR 1986 s. 310, jämför WICKMAN

1973 s. 73). Men eftersom allting har ett
mått gäller detta också det väsentliga hos
tinget, inom sina gränser förblir tinget
vad det är och detta kan mätas. I inled-
ningen till Andens fenomenologi skriver
Hegel att kvalitet är ”enkel bestämdhet”
och något avskilt (HEGEL 1999 s. 53.)

Eftersom allt är föränderligt måste
kvantiteten bli antingen större eller min-
dre. Den drivs mot den kvalitativa grän-
sen, och till slut krävs en kvalitativ föränd-
ring (TAYLOR 1986 s. 312-320). Som ex-
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från att världen idag är inne i en kraftfull
globaliseringsfas, där vi inte bara har en
global ekonomi, utan där Internet leder
till en alltmer gemensam kultur och en-
hetlig övergripande ideologi. Från detta
konstaterande måste man gå vidare och
betrakta det reella innehållet i dessa teo-
rier.

Världssystem-teorin formulerades ur-
sprungligen av Immanuel Wallerstein,
som sedan 1970-talet i en serie monu-
mentala verk har visat hur världen blir ett
alltmer sammankopplat ekonomiskt och
politiskt system, först med bulkhandelns
utveckling i Europa på 1500-talet, och
därefter med européernas världseröv-
ring. Han anlägger på detta ett makt-
perspektiv i förhållandet mellan cen-
trum och periferi (WALLERSTEIN 1974 jäm-
för en sammanfattning i artikeln ”Världs-
systemanalys i teori och praktik” i SÖDER-
BERG 2000).

Idag finns en hel rörelse av forskare
kring liknande teoribildningar. Många
av dem menar att sådana system upprätta-
des redan under bronsåldern eller till
och med tidigare (en sammanfattning
ges i SHANNON 1996 s. 196, ytterligare ar-
gument i samlingsvolymen KARDULIAS

1999, sammanfattningsvis i HALL 1999 s
11-12, samt även i flera artiklar). Tanke-
gången bygger på att stora områden varit
sammankopplade genom handel med
lyx- och prestigevaror, vilka givit eliten
status och därmed förmåga att hålla sam-
man samhället. Wallerstein har kritiserat
den föreslagna förändringen och utvidg-
ningen bakåt i tid av hans teori, och han
menar att nytolkningarna överbetonar
lyxhandelns roll (WALLERSTEIN 1995).

Ett exempel på utsträckning av världs-
systemteorin bakåt i tiden är att det över
hela Europa fanns ett sammanhållande
lyxhandelssystem så länge bronsen var
den viktigaste metallen. Samtidigt finns
tecken på en gemensam ideologi från
Kreta till södra Skandinavien, belagd i
stenmonument, utsmyckning, etc. Detta
system bröts ned när järnet tog över som
den viktigaste metallen (detta är en cen-
tral tes i KRISTIANSEN 1998). Järn fanns näs-
tan överallt, medan brons – som är en le-
gering av koppar och tenn – var sällsynt,
dyrbart och krävde långväga handel.

De olika åsikterna beror på att man
inte klargjort vilken aspekt som studeras.
Under bronsåldern har överklass-
grupperingar i Europa hängt samman i
dominokedjor, kopplat till utbyte av
brons. Men detta var inte avgörande för
hur samhället hölls samman. Istället var
det de olika basala jordbrukssystemen
som avgjorde hur samhället var organise-
rat. Ur denna organisering kom den
makt  som sedan kunde omvandlas i han-
delsutbyte med lyxvaror. Järnets infö-
rande hade en annan och mera djupgå-
ende följd, nämligen att ett helt nytt bas-
material infördes i redskaps-  och vapen-
tillverkning. Därur kom ett tekniskt
språng som snart skulle ge de första stora
imperierna och en sammanknytning av
lyxhandeln på en ny och högre nivå,
nämligen i Sidenvägen från Han-dyna-
stins område till romarrikets.

Men ännu Sidenvägens kontinuerliga
och gemensamma handel över Eurasien
var av begränsad betydelse för samhällets
organisering. Idéer, tekniska nyheter
och även sjukdomar spreds utmed dessa

den objektivt existerande verkligheten.
Att få till ett sådant närmande i system-
avgränsningen är i själva verket en av den
empiriska vetenskapens stora uppgifter.
(Därav alla intensiva diskussioner om
kulturområdenas avgränsning, eller om
historiens periodindelning.)

Dessa olika nivåer av helheter är inte
bara något som sker i ett tidsförlopp, det
är också något som finns i ögonblicket.
Upphävandet av motsättningen tes-anti-
tes i en högre enhet finns momentant.
Hela den ovanstående utläggningen av
den hegelska dialektiken kan då läsas
som en beskrivning av ett ögonblick då
tendenser och mottendenser balanserar
varandra i allt högre helheter.

Detta måste tolkas som att denna hög-
re helhet övergriper. Det är den som gör
en bestämd del av tillvaron möjlig (samti-
digt som dessa helheter ständigt tende-
rar att gå under i förändring). Ett exem-
pel kan tas från frågan om staten. Här står
två olika teorikomplex emot varandra.
Det ena hävdar att staten representerar
en grupps intresse, och därför finns
också en klasskamp om makten över sta-
ten. Det andra hävdar att komplexitet
och stratifiering kommer ur samhällets
behov av organisering, och staten är kon-
flikt- och problemlösande. En god redo-
görelse för dessa två typer av teorier finns
hos Joseph Tainter, i hans skrift om
komplexa samhällen och deras tendens
mot kris och kollaps (TAINTER 1988 s. 33-
36).

I en dialektisk analys blir båda påståen-
dena sanna. På en nivå är staten ett ut-
tryck för en härskande klass intresse, i en
motsättning mellan tes och antites. På en

annan nivå är staten ett uttryck för det ge-
mensamma, för helhet och syntes. I ögon-
blicket, och om detta ögonblick inte är
en pågående omvälvande revolution, så
balanseras de olika klassintressena i sta-
ten – på samma sätt som romarrikets olika
provinser balanserades inom romarriket
som helhet, enligt skissen ovan.

Betyder detta att staten som helhet all-
tid skulle vara högre, viktigare och kan-
ske till och med ”sannare” än kampen
om makten över staten mellan olika klas-
ser? Svaret måste bli nej. Det skulle leda
fel om det högre alltid skulle vara det vik-
tigaste. Istället måste den konkreta analy-
sen, ur en bestämd aspekt, avgöra vilken
nivå som är viktigast.

Om det är den högsta makten, över
våld och rätt, i ett bestämt geografiskt
område, som studeras, är statsmakten
den viktigaste nivån. Om det är indivi-
dens välfärd är det andra nivåer, som det
rådande produktionstekniska systemet
eller den sociala strukturen, som är mera
avgörande. Till detta kan läggas att ingen
nivå är absolut avgörande ur någon as-
pekt, de måste ses som en totalitet av ni-
våer av helheter/delar.

Världssystemteori som exempel

Som ett exempel på hur totaliteten kan
betraktas skall jag ta de teoribildningar
som idag är de mest framträdande bland
stora synteser (en grupp av teorier som
för övrigt måste behandlas i en text som
denna).

Dessa teorier handlar om hur världen
blivit ett system. Betraktat som en social
konstruktion emanerar dessa teorier
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kontaktbanor inom en alltmer global en-
het, men trots en gradvis ökande bety-
delse var den basala och dagliga tillvaron
sällan påverkad.

Det var först med industrialiseringen
som världen kan betraktas som en ekono-
miskt sammankopplad enhet. Då upp-
rättades regelbundna transporter, pris-
rörelserna blev gemensamma för de
flesta basvaror världen över, den regio-
nala arbetsdelningen blev gobal.

En förståelse av helhetens betydelse
måste baseras i vilken aspekt som är be-
stämmande för globaliseringen. Några
viktiga aspekter är:

• Från den tidiga människohistorien
finns en ”globalitet” i idéspridningen.

• Från homo sapiens dessutom ett organi-
serat utbyte mellan grupper.

• Från överklassens etablering kom-
mer en långväga handel med utbyte av
lyxvaror, vilket kulminerar med upprät-
tandet av kontinuerlig handel över hela
Afroeurasien

• Parallellt etableras en överregiona-
litet med de första staterna och impe-
rierna, vilket kulminerar med den euro-
peiska erövringen.

• Från industrialiseringens totala re-
gionala arbetsdelning finns en ekono-
misk globalisering.

• Med dagens omedelbara informa-
tionsutbyte etableras också en mental
och kulturell globalisering.

Varje process måste givetvis betraktas

dialektiskt, där regionalitet växer ur
globalisering. För att ta exemplet längre
tillbaka i historien så  uppkommer regio-
nala redskapskulturer samtidigt med att
idéspridningen och teknikutvecklingen
blir snabbare.

Det är således inte givet att den högsta
nivån, den mest övergripande helheten,
är den mest bestämmande. Många inom
världssystemteorin gör just detta misstag,
och överdriver sin teoris förklarings-
förmåga rörande samhället som helhet.

Samma typ av misstag kan göras om nå-
gon annan nivå  överdrivs. Exempelvis
kan den mest basala enheten – byn eller
familjen – länge ha haft en helt avgö-
rande roll. Men när en större samhällelig
struktur etableras kommer byn att bli
obegriplig om den inte sätts in i ett större
system. Antropologerna studerade länge
bara den enskilda byn som om den var ett
helt universum. De bortsåg från att byar,
senast i och med statsmaktens upprät-
tande, ingick som delar i större helheter.
Särskilt efter andra världskriget kom en
rörelse bland antropologerna där man
började tala om att studera ”bönder”,
(”peasants”), vilka definitionsmässigt
stod under en statsapparat och man
kunde därför anlägga ett klass-
perspektiv.

Varken den högsta eller den lägsta ni-
vån av organiserad helhet är självklart
mest avgörande för den aspekt som stu-
deras.
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Ackumulationen och dess begränsning

Utveckling är ett lömskt begrepp, efter-
som det innehåller olika tolknings-
möjligheter och som framstegssynonym
tycks peka på en enda möjlig väg – den
västerländska. Från 1960-talet ifrågasat-
tes ordet också allt mer (se en idéhisto-
risk diskussion i Aspelin 1970 s. 25-36).
Begrepp som ”underutvecklade länder”,
hade fått innebörden: ”länder som inte
nått samma nivå som Västvärlden, men
var på väg dit”.

Trots denna berättigade kritik behövs
ordet ”utveckling” i vår analys av verklig-
heten. Detta blir klart inte minst av or-
dets frekventa användning, och då inte
sällan med en delvis annan innebörd  än
begreppet ”framsteg”.

Den normala, uppslagsordsgodkända,
tolkningen är att utveckling handlar om
en förändring till något mera omfattande
eller mera komplicerat. Men samtidigt
kan man tala om ”negativ utveckling”,
och även ”utveckling mot en ökad arbets-
löshet”, vilket strider mot normal-tolk-
ningen. Dessutom har denna normal-
betydelse av ”utveckling” samma pro-
blem som begreppet ”framsteg”. Det som

är positiv utveckling för en grupp är ne-
gativ för en annan, exempelvis en sti-
gande lönenivå. Det finns inte heller nå-
gon antonym, ord med motsatt betydelse,
till utveckling. ”Avveckling” har en helt
annan innebörd. Därför måste ”utveck-
ling” ofta förses bestämningar, särskilt
”negativ utveckling”, om det är det som
avses.

Begreppet ”utveckling” kommer ne-
dan att ges den allmänna betydelsen:
”förändring i en bestämd riktning”. Så
används ordet ibland i svenskan. (Även
”development” i engelskan kan använ-
das så – och resonemangen kring detta
ord kan föras ungefär på samma sätt.)

Den dialektiska förändringen i män-
niskornas historia leder i många fall till
en ackumulation, till en tillväxt eller
ökad komplexitet. Detta förklarar  att ”ut-
veckling” fått sin ovan angivna normal-
betydelse av expansion, eftersom ”ut-
veckling” som regel handlar om männis-
korna och deras historia.

Växelspelet tes-antites-syntes existerar
i ögonblicket, och som tidssekvens. Efter-
som syntesen i sig bevarar delar av tesen
och antitesen kommer betraktandet av

Utvecklingens riktning
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av den mänskliga tillvaron. Man kan ställa
frågan om dialektikens ackumulation
verkligen kan överföras till all mänsklig
verksamhet? Att det gäller teknikutveck-
ling och samhällelig organisering kom-
mer jag att exemplifiera nedan – dessa
styrs av det medvetna tänkandet organi-
sering. Men stora delar av vår tillvaro fal-
ler inte under ackumulationen.

Exempelvis för hela känslolivet har det
inte skett någon väldig tillväxt genom his-
torien. Förälskelsen, kärleken, vänska-
pen måste i grunden ha formats på unge-
fär samma sätt under förhistorien som
idag. Förvisso har känslor varit kultur-
bestämda och därmed skilda under olika
epoker. De har varit underkastade andra
samhälleliga processer. Men vänskap är
inte rikare idag än för århundraden se-
dan. Förälskelsen kan ha varit lika häftig
(och kontrollerad) på stenåldern som i
popåldern. Glädjen är inte större, sorgen
inte djupare idag.

Detta innebär inte att detta ”konstanta”
skulle vara befriat från det mänskliga
medvetandets dialektik. Kärlek och an-
dra känslor kan på ett basalt plan analyse-
ras som en dialektisk process, där olika
medvetanden möts i ett samspel, i samma
flytande tänkande – och handlande. Vi
kastas från teser till antiteser, uppgår i
synteser som blir nya teser. Detta är det
konstantas dialektik.

Uppgiften blir därför att se vilka delar
av den mänskliga tillvaron som är under-
kastade den dialektiska ackumulations-
processen – en process där allt fler delar
inbegrips i en allt mer komplex tillvaro
med nya synteser som på allt högre nivåer
inbegriper tidigare utraderade teser och

antiteser i sig. Med en sådan fråga sker
en ytterligare reducering av den dialek-
tiska metodens fulla giltighet. Den gäller
i princip inte för naturen. Den gäller
dessutom endast delvis för människans
kulturhistoria.

Annorlunda uttryckt: Det ackumule-
rande dialektiska breder ut sig i våra liv
som exempelvis teknik och ökad samhäl-
lelig komplexitet. Enligt motsatstänkan-
det borde då det ”konstanta” stärkas, som
en mottendens till den ackumulerande
tillväxten. Detta blir korrekt om vi betrak-
tar relativ betydelse. Ju mer effektivt de
grundläggande materiella behoven kan
tillfredställas, desto mer blir människor
tvungna att uppmärksamma, särskilt
identifiera och ägna sig åt, omsorg och
vänskap. Vi skulle då få en det konstantas
”utveckling” , dvs. förändring i en rikt-
ning i förhållande till ackumulations-
processen. Detta skulle vara intressant att
undersöka och diskutera (men det läm-
nar jag till ett annat tillfälle).

Målet för utvecklingen, enligt Hegel

Det mål Hegel pekar ut ligger i det rena
tänkandets område, och hans system är
lika mycket en filosofihistoria som ett filo-
sofiskt system. Detta mål kan allmänt for-
muleras som uppnåendet av ett ratio-
nellt tänkande, vilket Hegel uttrycker
som att anden finner sig själv (eller:
Gud). I grunden handlar det om hur
medvetandet försöker komma till san-
ning, och kunskapens mål är att begrep-
pet svarar till föremålet (Hegel 1967 s.
40-41).

Sökandet efter förståelse på allt högre

triaden som en tidssekvens att ge en ut-
veckling mot allt högre former. Men sam-
tidigt gäller detta bara delar av hela ut-
vecklingen.

Genom historien har det skett en
ackumulationsprocess, det skapades allt
mera komplexa sammanhang och allt
fler delar har inbegripits i helheten.
Detta kan vara ”bra” eller ”dåligt” ur be-
stämda aspekter, och i själva verket bär
denna process i sig som regel en dubbel-
het, där t.ex. både miljöförstöringen och
skyddet mot miljöförstöring har växt pa-
rallellt, om än ojämnt, genom historien.

Hegel, som behandlar uppkomsten av
det rationella tänkandet, såg negationens
negation som ett högre, rikare och ab-
straktare begrepp (Wickman 1973 s. 68,
jämför Hegel 1967 s. 65). Liedman skriver
att Hegels utvecklingstes är att helheten
blir allt mer komplex (Liedman 1977 1 s.
67-68). Häri har Hegel givetvis rätt: vår
kunskap om den omgivande verklighe-
ten och om oss själva tillväxer.

En som med utgångspunkt i praktiken
klargjort den dialektiska kunskaps-
processen är Mao Zedong. Han skriver
att när tillräckligt många sinnesintryck
samlats tar kunskapen ett språng. Be-
greppen är inte längre tingen så som de
verkar, utan omfattar tingens inre väsen.
Kunskapen har gått från sinnlig till lo-
gisk, där Mao ser logik som att se inre
motsättningar och lagar. För att kunna gå
från det sinnliga till det logiska måste
man träda i kontakt med tingen genom
praktiken. All kunskap kommer ur erfa-
renhet, direkt eller indirekt genom att
lära från andra (Mao 1967, s. 26-30). För-
sök och misslyckanden, som i många fall

måste upprepas många gånger leder till
rationell kunskap. Han ser detta som en
process där praktik ger kunskap, ny prak-
tik från denna kunskap ger ytterligare ny
kunskap, vilket ”upprepar sig i oändliga
cykler, och med varje cykel stiger prakti-
kens och kunskapens innehåll till en
högre nivå” (Mao 1967 s. 36). Denna
kunskap utvecklas från det enskilda till
det allmänna, och tvärtom. När männis-
kan känner väsendet hos många ting kan
hon generalisera, och med detta som väg-
ledning kan hon övergå till att studera
olika konkreta ting (Mao 1967 s. 46). Må-
let är att analysera motsatserna och att
lösa dem.

Kunskapsmassans tillväxt är relaterad
till andra stora processer, som teknikut-
veckling, etc. Men den är också ett sö-
kande efter kunskap ”i sig”. Detta följer
av förmågan att upptäcka det som inte
finns. Kunskap blir tillgänglig och ett
behov i sig. Därmed blir kunskapstill-
växten en av de stora processerna i histo-
rien, som jag här bara kortfattat skall be-
röra.

Lévi-Strauss visade att alla samhällen
genom historien har försökt förstå sin
omgivande verklighet, inte minst genom
att kategorisera den (Lévi-Strauss 1984).
Tekniska hjälpmedel och intellektuella
revolutioner medför att den kunskaps-
massa som skapas blir allt mer omfat-
tande och korrekt. Samtidigt blir den
alltmer bevarad från en generation till en
annan, och allt mer tillgängligt. Boktryck-
ande och 1600-talets naturvetenskapliga
revolution i Europa är två exempel i
denna stegvisa utveckling.

Men kunskapens tillväxt är bara en del
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komplexitet. Med teknik och samhälls-
struktur har det grundläggande målets
uppfyllande bestått i att skapa en rad ma-
teriella nyttigheter: mat, kläder, husrum
och skydd för sig och för sina nära.

Med en målsättning finns ett hand-
lande som är funktionellt. För den biolo-
giska evolutionen är denna funktiona-
litet relativt enkel. Levande organismer
har mål som axiomatiskt blir mera
komplexa för växter och djur som är mera
komplexa i sin funktion och byggnad
(”högre” stående). Basalt förblir överlev-
nad och fortplantning. Därmed finns en
given målsättning, som kan omvandlas i
återkoppling, strider mellan olika viljor,
lösningar i form av ekologiska system, osv.
Dessa mekanismer sorterar ut, och fram,
växter och djur genom historien. Den
biologiska evolutionen är en slags primi-
tiv dialektik.20)

I människans historia sker en sortering
liknande den biologiska evolutionen,
men mera komplext och motsägelse-
fullt. I det långa loppet av konkurrens
mellan olika grupper, organiserade i
samhällsformer, kommer de vilka har en
teknik och social struktur som inte till-
räckligt väl tjänar grundläggande mål-
sättningar att rensas bort. I detta ligger en
dubbelhet, eftersom denna konkurrens
regelmässigt kommer att gå till överdrift,
och utresningarna leder till övergrepp.
Dessa kommer att leva kvar som ett mora-
liskt dilemma.

USA:s historia kan tas som exempel. På
ett plan segrar nybyggarna över indian-
erna med sin överlägsna teknik, på ett
annat plan uppstår en moralisk skuld av
systematiska folkmord och jordstölder.

Därför måste den segrande gruppen, de
vita, i sig innesluta en del av de besegra-
des, de rödas, tankar för att kunna han-
tera sin seger. Därmed skapas lager efter
lager av tolkningar och myter, som också
styr utvecklingen.

Det är således först med människans
mångbottnade agerande och tänkande
som den fullt utvecklade dialektiken
uppkommer med dess motsättning-
sladdade skeenden. En förenklad dia-
lektik (t.ex. social-darwinism) är inte till-
räcklig som förklaring.

För den analytiska filosofin, med dess
krav på mekanisk kausalitet, är begrep-
pet ”funktionalitet” svårt att använda. Det
som skall förklaras tycks komma före det
som förklarar, dvs. när funktionen är för-
klarande kommer orsak före verkan, och
det förefaller dessutom som om orsak
och verkan sammanfaller. Ytterligare en
invändning är att människors agerande
är så mångskiftande att ur alla de en-
skilda människornas intentioner kom-
mer det som ingen egentligen förvän-
tade sig. En följddiskussion handlar om
”funktionella förklaringar” som en sär-
skild kategori av förklaringar, skild från
(enkel) kausalitet eller från den enskil-
des intention.21)

Båda invändningarna, om den enkla
kausaliteten och om den enskilde inten-
tion, löses inom dialektiken. Just genom
att funktionaliteten inte kommer ur den
enskildes avsikter blir det ett viktigt be-
grepp för dialektiken, eftersom denna
handlar om människans historia som en
social och interaktiv process.

Det funktionella är då resultatet av en
dialektisk process som inte går att sönder-

nivåer är en del av självmedvetandets drift
att realisera sig. Heidegren påpekar att för
Hegel är detta en ”drift”, att förstå sig självt,
att förverkliga sig själv. Detta kopplas till liv,
dvs. till fortplanting och överlevnad. Men
denna överlevnad, som att mätta törst, går
över i självmedvetandets strävan efter sann
visshet. Tillfredställandet av det materi-
ella är en flyktig tillfredställelse, och där-
med är Hegel framme vid det Heidegren
kallar ”näring för själen” (Heidegren
1995 s. 117-120). Hegel ser all utilitarism
som otillfredsställande. Att uppfatta något
som nyttigt är att se det som betydelselöst,
dvs. nyttokategorin har inget slutmål, det
blir ett ”dåligt oändligt” (Taylor 1986 s.
231).

Det är istället den andliga utveck-
lingen han sätter högst. Att anden skall
komma till sig själv, till slutgiltig insikt, är
det egentliga målet (Hegel 1967 s. 141-
143). Han tar dock upp andra behov, och
skriver att jakten efter njutning och lycka
tvingar oss att skapa en motbalanserande
moral. Gränser måste sättas mot det
omåttliga som föröder annan verksamhet
eller skadar andra människor (Taylor
1986 s. 241-43; Hegel 1999 s. 141). Vad
som här antyds är den tendens till över-
drift som jag nedan skall ta upp. Utan
moral faller människor för tendensen till
överdrift, där strävan mot lycka skulle bli
självförstörande och leda till sin motsats.

Förutom kunskap har Hegel ytterligare
en eftersträvansvärd kategori: nämligen
frihet. Han formade sitt teoretiska system
mot bakgrund av den franska revolutio-
nen, och övergav egentligen aldrig dess
ideal, även om han senare anpassade dem
till den preussiska statsbyråkratins krav.

Hegel formulerar det själv mycket tydligt i
sina föreläsningar om historien: ”den
bästa staten är den, i vilken den största fri-
heten härskar” (Hegel 1987 s. 142). Detta
blir en frihet inom staten, i ett typiskt
hegelskt motsättningsresonemang (se
t.ex. Skirbekk & Gilje 1987 s. 495). Som
Kojève påpekar finns frihetsbegreppet
hos de flesta filosofer, även om Hegel re-
dan i Andens fenomenologi formulerar detta
explicit (Kojève 1969 s. 115). För övrigt
kan man finna strävan efter frihet, genom
historien, långt utanför filosofernas krets.
Den är en dialektisk följd av samhälls-
strukturens nödvändiga tvång.

Den finske filosofen och samhälls-
pessimisten von Wright talar om Hegels
föreställning om frihetens självförverkli-
gande genom anden, och att Hegel där-
med är den främste av framstegs-
optimister. Hos von Wright är detta en all-
varlig kritik (von Wright 1993, s. 29). Jag
ser detta som ett ytterligare positivt be-
lägg på att Hegel är en av de stora frihets-
och framstegsfilosoferna.

Hegels  målsättningar för människans
strävande – kunskap och frihet – var ty-
piska för  de intellektuella under 1800-
talets början.

Grundläggande målsättning

Att Hegels uppsatta mål inte är styrande
för människans historia är klart. Under
större delen av historien har de grund-
läggande målsättningarna för de flesta
människorna handlat om överlevnad och
reproduktion av nya generationer. Däri
har människor förblivit lika djuren, även
om lösningarna nått helt nya nivåer av
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förändring på 1500-talet. Detta avbryts
och avlöses med etablerandet av en kapi-
talistisk struktur som till en början är
mera splittrad och småskalig än vad den
senare skulle bli. Gradvis sker en om-
vandling till en mera statligt kontrolle-
rad och organiserad kapitalism, med en
språngvis förändring kring 1930-talet.

Men det nya förloppet sker på en hö-
gre nivå. Nästa paradigm behåller det ti-
digare paradigmets användbara teorier,
nästa tekniska komplex behåller grund-
element i tidigare teknik och när en ny
samhällsstruktur utvecklas  behålls tidi-
gare organisationsformer. Således är den
tidiga privatkapitalistiska staten inte min-
dre välorganiserad än statsfeodalismens
stat. Spiralen är uppåtstigande, och stats-
kapitalismen organiseras på en högre
nivå än statsfeodalismen.

Däremot sker en regelmässig minsk-
ning av organisationsgraden vid kriser
och övergångar.

Nedgångar och kriser

En teori som ligger nära tanken om ett
ackumulerad dialektisk förändring är
den om ”onda cirkeln” (eller ”goda
cirkeln”), som utvecklades av Gunnar
Myrdal. Han utarbetade teorin på 1940-
talet för att förklara de svartas underord-
ning i USA, och vidareutvecklade den i
sitt verk från 1968 om den asiatiska socio-
ekonomiska strukturen. Utgångspunk-
ten är att samhällsvetare måste frigöra sig
från tanken på jämvikt, och dessutom
finns inte någon enda avgörande faktor.
Istället talar han om ”principen av kumu-
lation”. En förändring av en faktor kan

orsaka motreaktioner hos andra faktorer
så att de ändras i samma riktning, och
dessa återverkar på den första faktorn i
samma riktning. Låg lön leder till låg ut-
bildning, som återverkar på den låga lö-
nen, osv. (Myrdal 1962 s. 75-78, 1065-
1069). I boken om Asien upprepar han
resonemanget om en effekt som skapar
följande liknande effekter, exempelvis i
sekvensen: låg inkomst - svag investering
- låg produktion (Myrdal 1968 s. 1844-
1846, 1875).

Detta innebär att även det dys-
funktionella systemet, i förhållande till
den grundläggande målsättningen, kan
förklaras dialektiskt eftersom det är styrt av
det medvetna handlandet. Visserligen är
denna dysfunktionalitet relativ, eftersom
varje process kräver att det finns en
funktionalitet ur någon grupps perspek-
tiv. Men det som från ett klass- eller
grupperspektiv är funktionellt kan vara
dysfunktionellt för samhället som helhet.

Sådana nedåtgående processer är inte
bara bakslag som då och då inträffar (och
rensar bort det dysfunktionella systemet,
som i  den biologiska evolutionen). Istäl-
let förefaller det som om de uppträder
systematiskt i människans historia. Upp-
gångar avlöses av nedgångar, som förbe-
reder nya uppgångar, i en ständig vågrö-
relse – där varje ny vågtopp är högre än
den föregående enligt den ackumule-
rande historiens princip.

Denna vågrörelse förklaras med att kri-
sen (eller ibland redan hotet om kris)
kommer att försvaga och bryta den fasta
strukturen. Detta nedbrytande är nöd-
vändigt för att nya strukturer skall kunna
ta form.

dela i sina beståndsdelar, och där det inte
helt går att identifiera varje enskilt bidrag
till processen. Allas gemensamma inten-
tioner vägs samman för att uppfylla det
gemensamma målet. Men denna funktio-
nella tillvaro är motsättningsfylld. Det
finns flera ”funktionaliteter”, för olika
grupper. Därför bär det funktionella för
enskilda ibland i sig det dysfunktionella
för helheten, och utvecklingen kommer
inte att vara lineär. De omvägar och bak-
slag som sker är dock inte avvikelser, utan
delar av skeendet. I en dialektisk växelver-
kan når människorna som kollektiv och
över längre tid fram till nya helheter som
bättre uppfyller de övergripande
målsättningarna. Däri ligger den all-
männa ”funktionaliteten”.

Eftersom den mänskliga historien inte
är ett lineärt framåtskridande brukar den
beskrivas som en spiral, med återupprep-
ning av tidigare förlopp, eller som en våg-
rörelse, med upp- och nedgångar.

Spiralen och upprepningen

Bilden av en spiral-formad utveckling
kombinerar en cirkelrörelse, eller en
pendelrörelse, med en rak rörelse. När
den hegelska dialektiken förklaras som
en spiral  avser detta reflektionens väx-
ling mellan i-sig/för-sig, mellan helhet/
delar (Østerberg 1999 s. 8). I sin mera
konkreta historieskrivning talar Hegel
om att i övergången från en gestalt till en
annan högre fanns i denna inre i den ti-
digare men hade då inte kommit till gil-
tighet (Hegel 1987 s. 93)

I Andens fenomenologi beskrivs med-
vetandets utveckling som ett åter-

upprepat misslyckande att nå fram till
slutlig kunskap. Heidegren har jämfört
processen med det som i vetenskapshis-
toria kallas för ”paradigmskiften”
(Heidegren 1995 s. 80). Heidegren an-
ser att parallellen inte skall dras för långt,
den är ett sätt att förklara spiralens åter-
upprepning.

Med paradigm förstås normalt ett sam-
manhängande tankemönster som också
är en förebild för tänkandet. Begreppet
kan användas inom religion, moral, för
politiska ideologier, etc. Ofta används
det för att beskriva forskningens föränd-
ring, och då i första hand inom naturve-
tenskap. När ett dominerande tanke-
mönster inom någon naturvetenskaplig
disciplin inte längre stämmer med en
ökad kunskapsmassa kommer anhäng-
are att införa olika hjälphypoteser, som
egentligen försvagar helheten. Så kom-
mer en kris, och ett paradigmskifte. När
detta skett börjar etablerandet av ny kun-
skap från en delvis lägre nivå eftersom
mycket visar sig vara outforskat inom det
nya tankesystemets ramar. En lång period
av expansiv forskning följer, som gradvis
leder fram emot en ny kris.

Överförs tanke-paradigmens utveck-
ling till andra delar av den totala kultur-
historien kommer exempelvis över-
gången från ett tekniskt komplex till ett
annat att innebära att det nya systemet
delvis återupprepar det tidigare syste-
mets uppbyggnad. På samma sätt kan
man analysera en samhällelig, socio-poli-
tisk struktur. I Europa kan man således se
hur ett feodalt politiskt splittrat system
övergår i en allt mer statligt organiserad
och styrd feodalism, med en språngvis
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Det är i strukturen, i människors för-
hållande till människor , som det mest
fulländade dialektiska samspelet tar
form. Samhälleliga strukturer har själv-
bevarande mekanismer som håller dem
välorganiserade. Därför kommer de att
falla samman först inför den system-
hotande krisen, som då blir en nödvän-
dig del av den ackumulerande utveck-
lingen.

Men varken Hegel eller Marx utveck-
lade någon egentlig kris-teori, trots att
nedgången och strukturomvandlingen
spelade en avgörande roll för deras dia-
lektiska resonemang. Marx talade  om ka-
pitalistiska kriser som tillfälliga, våld-
samma lösningar av existerande motsä-
gelser (Marx 1969-1973 1 s. 227), inte om
dem som vändpunkter för hela utveck-
lingen.

Eftersom krisen är samhällelig, och ut-
vecklas i förhållandet mellan människa
och människa, skall krisen utförligare
behandlas i avsnittet om samhällelig
struktur nedan, där berörs också kriser
inom enskilda människor – det som gör
krisen specifikt mänsklig.22)

I den följande exemplifieringen skall
jag först ta upp teknikens utveckling i sig
– som en av de viktigaste drivkrafterna i
historien. Därefter skall samhällsföränd-
ring i förhållande till tekniken behand-
las, som ett dialektiskt samspel mellan
dessa båda processer på övergripande
nivå. Slutligen skall jag skissera alternativ
till den grundläggande målsättning,
som dittills styrt exemplifieringen.
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Tekniksystem och samhällssystem

Frågan om förhållandet mellan teknik-
samhälle, eller snarare mellan tekniska
system och samhällssystem är ett nav för
hela vår tillvaro. Detta ligger som en själv-
klarhet i nästan all forskning och debatt
om vårt samhälle och vår historia. När
Linköpings universitet startade en tema-
institution var ett tema som valts ut: ”Tek-
nik och social förändring”. Lars Ingel-
stam och Bernt Schiller skrev i sin pro-
gramskrift att orsaken till att temat valts ut
”är en intressant fråga, som vi knappast
kan besvara” (Ingelstam & Schiller 1981
s. 8-9). Det låg på en så självklar nivå av
relevans att temat gav sig självt. Det mesta
av människors aktiviteter och medvetna
tänkande och handlande har skett inom
dessa båda sfärer.

Skall någon enskild teoretiker pekas
ut för att ha formulerat detta samband
måste det bli Karl Marx. Hans betonande
av den materiella tillvarons betydelse har
fått ett kraftfullt genomslag. Det finns
idag knappast någon som ifrågasätter att
de ekonomiska ramarna bestämmer möj-
ligheterna till en intellektuell och ideo-
logisk aktivitet i samhället som helhet.23)

Marx var en del av en stor ideologisk för-
ändring, och den sociala grunden till
denna var industrialiseringen som tyd-
liggjorde det materiellas avgörande bety-
delse. Han var således långt ifrån ensam
om att formulera tanken.

Men för att förstå hur frågan ursprung-
ligen formulerades tydligt måste man
återvända till Marx. Att marxismen varit
på reträtt inom akademisk forskning, ef-
ter den stora framryckningen under
1960- och 1970-talen, innebär en ökad
frihet i att använda den store samhälls-
forskaren. Man behöver inte längre ta
hänsyn till ett antal överentusiastiska an-
hängare, utan kan behandla Marx som
en teoretiker bland andra.

Marx’ skiss

Marx kom i sina studier om den långa
historien aldrig längre än till skissen.
Hårt pressade tolkningar av vad han
egentligen avsåg med olika begrepp ten-
derar att bli en tvångströja för analysen
och även om efterföljarnas diskussion av
olika begrep kan vara av intresse, lämnas
den här åt sidan. (För en sådan diskus-

Teknik i sig
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Hans lista över olika samhällsformatio-
ner har orsakat mycket debatt, och man
bör hålla i minnet att Marx’ skiss nästan
inte alls fotas på djupgående kunskaper,
eftersom sådana kunskaper inte fanns
tillgängliga.

Den historie-materialistiska skissen av-
slutas med att Marx gör en förutsägelse
om en slags historiens slut, där han me-
nar att framtida produktionsförhållan-
den inte blir ”antagonistiska”. Detta är
förutsägelsen om ett kommande klass-
löst samhälle. Tanken på en slags slutgil-
tig syntes finns hos Hegel, och i viss mån
överger Marx här den vänsterhegelian-
ska öppningen mot en evig förändring.

Det är ingen tvekan om att Marx höll
fast vid huvuddragen av sitt resonemang.
Första bandet av Kapitalet var det enda
som publicerades under hans egen livs-
tid, de andra två banden utkom under
arbetskamraten Friedrich Engels’ över-
inseende. Ett par förändringar, eller sna-
rare preciseringar, görs, men i Kapitalet
betonar Marx ytterligare den materiella
produktionens betydelse för den långa
historien.

I en redogörelse för arbetsmedlen i
första bandet talar Marx om redskap, jor-
den själv och husdjuren. Han är mycket
explicit om dessas historiska betydelse.
”Lika viktigt som undersökning av
skelettrester är för kännedomen om
utdöda djurarter är det att studera res-
terna av arbetsmedel för att få kännedom
om förgångna ekonomiska samhällsfor-
mer. Det som skiljer de ekonomiska epo-
kerna, är inte vad som tillverkas, utan
hur.” Han tillägger att egentliga lyxvaror
är de som har minst betydelse för jämfö-

relsen mellan olika produktionsepoker
(Marx 1969-1973 1 s. 155). Han återkom-
mer till frågan när maskiner behandlas.
”Teknologin avslöjar människans aktiva
förhållande till naturen, hennes livs
omedelbara produktionsprocess och
därmed också hennes samhälleliga lev-
nadsförhållanden och de ur dessa
emanerande andliga föreställningarna.”
(Marx 1969-1973 1 s. 325).

En precisering är att han framställer
samhällets struktur som mera komplex
än vad den korta beskrivningen i föror-
det ger intryck av. Marx skriver i Kapitalet
att det enda som skiljer ekonomiska sam-
hällssystem från varandra är de former
under vilket merarbetet avpressas (Marx
1969-1973 1 s. 186). Han framhäver vi-
dare samband mellan ägandeformer och
fördelningsformer (Marx 1969-1973 1 s.
67). I citatet från Till kritiken av den poli-
tiska ekonomin förefaller det som om han
anser att ägandeförhållanden hade en
helt avgörande betydelse. Här införs
fördelningsformer som ett lika viktigt
element, och därmed öppnas för en dju-
pare komplexitet i förståelsen av exem-
pelvis feodalism.

Flera gånger återkommer han dess-
utom till att i det feodala samhället fram-
träder det överskott som de arbetande
lämnar ifrån sig tydligare än i kapitalis-
men. Han gör den intressanta kommen-
taren att fördelningen i detta system  är
lättare att genomskåda, vilket ”betingas
av en låg utvecklingsgrad i arbetets
produktivkrafter och motsvarande snäva
förhållanden i människors hela materi-
ella livsföring” (Marx 1969-1973 1 s. 69,
471, 499, även 3 s. 701). Vad han troligen

sion av begrepp se exempelvis Marxistisk
uppslagsbok 1972, som byggde på sovje-
tiska verk men hade kompletterats av
svenska marxister, främst Bo Gustafsson.)

I Marx´ historiska skiss är ”hus-
liknelsen” mest känd, där han talar om
”överbyggnad” och ”bas”. Denna presen-
terade han i förordet till skriften Till kriti-
ken av den politiska ekonomin, som publice-
rades 1859.

Mer än tio år tidigare hade han och
Friedrich Engels skrivit ett omfattande
manuskript, som går under namnet
”Den tyska ideologin”, men detta publi-
cerades först på 1930-talet. Ett annat bety-
dande opublicerat arbete är det som kal-
las ”Grunddragen till kritiken av den po-
litiska ekonomin”, vilket färdigställdes
1857-1858 men inte heller det publice-
rades förrän på 1930-talet. Skall man yt-
terligare fördjupa sig i hur Marx formule-
rade sin teori kan man gå till dessa ma-
nuskript. Nedan refereras enbart det
Marx och Engels publicerade.

I det berömda förordet formulerade
han på två sidor sin teori om historiens
drivkrafter. Människor står i förhållande
till varandra genom produktionen, i
”produktionsförhållanden” (juridiskt ut-
tryckta som egendomsförhållanden),
vilka motsvarar den materiella produk-
tionens utvecklingsgrad. Produktions-
förhållandena bildar en ekonomisk
struktur, en reell ”bas”. Ovanför denna
reser sig en juridisk och politisk ”över-
byggnad”, som motsvaras av samhälleligt
medvetande. Viktigt att lägga märke till
är att samspelet mellan produktions-
förhållandena och produktivkrafterna  är
”basen”. Det han kallar ”överbyggnaden”

är ideologin i dess olika former. Slutsat-
sen är att det materiella livets produk-
tionssätt är bestämmande för  politiska
och andliga livsprocesser (Marx 1969 s.
9).

I samma andetag tillfogar Marx att de
materiella ”produktivkrafterna” kommer
att råka i motsättning till de juridiska
egendomsförhållanden (produktions-
förhållanden) inom vilka de hittills rört
sig. Produktivkrafterna blir hindrade,
men bryter sig fram, och en period av so-
cial revolution ändrar produktions-
förhållandena. Även överbyggnaden (ju-
ridik, politik, konst, etc) förändras då
snabbt.

Resonemanget vidareutvecklas med
några intressanta påståenden. Han skri-
ver att: ”En samhällsformation går aldrig
under, innan alla produktivkrafter utveck-
lats för vilka den har tillräckligt spelrum,
och nya, högre produktionsförhållanden
uppträder aldrig, förrän deras materiella
existensbetingelser mognat i det gamla
samhällets sköte.” (Marx 1969 s. 10). Detta
går tillbaka till Hegel, och dennes tanke-
gång om ”världsandens” kulturella for-
mer som fylls med innehåll (Cohen 1986
s. 40, som också påpekar s. 58 att Marx
framkastat tanken redan 1846-1847 i ”Filo-
sofins elände”, se Marx 1949 s. 187). Efter
en annan mycket intressant tanke om att
människor endast ställer sig sådana upp-
gifter som de kan lösa (en tanke som dis-
kuteras i slutkapitlet nedan), skriver Marx
att olika samhällsformationer är progres-
siva, åtminstone i begynnelsen. (Sam-
hällsformation motsvarar helheten av
produktivkrafter och produktionsförhål-
landen.)
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rande forskningen. Trots bristande histo-
riskt djup och teoretisk diskussion har
denna forskning sammanbragt mycket
stora mängder detaljkunskap. Musei-
samlingar och etnologiska arkiv gör sent
1800-talet och tidigt 1900-tal till fix-
punkten för varje undersökning om
äldre teknik.

För äldre perioder finns tre typer av
källor: avbildningar, föremålen själva
samt skriftliga källor. Alla tre bör använ-
das för de perioder de finns tillgängliga.
I princip blir materialet bräckligare ju
längre tillbaka i tiden man går. En metod,
som i framtiden kan bli viktig, är åter-
skapande experiment. Sådana är emel-
lertid kostsamma och kräver långa
försöksperioder, därför har de hittills
spelat en begränsad roll.

Den metodiska ansats som valdes för
att studera medeltida teknik var att sträva
efter fullständighet. Betydelsefulla för-
ändringar eller företeelser kunde dölja
sig inom områden som förblivit outfors-
kade, och att enbart utgå från de tekniska
nyheter som intresserat tidigare forskare
kunde leda fel (Myrdal 1985 s. 15). Dess-
utom kom, i ett äldre lågteknologiskt
samhälle, även den lilla detaljen, som för
oss kan tyckas betydelselös, att spela en
relativt stor roll.

Ett vanligt sätt att beskriva teknikhisto-
ria är att bara ange en eller annan teknisk
nyhet. Hjulplogen infördes och vatten-
kvarnen och därmed är beskrivningen av
medeltidens teknikomvandling slut.
Den materiella kulturen är så oerhört
mycket rikare, och dessutom ställer
fokuseringen på enstaka tekniska nyhe-
ter frågan om utvecklingens geografiska

omfattning. Om hjulplogen var medelti-
dens viktigaste innovation, hur kom det
sig att produktionen inom åkerbruket
expanderade även långt utanför hjul-
plogens område?

Ur genomgången av hela produktions-
processen växte tanken om ett tekniskt
komplex. Men ändå kan detta inte be-
skrivas som en induktivt tillkommen
teori, eftersom målet var att pröva
”produktivkrafternas” förändring. Re-
dan i detta begrepp ligger en tanke om
totalitet av teknik.

En fråga som jag inte kommer att gå in
på i någon större omfattning är vilka som
skapade de tekniska nyheterna. Den ska-
pande förmågan tillhör det allmän-
mänskliga. Även om det finns ”genier”
eller ”innovatörer” skall dessas roll inte
överskattas.24) Innovationerna skapas i-
stället bland de stora folkmassorna av
många nyfikna och begåvade, och teknik-
framsteg sker i många små uppfinningar
som fogas in i system. Vardagsteknik har
därför under den långa historien i första
hand utvecklats bland bönder och arbe-
tare. Idag när uppfinnande blivit en spe-
cialitet finns teknikutveckling bland
massan av programmerare, ingenjörer,
forskarlag, osv. Allmänt sett är genialitet
mer katalyserande  än ensamt drivande.
För en utförlig diskussion om vilka grup-
per som var drivande i den långa teknik-
historien hänvisas för Europa till den
tyske etnologen och agrarhistorikern Ul-
rich Bentzien och för Sverige till Carl-Jo-
han Gadd (Bentzien 1980; Gadd 2000,
se även Myrdal 1977b).

avser är att ett samhälle med hög kom-
plexitet, som det kapitalistiska, blir svå-
rare att analysera (även för samhällets
egna medborgare). Men detta innebär
inte att människorna i äldre samhällen
lättare kunde ifrågasätta sin samhälls-
struktur eftersom denna alltid kläs i en
ideologisk motivering.

I Kapitalets tredje del vidareutvecklas
detta resonemang om förhållandet mel-
lan egendomsformer (t.ex. jordägande),
fördelningsformer (t.ex. jordränta) samt
produktionsprocessen (t.ex. att enklare
former av arbetsdelning dominerar).
Dessa samspelar på ett komplext sätt.
Här talar han, mycket kortfattat, om den
kris som uppkommer då motsättningen
mellan produktionsförhållanden och
produktivkrafter blir bredare och dju-
pare, dock utan att analysera vad en så-
dan kris innebär (Marx 1969-1973 3 s.
781-783). Detta är för övrigt det oavslu-
tade verkets slutord.

Så som jag förstår dessa avsnitt kan ana-
lysen av ”produktionsförhållandena” el-
ler med den terminologi som här an-
vänds, ”den samhälleliga strukturen”,
innehålla flera olika grundläggande ele-
ment – som fördelningsformer och
ägandet.

Det finns ett spektra av andra tolk-
ningar, men istället för att ge mig in i den
labyrinten skall jag ta upp Sartre, som i
sin tolkning avviker från Marx på ett in-
tressant sätt. Han menar att den materi-
ella konditionen är den passiva motorn i
historien, och att fram till nu har denna
varit en kamp mot brist (Sartre 1976 s.
122-123, 125). Begreppet ”passiv” är inte
helt lyckat, eftersom tekniken är det

främsta uttrycket för mänsklig intellektu-
ell verksamhet under större delen av his-
torien, men Sartre baserade sig inte på
någon kunskap om teknikhistorien. Det
intressanta ligger istället i att han påpe-
kar kampen mot brist, men lägger till ”åt-
minstone fram till nu”. Han lämnar en
öppning för att framtida målsättningar
kan bli annorlunda.

Att studera teknik

Något som förvånade mig under 1960-
och 1970-talens uppsving för marxistisk
teoribildning på universiteten var hur få
av de historiskt intresserade anhängarna
som ägnade sig åt att studerade de mate-
riella grunderna. Det fanns en grupp
ekonom-historiker som forskade om
redskapsteknikens utveckling, det fanns
även enstaka arkeologer som tog upp
dessa frågor. Orsakerna till detta bris-
tande intresse i Sverige är svåra att sätta
fingret på. Att redskapsforskning är ”trå-
kigt” är inget argument, nästan alla forsk-
ning kan göras intressant. I exempelvis
Frankrike genomförde Georges Duby
grundläggande studier kring medeltida
teknik (Duby 1968). Han var inte uttalad
marxist, men arbetade inom denna tradi-
tion, och hans forskningar om medelti-
dens agrarsamhälle är den främsta
inspirationskällan till de undersök-
ningar om medeltida teknik inom åker-
bruket som jag gjorde i början av 1980-ta-
let. Det var då teorin om ”tekniska kom-
plex” började utarbetas.

Några ord om källor. En utgångspunkt
för all redskapsforskning är den
antropologiska och etnologiska invente-
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dig för att det skall vara möjligt att analy-
sera sambandet mellan teknisk utveck-
ling och social förändring, och för att ana-
lysera samband mellan teknisk utveckling
och kunskapsmassans tillväxt. Att gräns-
fall uppstår ligger i sakens natur.

Först diskuteras funktionalitet för en-
skilda redskap och därefter hur de sam-
manfogats i tekniska komplex. Tolk-
ningen kläs i motsatstänkandets termi-
nologi. Avsikten är inte att klistra etiket-
ter, utan att visa på likheter mellan
teknikhistorien och andra delar av män-
niskans kulturhistoria. Därmed framträ-
der skillnaderna.

Teknisk funktionalitet

Det tekniskt funktionella är det som
uppfyller den övergripande målsätt-
ningen: skapandet av materiella nyttig-
heter. Det som skall förstås är lösningar
som svar på ställda problem i det prak-
tiska livet.

Detta innebär ett återvändande till
den inledande diskussionen om det be-
gränsade antalet lösningarna, men nu
från en annan utgångspunkt. Istället för
begräsningen som ligger i den omgi-
vande naturen betonas här teknik-
utvecklingen som en intellektuell pro-
cess. Utformandet av ett redskap sker i
växelverkan mellan mål (funktionen)
och medel (utformningen). Under
givna omständigheter nås gradvis den
”perfekta” formen (se Myrdal 2005b).
Detta är en motsvarighet till Hegels idé
om att begreppet söker överensstäm-
melse med verkligheten. Men det är inte
i det rena tänkandet som den ackumule-

rande dialektiska processen först fram-
träder. Det är  i teknikutvecklingen som
människans säregna tänkande firar sina
första triumfer, och därmed är det på
detta fält människans säregna tänkande
utvecklas.

Den ”perfekta formen” kan vara bestå-
ende under lång tid, och därför kan
teknikutvecklingen också ses som
mycket långsam. Stolen får sina grund-
drag: tre/fyra ben-sits-rygg mycket tidigt.
Visserligen finns ett otal variationer, som
står under inflytande av tillgängliga ma-
terial, av den givna tekniska miljön och
inte minst av den mera precisa funktio-
nen. Så var stolar länge socialt laddade,
eftersom de var sällsynta, och gjordes där-
för relativt påkostade.

Marx skrev om äldre hantverksredskap
att ”så snart dessa funnit en form som
motsvarar erfarenhetens krav, fixeras
arbetsredskapen”. Han drar den felak-
tiga slutsatsen att detta innebär att äldre
teknik inte förändras (Marx 1969-1973 1
s. 423-424). Istället ligger, enligt motsats-
tänkandet, i strävan efter den perfekta
formen en möjlighet till förändring.

Den perfekta formen i förhållande till
den existerande formen av ett redskap
skapar en inneboende ”motsättning”.
Denna inneboende motsättning är det
centrala problemet som skall lösas – det
funktionella problemet. Den tekniska
utvecklingen sker som en antites, dvs.
som olika försök att lösa problemet. Detta
leder till en syntes – en ny form etableras.
Denna kan i sin tur bli en tes, som utma-
nas av nya antiteser. Orsaken är att det
funktionella problemet ofta kvarstår, ef-
tersom ambitionsnivån för redskapets

Teknikdefinition

Inom humanvetenskapen finns inga
fasta och gemensamma definitioner. Där-
för måste varje studium ange sina ut-
gångspunkter, i form av avgränsande de-
finitioner. Nedan betraktas ”teknik”.

Allt kan sägas ha sin teknik; kissandet
har sin teknik och kyssandet sin, det
finns bollteknik i fotboll och
sammanträdesteknik i folkrörelser.
Vardagsspråket har också en starkt be-
gränsad betydelse där ”teknik” omfattar
redskap och maskiner. Ingen av dessa
mycket vida eller snäva definitioner läm-
par sig för undersökningen av
produktionsteknikens historia.

Teknikhistorikern Svante Lindkvist
ger, efter en genomgång av olika defini-
tioner, förslaget att teknik är: ”männis-
kans metoder att tillfredställa sina önsk-
ningar genom att använda fysiska före-
mål, eller handlingar som har ett syfte
och vilka förändrar den materiella värl-
den.” (Lindqvist 1987 s. 32). I sin avhand-
ling om tidiga ångmaskiner anger han
en liknande definition av “technology”,
som: ”activities, directed towards the
satisfaction of human wants, which
produce change in the material world”
(Lindqvist 1984 s. 14).

I en genomgång av teknikdefinitioner
har Torsten Hägerstrand velat begränsa
sig till det som leder till materiella för-
ändringar, det som ger ökade möjlighe-
ter för verksamheten. Han anger att den
”praktiska möjlighetsrymden” ökas ge-
nom tekniken (Hägerstrand 1994 s. 10-
11).

Ekonomhistoriker som intresserar sig
för teknikutveckling menar att teknikut-

veckling är när varor eller tjänster produ-
ceras med insats av färre resurser (Pers-
son 1988 s. 1, jämför Elster 1973 s. 94). De
ansluter till en nationalekonomisk teori-
bildning där teknik är en ”produktions-
faktor” vid sidan av andra produktions-
faktorer som ”arbete” och ”kapital” och
”naturtillgångar”. I själva verket blir ”tek-
nik” en slags restpost som skall förklara
det som inte förklaras av de andra fakto-
rerna (om ”teknik”, som residual, se
Herlitz 1979 s. 16-17). Detta sätt att be-
trakta teknik beror på att dessa forskare
studerar något annat än teknik.

Här kommer teknikhistorikernas defi-
nition att användas: teknik definieras
som metoder och medel för att skapa
materiella nyttigheter. Detta anger den
aspekt, den målsättning, som tekniken
studeras ur. Motiveringen är att under
förindustriell tid, och långt in i den indu-
striella epoken, kommer den tekniska
utvecklingen att i första hand inriktas på
materiella nyttigheter, som mat, kläder,
husrum, etc. Detta motsvarar de ovan an-
givna grundläggande målsättningarna.
Men  ”teknik” definieras här vidare än
det som relaterar till denna målsättning,
och rader med tekniska innovationer
som förändrar den materiella världen
har ingen eller endast perifer anknyt-
ning till den grundläggande målsätt-
ningen.

En avgränsning sker gentemot den so-
ciala strukturen. Tekniken omfattar för-
utom själva redskapen också arbetsmeto-
der, kunskaper och organiseringen av det
praktiska arbetet. Däremot ingår inte den
sociala strukturen eller kunskapsmassan
som sådan. Denna avgränsning är nödvän-
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En detaljanalys av redskapen visar att det
är bladformen som slagit igenom, men
att denna utformats så att den liknar den
kluvna räfsan. Dessa huvudtyper förblev
sedan förhärskande under århundra-
den. Nya former komförst med det
industriella genombrottet, med helt nya
material och målsättningar. (Även andra
detaljer förändrades, t.ex. tändernas vin-
kel mot huvudet, osv. )

Om ett antal olika redskap studeras
framträder liknande förändringsserier.
Det visar sig också att dessa tekniska inno-
vationer samlas till vissa perioder. Förkla-
ringen är att de olika redskapen är ele-
ment i en högre helhet, i ett tekniskt
komplex, och påverkar varandra.

Tekniska komplex

Tekniska system finns från den mänsk-
liga teknikens begynnelse, så fort olika
redskapstyper uppkommer. Redskapen
utvecklas bland annat genom att speciali-
serade redskap urskiljs ur sådana som
har en mera generell funktion. Detta
innebär samtidigt att allt mer specialise-
rade redskap kopplas ihop i långa sam-
bands-kedjor, vilket är en viktig grund för
uppkomsten av tekniska komplex. Teo-
rin om tekniska system förutsätter också
att det begränsade antalet lösningar på
givna problem, vilket ger en begränsning
i hur systemet kan utformas (se vidare om
teorin Myrdal 2000 s. 65ff).

Figur 13. Det nya tekniska komplexet inom jordbruket i östra Mellansverige som infördes under 1000-
1300, efter Myrdal 1997 s. 308.

funktion höjts. Till slut har ”den per-
fekta formen” etablerats. Men denna kan
aldrig bli bestående för evigt. Istället kan
omständigheterna förändras, och helt
nya målsättningar sättas upp.

De flesta redskap utvecklas därför i
flera steg, i sekvenser av tes-antites-syntes
= tes, osv. Frågan är hur det funktionella
problemet skall kunna identifieras? Och
hur skall man kunna förstå när en ”per-
fekt form”, som blir bestående över lång
tid, har upprättats? Svaret är att det inte
finns någon annan väg än konkreta stu-
dier. Tidsserier över redskapens föränd-
ring visar vad som skett. Man kan således
endast förutsäga historien baklänges.
Framtidsforskningen står exempelvis in-
för ett olösligt problem: avgörande fram-
tida teknik är inte uttänkt och därför inte
tänkbar – förutom den som redan är pla-
nerad (därför får tekniska framtids-
förutsägelser, gjorda av teknologer, gärna
karaktären av plädering för deras egen
forskning).

Utvecklingen kan tyckas gå långsamt,
med hundratals år mellan varje avgö-
rande förändring. Samtidigt måste man
komma ihåg att detta, i perspektiv av
människans historia som helhet, är en re-
lativt snabb utveckling.

Räfsan skall tas som ett exempel, ett
redskap vars betydelse för höskörden är
väsentlig. Den består av ett skaft att hålla i,
ett mot skaftet tvärställt ”huvud” med
”tänder” som räfsar ihop höet. Redskapet
är förhållandevis komplicerat med flera
delar som möter varandra i olika vinklar.
För att tillverka en räfsa måste man ha
precisionsverktyg av järn. Dessutom fyller
räfsan en bestämd funktion – nämligen

att samla stora mängder hö i ett produk-
tionssystem där djur stallas, dvs. där de
behöver mycket vinterfoder. Dessa förut-
sättningar (järn, stallning) fanns århund-
radena före vår tideräknings början i
Nordeuropa, och då infördes också de
första räfsorna.

Den funktionellt avgörande detaljen
som genomgick flera utvecklingssteg är
fästandet av skaftet vid huvudet. Detta av-
gör redskapets stabilitet, och det måste
ha varit det problem man brottades med.
I det nuvarande svenska området upp-
kom räfsan för mer än cirka tvåtusen år
sedan, och då fanns bara en fästpunkt
mitt på räfshuvudet. Flera hundra år se-
nare, omkring 700-talet, spreds en ny typ
där nederdelen av skaftet var kluvet så att
det hade två fästpunkter i huvudet. Där-
med fick huvudet, som för samman höet,
den bredd som det senare alltfort har
haft. Man hade nått den begränsning
som armens kraft innebär, mer hö kunde
inte samlas i ett räfstag. Den kluvna
räfsan har dock ett funktionellt problem
i att skaftet riskerar att klyvas längre upp,
vilket först motverkades genom surrning.
Ytterligare flera hundra år senare, under
1400- till 1500-tal, infördes olika regio-
nala förändringar. Längst i söder kom
räfsor där huvudet fästs vid skaftet med
bågar som ger flera fästpunkter. Denna
typ hade stor utbredning på kontinen-
ten där den infördedes under senme-
deltid. I Nordsverige infördes en räfsa
med bladformad nederdel som sticks in i
huvudet. Bladformen i sig ger ökad stabi-
litet, samtidigt ger den möjlighet till flera
fästpunkter. I Mellansverige tycks vid för-
sta anblicken den kluvna räfsan kvarstå.
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systemet att vara outvecklat när det väl har
etablerats. Det är ofullkomligt och min-
dre effektivt än det senare blir. Detta
innebär att utvecklingen först blir snabb.
I den nya tekniska miljö som upprättas
kommer ny teknik att etableras på tre sätt:
tidigare sällan använd teknik sprids all-
mänt; teknik importeras från andra re-
gioner; helt nya uppfinningar görs.
Dessa tre sätt framträder sällan rena, utan
kombineras.

Etableringsfasen blir som en S-kurva
med en allt snabbare expansion där olika
nya element driver fram varandra. Däref-
ter kommer en fas av ytterligare förfining
och utveckling av tekniken inom det
givna komplexets ramar, S-kurvan planar
ut. Det tekniska systemet som sådant blir
att mer uteslutande. Den nya motsätt-
ningen utvecklas med teknik som ute-
sluts och förtrycks, men som har framti-
den i sig. Dialektikens triad framträder.

Hela teorin förutsätter att tekniken
kan studeras ”i sig”, innan den sätts mot
något annat. Om detta andra är samhälle-

lig utveckling måste också den studeras
”i sig” – och en ny motsättning på ett hö-
gre plan att framträder. Exempelvis det
medeltida tekniksprånget omkring
1000-1200 kan sättas emot en grundläg-
gande samhällsomvandling under sam-
ma tid. I denna omvandling hör den spe-
cialiserade grävspaden och nyodlingen
samman (tekniken i sig); parallellt i ti-
den hör slaveriets upphävande och fas-
tare äktenskapsmönster samman (sam-
hällsstrukturen i sig). Men på ett högre
plan hör slaveriets upphörande samman
med nyodlingarna.

Särskiljandet av tekniken visar att de
inre tekniska sambanden är en otillräck-
lig förklaring till utvecklingsförloppet,
teknikutvecklingen är intensivt samman-
flätad med samhällsutvecklingen. Men
detta innebär inte ett övergivande av den
tidigare förklaringen. Genom att behålla
teknikens inre samband och dessutom
se att den sociala strukturen förändras i
sig kan man nå en mera fullständig för-
ståelse.

En serie sådana sammanhängande sys-
tem kan identifieras genom historien.
Här ges, i figur 13, ett exempel från det
system som förhärskade i stora delar av
Sverige under högmedeltid.

För att beskriva dessa system används
begreppet ”tekniska komplex”, för att
framhäva en viktig skillnad mot ”samhäl-
lelig struktur”. Ett ”komplex” är lösare
sammanfogat, med flytande övergångar,
medan en ”struktur” har en fastare inre
sammanhållning mellan de olika ele-
menten.

De olika delarna av ett tekniskt kom-
plex kommer att gynna varandra, och i
många fall även vara förutsättningar för
varandra. Av detta följer att ny teknik in-
troduceras endast under förutsättning
att den passar in. En del teknisk kunskap
kommer att existera men inte få någon
spridning eftersom de tekniska elemen-
tens allmänna införande skulle ha krävt
en total förändring av det tekniska kom-
plexet. Genom historien är detta en av
de viktigaste förklaringarna till ovilja mot
att acceptera nyheter.

Etableringsfasen av ett tekniskt kom-
plex föregås av en period då flera sådana
tekniska möjligheter växer fram. Denna
växande kunskap om alternativ teknik
kommer att nå en punkt där det blir möj-
ligt att etablera ett nytt tekniskt komplex.
Enkelt uttryckt kommer fördelarna med
det alternativa tekniska komplexet att
överväga. Övergången, omvandlingen,
innehåller stora kostnader. Investeringar
i jord, redskap och infrastruktur måste
göras. Dessutom kommer stora mängder
redan gjorda investeringar att förstöras
eller minska i värde. Skiftet från ett tek-

niskt komplex till ett annat kommer där-
för först när detta, inom den relativt korta
tidsperiod som människor planerar för,
kan betala övergångskostnaderna.

I motsatstänkandets terminologi kom-
mer elementen i ett tekniskt komplex att
påverka och rätta sig efter varandra. Sam-
tidigt finns i flera element en under-
tryckt sida, samt även element som ute-
slutits ur systemet men existerar som
möjligheter. Det är således viktigt att
skilja mellan den ”teknik” som används
och den ”teknologi” som är känd. Den
senare är alltid större än den först-
nämnda.

Därmed etableras en motsättning mel-
lan det existerande systemet (tesen),
och det som är i vardande (antitesen).
Genombrottet kommer när kraften i
antitesen är tillräckligt stark. Då sker ett
omslag av huvudmotsättningen och en
ny syntes bildas, som dock också innehål-
ler den gamla tesen. Ett nytt tekniskt
komplex har bildats.

Att fördelarna måste överstiga en ”trös-
kel”, så att även kostnaderna för omvand-
lingen kan bekostas, är en viktig förkla-
ring till att det gamla systemet förefaller
utvecklas ”till fullo” innan det går under.
I valet mellan total förändring och att för-
bli vid det gamla väljer människor som
regel att utveckla det existerande syste-
mets alla möjligheter. När dessa uttömts
inträder stagnation. Först då kommer ett
nytt system att bli ett reellt alternativ, ge-
nom att det sker en gradvis men förtryckt
tillväxt av dess ”löfte”.

Det nya ”komplexet” har därför, när
det slagit igenom, haft en lång ”liv-
modersfas”. Men ändå kommer det nya
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syn på teknikens negativa resultat, men
även han pekar på människans förmåga
till teknikutveckling som den stora skill-
naden mot andra djur. Människan är en
”homo faber”, en tillverkande och gö-
rande människa (von Wright 1986 s. 32).

Bland marxister brukar detta tas för gi-
vet, men en som problematiserat frågan är
G. A. Cohen. Han inför ”den mänskliga
naturen” som en faktor, något som han
själv anser är originellt för en marxist.
Människor är rationella i den meningen
att de söker tillfredställa sina tvingande
önskningar. Det råder dock som regel
knapphet, men människor har en intelli-
gens som förmår övervinna denna knapp-
het (Cohen 1986 s. 167-172).

Ekonom-historikern Karl-Gunnar Pers-
son har vidareutvecklat Cohens tanke om
mänsklig intelligens som möter knapp-
het (Persson 1988 s. 7-11). Persson menar
att nyheten föds i det ständiga utövandet.
Genom trial-and-error kommer det oav-
brutet att uppkomma små tekniska inno-
vationer, antingen människorna medve-
tet strävar efter att göra uppfinningar eller
inte. Dessutom kommer specialiseringen
att utvecklas och den samhälleliga arbets-
delningen blir allt mer finfördelad. Däri-
genom kommer den enskilde att kunna
fördjupa sina kunskaper och färdigheter
och innovationstakten ökar. En gradvis sti-
gande befolkningstäthet kommer att
skapa en positiv spiral med ökad speciali-
sering och allt fler innovationer.

Mot denna allmänna tolkning, som jag
ansluter mig till, står en annan som häv-
dar att teknikutveckling huvudsakligen
tillhört de senaste två hundra åren. En
serie ekonomisk-historiska undersök-

ningar har handlat om varför industriali-
seringen inleds med ett ”take-off”, en
start från i det närmaste stillastående (se
t.ex. Rostow 1978 s. 49-52). En som for-
mulerat denna uppfattning  i filosofiska
termer är Jon Elster. Han är en av de uttol-
kare av Hegel jag ovan lutat mig emot.
Dessa insiktsfulla tolkningar innebär
dock inte att han själv är dialektiker.
Tvärtom anser han att dialektiken kan
lösas upp i sina enskilda element och
inordnas under de kausala tolkning-
arna. (Elster 1983 s. 16, 237 där han för
övrigt tycks begränsa dialektiken till so-
ciala och psykologiska motsättningar.)

Hans beskrivningar av olika teorier om
teknisk förändring tillhör de mer infly-
telserika. Redan i en populär översikt
från 1970-talets början skrev han: ”I de
förkapitalistiska samhällena var tekniken
nästan stillastående” (Elster 1973 s. 28).
Först kapitalistisk produktion är upp-
byggd så att den gynnar investeringar, vil-
ket tvingar fram ständig förändring. Se-
nare kom han mera utförligt tillbaka till
detta. På uppmaning av tema ”Teknik
och samhälle” i Linköping skrev han
Explaining technical change som är ofta ci-
terad. Han inleder med en diskussion
om skillnader i teoribildning mellan na-
turvetenskap och samhällsvetenskap
(främst rörande olika ”förklarings-
typer”). Han utvecklar här sin uppfatt-
ning om teknikförändring: “innovation
and technical cange are not universal
phenomena, but are restricted in time
and space to a very small subset of histori-
cal societies.” Frågan preciseras till varför
denna tekniska utveckling endast sker i
kapitalistiska samhällen och i väst: “it

Diskussion av teorin

Att tekniska element är organiserade i
system är en självklarhet, men flera av
momenten i teorin om ”tekniska kom-
plex” kan ifrågasättas, alternativt sättas in
i en kontext. Därför skall några anslutan-
de diskussioner tas upp.

• En diskussion handlar om den tek-
niska utvecklingens takt. Några filosofer
hävdar att det inte skett en serie tekniska
språng. Istället är teknisk omvandling
koncentrerad till senaste två hundra åren.

• En diskussion handlar om huruvida
man verkligen kan avskilja teknisk ut-
veckling från samhällelig. En del teknik-
historiker hävdar att man istället borde
tala om socio-tekniska system. Denna dis-
kussion leder över till frågan om den
samhälleliga arbetsdelningen och dess
roll för den sociala strukturen.

• En diskussion handlar om hur de tek-
niska komplexen skall avgränsas geogra-
fiskt. Det är främst etnologer som tagit
upp  redskapens och arbetsmetodernas
geografiska utbredning, men oftast bara
på en regional nivå. För att förstå de ”tek-
niska komplexens” geografiska utbred-
ning måste man se de helheter som de är

delar av, nämligen de stora jordbruks-
systemen i världen. Dessa har studerats av
geografer.

En annan dimension av helhet är de
tekniska komplexens utsträckning i tid.
En egendomlig parallellitet mellan tek-
niska språng världen över måste förkla-
ras, och därför tas de stora teknik-
sprången upp.

• Slutligen diskuteras hur de tekniska
systemen förändras. Detta sker inte bara
genom att deras möjligheter fullbordas,
utan också genom att deras möjligheter
tas för långt. Detta är en följd av motsats-
tänkandet, och presenteras som ”teorin
om tendensen till överdrift”. Denna ger
en central förklaring till att systemet går
under.

Teknikutvecklingens takt

De flesta hävdar att hela människans histo-
ria präglas av en teknisk förändring. Tor-
sten Hägerstrand har formulerat detta
som att människan fått en andra natur, en
tekniskt-organisatorisk (Hägerstrand
1994 s. 4, 12, 45 ff). Filosofen Georg Hen-
rik von Wright har en mera pessimistisk

Bestämning och inplacering
av ”tekniska komplex”
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allmän arbetsdelning och en ökad total
folkmängd ingår. Förändrad samhällelig
struktur spelar en roll. Elster nämner in-
förandet av patent, men flera andra för-
ändringar är av betydelse och de är näs-
tan alla länkar i långa historiska kedjor.

Att denna utveckling går allt snabbare
är också en del av det långa skeendet.
Medeltidens teknikutveckling gick be-
tydligt snabbare än bronsålderns. Arbets-
delning, utveckling och mängden män-
niskor var avgörande (se ovan under
mängden), och i själva verket skulle man
kunna hävda att teknikutvecklingen
borde ha gått ännu snabbare med hänsyn
till dessa faktorer.

Vår tids snabba teknikutveckling är en
fortsättning av en tidigare stigande acce-
leration. Men frågan är om denna tillväxt
håller på att övergå i en kvalitativ föränd-
ring. Har teknikutvecklingen idag drivits
upp i en sådan takt att den börjar närma
sig sin ”fulländning” i förhållandet till
det (materiella) målsättningsparadigm
som samhället håller sig med? Kommer
teknikutvecklingen i den form vi känner
den att genomgå en metamorfos, en kva-
litativ övergång, och bli någonting annat?
Den industriella epoken blir då inte nå-
got helt nytt, utan tvärtom ett fullbor-
dande av något som pågått mycket länge.

Socio-tekniska system

 Teorin om ”tekniska komplex” är i grun-
den inte originell. Liknande tankar har
framförts så ofta att de måste betecknas
som en slags självklarhet för dem som stu-
derar teknik. Särskilt under de senaste
årtiondena har en rad ekonomhistoriker

tagit upp tekniken som ett system, och
kompletterat ekonomisk historias an-
nars ganska förenklade förhållande till
tekniken.

Exempelvis John Langdon skriver i sin
studie över medeltida dragdjur om hur
ett ”technological package” ersätter ett
annat, och där dessa inbegriper
”harnessing, shoeing and breeding”, etc.
(Langdon 1986 s. 4).

Ett exempel från en helt annan period
är Paul Davids resonemang kring be-
greppet ”interrelatedness” när han be-
skriver skördetröskans spridning i Eng-
land under senare delen av 1800-talet.
En rad olika saker spelar in: landskapets
utseende, hur boskapen sköttes, vilka
dräneingsmetoder som användes, osv.
Det fanns en “compatability” mellan
olika tekniska investeringar, “capital
goods”, och dessutom en ”mutually
compementary” bland aktiviteter (David
1971 s. 135). Detta anför han som ett vik-
tigt argument mot förenklade neo-
klassiska teorier, men han sätter som eko-
nom-historiker in sin beskrivning i ett
större system av lönenivå, räntenivå, etc.
Hans analys har med gillande, men utan
kommentar, nämnts av Elster i hans ovan
nämnda teoriöversikt (Elster 1983 s.
156).

Samtidigt som ekonomhistorikerna,
som Langdon och David (och jag själv)
upptäckte tekniken fanns en mottrend
inom ett annat ämne, nämligen inom
ämnet teknikhistoria. Där kom forskarna
från en annan utgångspunkt.Tekniken
var given som det centrala, och det hade
rått en fixering vid enskilda tekniska de-
taljerna (”historien om skruvar och mutt-

occurs so negilible in pre-industrian
(and, with some exceptions non-Wes-
tern) societies” (Elster 1983 s. 105, s. 115-
116, tilläggas kan att hans antagande tek-
nisk stagnation i Kina, som är ett centralt
exempel för honom, i huvudsak baseras
på okunskap). Elster menar att förkla-
ringen till denna genomgående stagna-
tion ligger i att för stor andel av produk-
tionen ägnades åt lyxkonsumtion och
dessutom fanns inga incitament till att
uppfinna (Elster 1983 s. 106-108).

Eftersom teknikhistorien är fylld av
små tekniska förändringar, som han rim-
ligen känner till, måste tolkningen av
texten vara att Elster menar att dessa är
obetydliga i förhållande till den industri-
ella epokens snabba tekniska föränd-
ringar. Han förmår inte se två olika san-
ningar samtidigt: dels att teknik-
utvecklingen de senaste två hundra åren
varit exceptionellt snabb, dels att teknik-
utvecklingen pågått genom årtusenden
och hela tiden haft en avgörande bety-
delse i människans kulturhistoria. Den-
na oförmåga visas tydligt när han, som
Marx-kännare, påpekar att Marx såg
kapitalismen som unikt teknik-vänlig,
men ”somewhat inconsistently” såg
produktivkrafterna som drivkraft i alla
epoker (Elster 1983 s. 10).

Visserligen skrev Marx och Engels i
Kommunistiska manifestet att endast kapita-
listerna var intresserade av teknisk ut-
veckling, medan tidigare härskare strävat
efter att oförändrat bibehålla gamla
produktionsmetoder. Detta är uppen-
bart felaktigt och Marx senare inställning
stämmer bättre med den historiska
empirin. Det är för övrigt tveksamt om vår

tids kapitalistiska företagare är intresse-
rade av all teknisk utveckling, trögheten
vad gäller t.ex. utvecklandet av alterna-
tiva energikällor talar för motsatsen.

Elsters idé om det tekniska stillaståen-
det har tyvärr fått genomslag, och exem-
pelvis Joseph Tainters eleganta framställ-
ning om förkapitalistiska kriser har ett
antagande om att det inte skedde några
tekniska framsteg, med hänvisning till
Elster (Tainter 1988 s. 123). Detta för-
rycker Tainters kristeori, och gör den
egendomligt statisk.

I sin framställning om olika teknik-
teorier menar Elster att Joseph Schum-
peter är den, vid sidan av Karl Marx, mest
inflytelserika teoretikern. Schumpeters
teorier om hur ny teknik förstör gammal
och om de små innovationernas betydelse
har påverkat min tolkningen om teknikut-
veckling och tekniska komplex ovan.
Schumpeter är dock mest intresserad av
innovatören i det kapitalistiska systemet,
och inte av den långa historien. Han me-
nar att det är svårt att analysera äldre sys-
tem, eftersom entreprenören inte går att
särskilja (Schumpeter 1994 s. 8).

Att teknikutvecklingen går snabbare i
vår tid än någonsin tidigare är ett faktum.
Förklaringen kan delvis vara schum-
peteriansk, dvs. att uppfinnaren fram-
trätt som en specialist i sig. I viss mån har
även entreprenören, som organiserar
hur innovationer sätts i produktion, blivit
en yrkeskategori. Detta ökar innovations-
takten, men det kan också ses som en del
i en långsiktigt pågående arbetsdelning.
Man kan också peka på flera andra fakto-
rer som medfört att teknikutvecklingen
eskalerat under den senaste epoken. En
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utförlig och klargörande uppsats har
Bernward Joerges och Ingo Braun utrett
teorins olika delar. De stora socio-tek-
niska systemen måste vara direkt sam-
manhängande. De är sällsynta i förindu-
striell till, men de finns som vägnätverk,
eller vattenbyggnader (Joerges & Braun
1994 s. 11, 23-24, de hänvisar till
Wittfogel). Det finns också ett storleks-
kriterium för dessa system, och ett krav på
informationsutbyte som ger en gränslös-
het (Joerges & Braun 1994 s. 27-28). Stu-
dierna är således nästan helt koncentre-
rade till den industriella epoken och
större företag, samt tar ofta sin utgångs-
punkt i enskilda uppfinningar kring
vilka socio-tekniska system byggts: telefo-
nen, radion, bilen, etc.

I Sverige har Arne Kaijser anammat
och vidareutvecklat dessa teorier. Han
har valt att analysera det socio-tekniska
systemet (inom transporter, energi-
överföring) i förhållande till statens roll
(Kaijser 1994). Han för ett resonemang
om tätt sammanhållna eller löst samman-
hållna system. Som ett förindustriellt ex-
empel ger han utdikningen av Neder-
länderna under senmedeltid och tidig
nyare tid (Kaijser 1994 s. 50ff; Kaijser
1998). Därmed har Kaijser tydligare än
andra av teknikhistoriker framhävt det
som är centralt för att förstå teknikens so-
ciala karaktär – den samhälleliga arbets-
delningens utformning.

Trots dessa invändningar är det helt
klart att man kan använda begreppet
socio-tekniskt system. I detta inbegrips
den sociala organisering som är direkt
knuten till tekniken, nämligen den som
är betingad av arbetsdelningen.

Nästa avsnitt skall handla om den sam-
hälleliga arbetsdelningen, och hur den
kan ligga till grund för ett delvis annor-
lunda socio-tekniskt begrepp.

Marx om arbetsdelning

Adam Smith var den första att identifiera
arbetsdelningen som en av drivkrafterna
i den ekonomiska utvecklingen. Arbets-
uppgifterna blev allt mer uppdelade och
specialiserade, vilket effektiviserade pro-
duktionen. Detta krävde sammankopp-
ling och integrering, en organisering.
Denna samhälleliga arbetsdelning be-
traktas av ekonomisk-historiker med en
slags självklarhet som det centrala inom
den ekonomiska, och även inom den
socio-ekonomiska utvecklingen.

Flera har efter Smith utvecklat teorin
om den samhälleliga arbetsdelningen.
Här används  den indelning Marx gjorde
eftersom den ger viktiga instrument för
att förstå hur arbetsdelningen ledde till
en organisering av den basala sociala
strukturen.

I första bandet av Kapitalet har Marx en
diskussion om arbetssamverkan, vilket
han definierar som att många planmäs-
sigt arbetar i samverkan med varandra i
samma produktionsprocess (Marx 1969-
19731  s. 283-285). Han anger flera orsa-
ker till samverkan: den samlade arbets-
kraften kan åstadkomma vissa saker som
den enskilde inte kan (lyfta stora stenar);
gemenskapen stimulerar; arbetsdelning
av samma arbete underlättar (langning);
olika uppgifter kan fördelas mellan arbe-
tare, vilket ökar arbetstakten (en skär sä-
den, en annan lastar). Dessa fördelar kan

rar”). Den stora upptäckten var att tekni-
ken befann sig i ett samhälleligt system.
Teknikhistorikerna började använda be-
greppet ”tekniskt system”, i betydelsen av
”socio-tekniskt system”. Detta skilde sig
alltså från den betydelse tekniska system
hade i ekonomisk historia.

De moderna teknikhistorikerna ville
beskriva en fullständig sammanfogning
av ”teknik och samhälle”, i vad som kallas
den sömlösa väven (”the seamless web”).
Den som lanserade och diskuterade
dessa begrepp var den amerikanske
teknikhistorikern Thomas Hughes. När
han talade om ”technological systems”
var det alltså i betydelsen ”socio-tekniska
system” (eller ”socio-teknologiska sys-
tem”).

I första hand har Hughes studerat stora
industriella systems uppbyggnad under
sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. I en pro-
grammatisk artikel från 1987 har han be-
skrivit sin teori. Dessa system är
komplexa, problemlösande och socialt
konstruerade. I systemet ingår fysiska
artefakter men också företagets organisa-
tion, investeringsbanker, lagar osv. (Hug-
hes 1987 s. 51). Han påpekar att
artefakter i sig kommer att skapa en var-
aktighet (”durability”), en i materien be-
varad långsiktighet (Hughes 1987 s. 77).
Han betonar systemets funktionalitet i
förhållande till givna målsättningar (mer
energi, större transportmängder, etc.).

Eftersom Hughes skrev att det tekniska
systemet interagerar med t.ex. ”buisness
strategy” verkar det finnas en gräns gente-
mot social struktur, men han ville inte
kalla organisationen social, utan menade
att den ingår i tekniksystemet. Han kritise-

rade teknikforskare för att lämna sociala
kostnader åt sidan genom att bara studera
tekniken, och neoklassiska ekonomer för
att behandla tekniken som exogen (Hug-
hes 1987 s. 55).

Risken med begreppet tekniskt sys-
tem, i betydelsen socio-tekniskt system,
är att varken teknikutvecklingens eller
samhällsutvecklingens inre dynamik
framträder. Just därför att teorin vill inte-
grera den sociala strukturen i sina system
kommer den att exkludera stora delar av
den sociala strukturen ur sin förklaring,
exempelvis bortses från klasskampens
roll. Man skulle kunna hävda att dagens
industriella system inte kan förstås utan
att man ser massproduktionen som ett re-
sultat av stigande levnadsstandard, som i
sin tur var ett resultat av sociala strider i
samhället. Den samhälleliga utveck-
lingen måste således ses i sig, för att
kunna ställas mot teknikutvecklingen i
sig. Både de som hävdar att välfärden var
ett resultat av lysande tekniska uppfin-
ningar, och de som hävdar att välfärden
var ett resultat av de stora folkliga rörel-
serna har rätt – och de har rätt bara till-
sammans.

Något som utmärker många av de mo-
derna teknikhistorikerna är att de över-
skattar innovatörens och entreprenörens
roll. Varken tekniken i sig, med dess kom-
plexitet av uppfinnande, eller samhälls-
strukturen i sig, med dess komplexitet av
socialt samspel, framträder tydligt.
Teknikhistorien riskerar att istället för
muttrarnas historia ge de kapitalistiska
och industriella ”hjältarnas” historia.

Hughes har fått många efterföljare,
som modifierat och utvecklat teorin. I en
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måste samarbeta kring vissa gemen-
samma uppgifter. Familjen, eller sna-
rare hushållet, kan betecknas som den
ursprungliga enheten sammanhållen
av nödvändigt samarbete. Istället för
enbart teknikhistorikernas stora system
– kring kapitalistiska och industriella
system – blir med denna definition de
by- och gårdsnära systemen viktigast.
De centreras kring plogen-harven,
räfsan-lien, spaden-diket, osv.

Mera komplexa system byggs utanför
hushållet och  skapar av tekniken sam-
manhållna sociala enheten. Den histo-
riska tendensen är att dessa enheter
blir allt mer omfattande. I vårt samhälle
har de fått en total betydelse, och där-
för är vårt industriella samhälle genom-
syrat av denna blandning mellan tek-
nik och social struktur. Samtidigt har
detta socio-tekniska samband upphört
inom den lilla strukturen, familjenhar
andra funktioner. Detta är en del av en
dialektisk omvandling.

Att skilja på teknik och samhälle, och
att se den socio-tekniska enheten som
det överlappande ger en ny tolkning av
teknikhistorikernas väv-metafor. Det
innebär att istället för teknikhistori-
kernas allomfattande ”sömlösa väv”,
måste man söka de sömmar med vilka
olika vävar satts samman till klädes-
plagg, segel osv. Väven i sig är bara för-
sta steget, att se hur den fogas är den
egentliga analysen.

Som en exemplifiering av teorin om
den samhälleligt nödvändig arbetsdel-
ning undersökte jag på 1970-talet gärdes-
gårdsarbetet (Myrdal 1977a). Trots att
detta arbete inte intog en dominerande

del i gårdens arbete, hade gärdesgårds-
byggandet ändå en dominerande ställ-
ning i allt som hade med byalaget att göra.
Det gällde byordningar, bötesförlägg-
anden, liksom hela rytmen där den 1:a
maj, då gärdesgårdarna avsynades, var det
viktigaste mötet på året.

Förklaringen till denna sociala ställ-
ning är att detta arbete, i det svenska för-
industriella jordbruket, hade nått den
högsta graden av nödvändig samhällelig
arbetsdelning, och därmed krävde en
samhällelig organisation och kontroll.
Gärdesgårdssamarbetet sköttes nämli-
gen så  att hela mängden hägnad kring
byn delades upp mellan de olika går-
darna. Därmed var varje gårds arbete
oumbärligt för de andra gårdarna, detta
trots att gärdesgårdsarbetet skedde en-
skilt och avskilt från de andra arbets-
lagen, både i tid och rum. Om en enda
gård misskötte sin insats var alla de an-
dras insatser meningslösa, djuren kunde
komma in och stora skador kunde åstad-
kommas på växande gröda (Myrdal
1977a s. 74.)

Detta arbete kom i denna egenskap att
bestämma bysamarbetets karaktär i större
delen av Sverige. Men exempelvis i Norr-
land var ofta gemensamma investeringar
som kvarnanläggningar mera centrala,
eftersom de krävt det mesta av det nöd-
vändiga samarbete, medan gemen-
samma gärdesgårdar var av relativt min-
dre betydelse för samarbetet i bygden.

I en anslutande undersökning om
hägnadsarbetets centrala betydelse för
de svenska byalagen har Örjan Kardell
pekat på att exakt motsvarande system
etablerades för att sköta bevattning i olika

man dra nytta av då en arbetsprocess
måste utföras snabbt, exempelvis då re-
surser bara finns tillgänglig en begrän-
sad tid (sillfiske eller sädesskörd). Dess-
utom finns arbetsuppgifter som ”endast
kan lösas genom samverkan”, som
bevattningssystemet med kanaler (Marx
1969-1973 1 s. 286).

Marx definierar ”enkelt samarbete”
som att många samtidigt är sysselsatta med
samma arbete. Denna finns exempelvis i
manufakturen, där arbetarna koncentre-
rats i en industrilokal för att spara resurser
(Marx 1969-1973 1 s. 282, 286, 301). Han
menar att manufakturen kan omskapa ar-
betet, skapa specialisering och även
detaljskicklighet på det enskilda momen-
tet (Marx 1969-1973 1 s. 294-295, 313-
314). Den blir emellertid ”en nödvändig
ansamling av arbetare” först när maski-
nerna blir så stora och kapitalkrävande att
de varken kan bekostas eller betjänas av en
enda arbetare (Marx 1969-1973 s. 286-
288). Därmed blir kapitalägarens ledning
av arbetet en nödvändighet, eftersom
denne äger kapitalet. Marx drar slutsat-
sen att denna utvecklade typ av samverkan
är typisk för kapitalismen (Marx 1969-
1973 1 s. 287, 291).

En samhälleliga arbetsdelning som
Marx behandlar särskilt är den som upp-
kommer genom utbytet och handeln.
Detta är en samhällelig arbetsdelning
ovanför den där människor träder i di-
rekt kontakt med varandra. Också här
kan man tala om en mer eller mindre
”nödvändig” regional arbetsdelning. I
sina förarbeten till Kapitalet menade
Marx att i äldre samhällen kan den ge-
mensamma samhälleliga karaktären i

huvudsak framträda som ett utbyte (Marx
1971 s. 202). Men i själva verket kommer
handelsutbytet först gradvis och med för-
bättrade transporter att bli av större bety-
delse för den samhälleliga arbets-
delningen i produktionen.

Nödvändig samhällelig arbetsdelning

Marx resonemang skall nedan vidareut-
vecklats till en uppdelning mellan ”nöd-
vändigt samarbete” och ”enkelt samar-
bete”. Vid höskörd eller då kvinnor sam-
lades för att bearbeta lin arbetade var och
en (eller varje arbetslag) vid sidan av och
i princip oberoende av de andra. Detta
var ändock ett samarbete, och det hade
vissa praktiska fördelar. Det var roligare
att arbeta fler och den interna tävlan ten-
derade att öka arbetstakten. Detta är
”enkla former för samverkan”.

Det ”med nödvändighet gemen-
samma arbetet” är av samma karaktär som
arbetet utmed det löpande bandet. Varje
arbetares insats är beroende av varje an-
nan. Detta är den egentliga samhälleliga
arbetsdelningen, som karakteriseras av
nödvändighet och uppdelning.

Det enkla samarbetet är alltid bestämd
av den sociala strukturen. Det är
byalagets folk, eller godsets underly-
dande som samlas till slåtter på fälten.
Det nödvändiga samarbetet, den samhäl-
leliga arbetsdelningen, kommer istället
att forma den sociala strukturen på den
lägsta funktionella nivån. Enheter som
knyts samman av denna typ av arbeten
kan kallas för ”socio-tekniska system” i
egentlig mening.

Byalaget är sammansatt av dem som
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gård efter gård, i by efter by inom stora
områden. Dessutom var klädedräkterna
likartad, husen såg likartade ut, även en
rad olika seder och bruk var likartade. I
de förindustriella samhällena kan detta
inte förklaras med industriell masspro-
duktion, inte heller med massiv reklam
(även om en gemensam ideologi spe-
lade en roll). Sällan är förklaringen att
statsmakten kunde reglera folkets liv i
detaljer. Istället måste man finna andra
förklaringar.

Frågan om kulturgränser har behand-
lats inom ämnet geografi, men det är
främst etnologerna som diskuterat olika
kulturelements utbredning, och då inte
minst olika redskaps och arbetsmetoders
geografiska utbredning. Målet för
etnologerna var att se hur dessa
kulturelements utbredning sammanföll
till avgörande kulturgränser. Den period
de undersökte var sent 1800-tal, men de
trodde sig undersöka även äldre perio-
der.

Materialinsamlingen var massiv, och
metoder utarbetades för detaljerad redo-
visning, exempelvis genom att ange be-
lägg socken för socken och genom att visa
hur olika typer kunde förekomma paral-
lellt. Intervjuer, forskningsresor och in-
samling av berättelser och föremål kom-
binerades till en av de mest omfattande
dokumentationer som någonsin skett.

Kulturgränser framträdde. I Sverige
exempelvis den mellan Nord- och Mel-
lansverige utmed Dalälven till Bohuslän,
samt den över skogar och myrar i södra
och västra Småland. Förklaringarna till
att dessa kulturgränser uppkommit var
genomgående ad hoc-artade. Ofta an-

gavs naturgeografin. Den nämnda grän-
sen mot Nordsverige, ”fäbodgränsen”,
följde den kända naturgeografiska grän-
sen ”limes norrlandicus”, som markeras
av t.ex. ekens nordgräns. Men också kul-
turhistoriska faktorer nämndes, som att
Östsverige präglades av inflytande från
en kulturkrets runt södra Östersjön,
medan Västsverige vände sig mot väster
och tillhörde en nordatlantisk kultur-
krets. Ibland framhölls en blandning av
historiskt-politiska och naturgeografiska
faktorer, som att gränsen mellan Sydsve-
rige och Mellansverige inte bara gick ge-
nom öde marker utan också följde den
gamla dansk-svenska riksgränsen (Svens-
son 1969 s. 59).

Det finns ett sympatiskt drag av multi-
kausalitet bakom detta sökande efter
den förklaring som passar bäst ihop med
just den kulturgräns som diskuterades:
klimat, naturförhållanden, kulturinfly-
tande, handelsvägar, administrativa grän-
ser, osv. Den egentliga etnologiska teori-
bildningen kring så kallade ”relikt-” och
”innovationsområden” var dock ett miss-
lyckande. Man ansåg sig kunna visa att
vissa områden karakteriserades av att de
behöll traditioner och andra av att de
snabbt tog till sig nyheter. Detta utveckla-
des till teorier om att stark konservatism
utmärkte av områden som t.ex. saknade
ett mellanskikt. En annan hypotes var att
ett område för lång tid kunde präglas av
en högkonjunktur (Svensson 1969 s.
69ff, 106ff).

Hela detta tänkande kring ”relikt-
områden” har senare utsatts för kritik av
nordiska forskare, där man i de flesta fall
kunnat visas att de företeelser som verkar

delar av världen. Kanalerna och vattnets
fördelning gjorde att varje bonde i syste-
met blir beroende av varje annan och
man hade motsvarande övervaknings-
system och samarbetsformer (Kardell
2004 s. 87-91).

Den socio-tekniska enhet som den
nödvändiga arbetsdelningen ger upp-
hov till upphäver inte skillnaden mellan
dessa tekniska och sociala system som så-
dana, men det ger en möjlighet att förstå
deras funktionalitet för varandra. Den
samhälleliga strukturens funktionalitet
för produktionen (som jag återkommer
till) hörde samman med hur den nöd-
vändiga samhälleliga arbetsdelningen
organiserades och skyddades.

Den nödvändiga arbetsdelningens be-
tydelse kan sammanfattas i några punk-
ter:

• Det nödvändiga samhälleliga samar-
betet (”samhällelig arbetsdelning”) har
funnits sedan vår människoarts upp-
komst (och redan före dess). En förbätt-
rad drevjakt, där många samarbetar för att
driva och fånga stora djur, var en av de tek-
niska nyheter som homo sapiens utveck-
lade. I denna jakt är samarbetet en totalt
integrerad del av tekniken – i själva ver-
ket är det tekniken. Samtidigt skapar
detta en social struktur. Detta är vad
Mithens kallar sammanflödet av social
och teknisk förmåga, en av samman-
blandningarna i vårt tänkande.

• Genom större delen av historien har
familjen varit den grundläggande ”socio-
tekniska” enheten. I denna skedde en
arbetsdelning efter ålder och kön.
Denna historiska roll har påpekats av
många, exempelvis Karl Marx i samband

med ovan nämnda resonemang om sam-
hällelig arbetsdelning (Marx 1969-1973
1 s. 67, 306).

• Teknisk utveckling kommer att skapa
en allt större mängd, och även allt större
andel, nödvändig samhällig arbetsdel-
ning. Detta är  en del av en allmän ten-
dens till ökad arbetsdelning. Att det nöd-
vändiga samarbetet får allt större roll be-
ror på att de tekniska systemen blir allt
mer komplicerade, och kräver allt större
investeringar. En kulmen når detta i den
industriella epokens stora tekniska sys-
tem.

• Specialiseringen leder till en allt
mer utvecklad arbetsdelning mellan
olika funktioner och mellan olika regio-
ner. Detta löses genom utbytet, som når
en global sammanflätning först under
den industriella epoken.

Den geografiska arbetsdelningen har
sin grund i komplementära regioner.
Deras olikhet kommer att betonas, exem-
pelvis inriktas en region som passar för
veteodling allt mer mot detta. De kopp-
las alltmer samman genom denna olik-
het. En nation utgjordes tidigare ofta av
flera sådana områden, inom ett av staten
skyddat inre handelsområde.

Den geografiska avgränsningen

För att förstå de tekniska komplexens
geografiska avgränsning kan man inte
nöja sig med att betrakta nationer (som i
sig ofta inbegriper komplementära re-
gioner). Istället måste man betrakta tek-
nisk likhet inom ett område. Det är ett
faktum att samma uppsättning av red-
skap och arbetsmetoder upprepades i
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jordbrukssystem i världen identifieras.
Först på nivån därunder finner man de
tekniska komplexen. De två nivåerna
blir:

• Tekniska komplex, bestående av ett
antal olika sammankopplade element –
de sträcker sig över större regioner

• Globala jordbrukssystem, bestämda
av ett fåtal grundläggande element – de
sträcker sig över kontinenter.

Globala jordbrukssystem

Under början av 1900-talet, främst från
1920-talet pågick ett internationellt
karteringsarbete där geografer för-
sökte förstå jordbruket som sådant. De
tidigaste försöken att beskriva jord-
bruksområden hade inriktat sig på att
beskriva klimatzoner och natur-
geografiska zoner. Naturgeografin be-
stämdes av jordmånen och terrängens
utseende, dvs. i främst vilken mån det
nyttjade landskapet var kuperat eller
slätt. Geograferna insåg dock att detta
inte räckte, utan att även kulturella och
historiska faktorer spelade in. Jordbru-
ket kunde se olika ut i regioner som
naturgeografiskt föreföll vara lika. År
1936 presenterade Derwent Whittle-
sey en sammanfattande karta för hela
världen, och denna används fortfa-
rande, med vissa justeringar.26)

De globala systemen tillhör de sega
strukturerna i världshistorien, av flera
orsaker. De baseras i givna natur-
förutsättningar, i väldiga investeringar i
landskapets utformning, samt i kultu-
rellt fastlagda handlingsmönster som
matkultur. Samtidigt finns det en grad-

vis förändring, och framför allt tillåter
dessa stora system utveckling inom de
givna ramarna.

På grund av den långsamma föränd-
ringen av jordbrukssystemen kan man
använda Whittleseys karta som bas och
jämföra med kända historiska föränd-
ringar. Jag har här försökt rekonstruera
jordbrukssystemens utbredning på
1500-talet, före européernas världs-
erövring förändrade den globala bil-
den. Till den därefter följande perio-
den hör exempelvis plantager.

I sin sammanställning använde sig
Whittlesey av fem kriterier: 1/ förhållan-
det mellan åkerbruk och boskapsskötsel;
2/ metoder som användes; 3/ intensite-
ten i nyttjandet av jord och arbete; 4/ gra-
den av kommersialisering; 5/ hur eko-
nomibyggnader utformats.

Av dessa får kriterium 4 främst genom-
slag med den industriella revolutionen.
Nummer 2 och 5, om metoder och eko-
nomibyggnader, räknar jag i huvudsak
till de tekniska komplexens nivå. Av de
kriterier som Whittlesey använt är det så-
ledes i första hand 1 och därmed sam-
manhängande 3 som är sorterande för
indelningen i vidstående karta (sid.
116). Med mycket boskapsskötsel tende-
rar intensiteten att bli lägre. Därtill kom-
mer ett viktigt kriterium, som Whittlesey
också använder sig av; nämligen fördel-
ningen av olika djurslag eller odlings-
växter.

Fem huvudsystem i världen före år
1600 skall kortfattat presenteras, med
kommentarer om historiska föränd-
ringar. Därefter tas några tolkningspro-
blem upp.

”relikt”-betonade i själva verket fyllt en
reell funktion i sin tid (Stoklund 2003
passim). Man behöver inte tillgripa
några hypoteser om inneboende konser-
vatism i vissa områden. Vidare kan man
ställa frågan om ”traditionell” kultur i
själva verket som regel var nyskapad eller
återskapad, och då med syftet att stärka
självkänslan inom en grupp. Ulrich
Bentzien har på europeisk grund tillba-
kavisat hela tankesystemet kring ”relikt”-
områden (Bentzien 1980, s. 126-128).

En teoribildning som ger rimligare re-
sultat var funktionalismen, med den
schweiziske etnologen Richard Weiss
som en av de främsta företrädarna i Eu-
ropa. Han har i flera skrifter pläderat för
den materiella kulturens inre samman-
hang, och exempelvis i en skrift om hus-
former skrev han om de enskilda ele-
menten att: ”beobachten wir dock
vorwiegend ihr Zusammanwirken, ihre
gegenseitige Abhängigkeit, auf welche
ein annärhernde räumliche Kongruenz
hinweisen kann” (Weiss 1959 s. 33). Strå-
tak fanns i sädesodlande områden med
relativt lite regn, och husen har höga tak
för att få plats med säd, osv. Detta är en
teoribildning som ligger nära den om
”tekniska komplex”, men som mera än
den teorin framhäver ekologiska och
rumsliga faktorer.

Många svenska etnologer resonerade
på samma sätt, utan att uttrycka detta som
en teori. Exempelvis de norrländska om-
rådena där man hade fäbodar präglades
av de långa vandringarna under somma-
ren som gav en viss matkultur, särskilda
former av förrådslokaler, etc. För de sydli-
gaste områdena kunde liknande kedjor

av samband ställas upp. På skånska slät-
ten hade bönderna stora anspann fram-
för plöjningsredskapen och den höga
uppodlingsgraden medförde att det var
ont om bete och äng, alltså gick gräs och
hö åt till oxar och hästar, och antalet kor
var relativt litet. Detta påverkade mathåll-
ning, med öl till gröt, osv.

Genom att behålla det multi-kausala
och samtidigt ett inre funktionellt sam-
band som centralt i utbildandet av
kulturområden, kan man visa att den
mänskligt organiserande verksamheten
kommer att bidra till att dessa geogra-
fiska kulturgränser framträder. Både de
givna förutsättningarna och den spår-
bundenhet som ligger i organiserandet
av kulturen kommer att medverka till att
de inre sambanden stärks.

Frågan är hur geografiskt omfattande
dessa områden var. Det är självklart att ju
mindre område desto större likheter,
men här lämnas frågan om de mindre
bygderna åt sidan.25) Istället koncentre-
ras framställningen på hela regioner.

De regionalt omfattande områdenas
utbredning kan inte avgöras annat än ge-
nom empiriska studier. Det var där som
de klassiska etnologernas styrka låg. De
identifierade sådana gränser över hela
Europa. Men gränserna mellan dessa
kulturområden var flytande och svår-
bestämda, till skillnad från politiska grän-
ser som drogs exakt. Orsaken är att dessa
kultursystem av materiella företeelser
inte medvetet organiserades som system.

Man måste vidare ta vägen över de glo-
bala systemen, som bildar helheter för
”tekniska komplex”. Med utgångspunkt
från grundläggande kriterier kan några
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har den intensiva odlingen medfört att
nötkreaturen spelar en mindre roll. De
kräver för stora betesarealer. I Kina an-
vänds nötkreatur främst som dragare. I
vissa risområden har intensifieringen till
och med inneburit en historisk övergång
från dragdjur till handarbete.

Inom detta väldiga globala system
finns betydande skillnader, förutom
dem emellan ris- och icke-ris-områdena.
Exempelvis i Indien fanns (och finns)
många kor (och även bufflar). Dessa kor
var mestadels svältfödda, men livnärde
sig på gräs utmed vägar, avfall som alltid
finns i byarna, etc. Som del av jordbruks-
systemet gav boskapen dragkraft, mjölk
till smörprodukter, samt dynga som an-
vändes som gödsel och bränsle. (Rö-
rande den klassiska frågan om korna som
ideologiskt eller rationellt motiverde i
Indien se Fieldhouse 1996 s. 176ff.)

I Kina fanns lite boskap, mest buffel,
och inga mejeriprodukter konsumera-
des. Köttdjuret framför andra i Kina är
grisen, som i det jordbrukssystemet är en
effektiv avfallshanterare.

IV • Medelhavsområdet var det minst
utbredda av de globala systemen. Det går
tillbaka på en lång historisk relation mel-
lan människa och natur.

Bestämmande för detta område är
sommartorkan. Därför har jordbruket
säd som växer på vintern, eller över ett år.
Sommarodling är alltid beroende av be-
vattning. Boskapen, mest småkreatur,
vandrar mellan betesområden i bergen
på vintern och på slätterna under som-
maren. Nöt användes främst som dra-
gare. På mindre bördiga områden växer

olivträd. Dessa olivlundar, tidigare ofta
med sädesodling mellan träden,  brukar
anses som detta systems karaktärdrag. De
kräver mycket långsiktiga investeringar.

V • Området med blandat åkerbruk
och boskapsskötsel, som omfattar större
delen av Europa norr om Medelhavsom-
rådet. Den naturgeografiska grunden
för detta område är en relativt riklig ne-
derbörd i ett område med relativt låga
temperaturer.

Kopplingen mellan åkerbruk och bo-
skapsskötsel var helt avgörande genom
den gödsel som återfördes till åkrarna.
Detta, som många i väst upplever som
självklart, var således säreget för denna
del av Eurasien. Detta system kräver stora
områden för bete och foderinsamling,
och dessa områden var integrerade i det
enskilda hushållets ägor.

Två stora underordnade system finns
vid Nordsjön och Skandinavien, respek-
tive  på de stora europeiska slätterna från
Ryssland till Frankrike. I nordväst fanns
en stark betoning på mjölkdjur. Över
kontinentens slätt var köttdjur ofta vikti-
gare. I det förstnämnda området är höet
viktigt, och djuren stallas länge.

I hela Europa  har oxar (och hästar)
använts som dragare och handarbetet
har spelat en mera underordnad roll i
berabetning av jorden. Kopplat till detta
finns en tendens till att investera i relativt
mycket redskap. Detta innebär dock inte
att européer skulle vara mera ”tekniska”,
eftersom även våtrisodlingens ”skicklig-
het” är teknik i vid mening.

Investeringar i  ekonomibyggnader är
mer omfattande än i övriga världen, sär-

0 • Jägar- och samlarkulturer,  i vissa fall
med tendenser till extensiv boskapssköt-
sel (t.ex. samerna i Skandinavien).

I • Nomadkulturer, med oaser och
intensivodlade floddalar. Detta globala
system dominerade Centralasien, Nord-
afrika och Östafrika.

Två till synes olikartade system befin-
ner sig i en blandad enhet, och nomader
livnär sig alltid delvis på odlingsväxter. I
dessa stora regioner finns såldes en sym-
bios mellan de boskapsskötande och de
åkerbruksskötande, där nomaderna har
en rad specialuppgifter. Förutom att le-
verera boskapsprodukter sköter de han-
del, tjänar som beridna krigare, osv. Detta
hade inte 1930-talets geografer helt klart
för sig. Detta symbiotiska förhållande har
ur ett historiskt perspektiv utretts av
Anatoly Khazanov i hans klassiska arbete
om nomaderna och deras omvärld
(Khazanov 1983). Även stora områden
med intensivodling, som tvåflodslandet
eller Egypten kom tidigt in i en symbios
med nomadkulturen.

II • Svedjebruk och enklare fast odling.
Detta globala system dominerar stora de-
lar av Afrika samt Sydostasien bort till Nya
Guinea.

Svedjebruket är idag huvudsak kon-
centrerat till regnskog, där den tunna
jordmånen inte tillåter fast odling. I Af-
rika är svedjandet dessutom utbrett över
det stora område där tsetse-flugan hin-
drar en utbredning av nomadkulturer
(Smith 1992 s. 30). Det finns större eller
mindre öar av fast odling, ibland intensiv,
i områden med bra klimat och jord. Dess-

utom existerar ibland en glidande över-
gång från svedjebruk till mera fast od-
ling. Men i dessa områden har det inte
utvecklats en motsvarande övergripande
arbetsfördelning som i nomad-oas-områ-
det. Istället utvecklades  särskilt i Afrika
en växling mellan fläckvis intensitet och
övergivande av dessa intensitetsfläckar
(Widgren 2004).

III • Intensivodling med eller utan be-
tydande risodling. Detta globala sys-
tem dominerar i Kina, Indien och delar
av Sydostasien.

Centra i detta globala område är de
risodlande områdena – i princip fuktiga
och varma områden. Våtrisodling karak-
teriseras av att arealproduktivitet kan dri-
vas mycket högt genom förbättrade ris-
sorter, eller förbättrad hantering av jor-
den, med bevattningsanläggningar och
terrassering. Fransesca Bray är den som
mest utförligt redovisat våtrisodlingens
inre logik, och hon talar om en skicklig-
hetsorienterad utveckling i våtris-
området, medan den europeiska utveck-
lingen dominerats av en redskaps-
teknisk inriktning, dvs. skill-oriented
technologies respektive mechanical techno-
logies (Bray 1994 s. 7). Påpekas bör att
även redskapen kräver sin skicklighet –
kineser är således inte allmänt ”skickli-
gare”.

Denna inriktning mot intensivt hand-
arbete påverkar också de kringliggande
områdena, som inte lämpar sig för risod-
ling. Exempelvis Nordkina, som liknar
Europa, har ändå en annan huvudinrikt-
ning på sitt jordbrukssystem.  Visserligen
odlas sädesslag, men i hela detta område
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centrala områdenas tekniska komplex
kommer att påverka de kringliggande
områdena i samma riktning så att deras
tekniska komplex formades och tillsam-
mans bildade de övergripande globala
system inom de av naturen givna förut-
sättningarna.

Men detta är inte tillräckligt. I själva ver-
ket måste alla dessa storskaliga system för-
stås som formade genom en likartad social
struktur över ett stort område. Denna
struktur har uppkommit ur det grundläg-
gande jordbrukssystemet för  att i sin tur
forma detta. Självklart innebär detta inte
ett ”sömlöst” system, utan snarare att man
måste ”syna sömmarna” i systemet.

En inriktning mot arbetsintensitet kan
leda vidare i samma riktning, genom att
exempelvis att befolkningsökning kon-
sekvent gynnas. Folkökning var en del av
det kinesiska kejsardömets filosofi
(Granqvist 2000 s. 58). Denna samhälle-
liga strävan mot, eller accepterande av,
stor folkökning kan bidra till att förklara
att det intensiva asiatiska våt-ris-systemet
formade även kringliggande områden,
trots att dessa inte med nödvändighet
(betingade av natur och odlingsväxter)
behövde drivas med arbetsintensiva me-
toder. I den meningen kan man tala om
ett ”hydraliskt” samhälle, där jordbruks-
system och samhällsstruktur samverkar.

På samma sätt kan det europeiska syste-
met med sammanflätningen av åkerbruk
och boskapsskötsel ha stärkts genom att
detta format sociala strukturer. En sådan
kan vara kvinnans relativt starka ställning i
ett system där boskapsskötseln var en del
av hushållet. I ett sådant åker-boskap-sys-
tem tenderar kvinnan att få en särskild roll

i produktionen, nämligen inom boskaps-
hanteringen. Detta har senare kunnat
medverka till att frigöra kvinnlig kraft och
resursmobilisering, genom det så kallade
”västeuropeiska giftermålsmönstret”, där
kvinnor gifte sig sent.

En annan sådan koppling mellan det
grundläggande jordbrukssystemet och
en övergripande socio-ekonomisk
struktur kan finnas i inriktning mot en
teknifiering av basproduktionen. Detta
tillsammans med en avsaknad av incita-
ment till ökad arealintensitet kan ha bi-
dragit till att stärka den icke-agrara pro-
duktionen. Urbanisering, hantverk och
tidig industri kan ha gynnats både av
teknifieringen (med dess behov av red-
skap) och av en relativt hög arbets-
produktivitet. Den relativt fria ställ-
ningen för Europas städer, samt städer-
nas tillväxt genom medeltid och nyare
tid kan således delvis söka sin förklaring
i det grundläggande jordbruks-
systemet.

I nomad-oas-systemen finns ofta en
nomadernas dominans, som satt agen-
dan för hela den socio-ideologiska
strukturen. Nomaderna var relativt tal-
rika i förhållande till den bofasta åker-
brukande befolkningen, och kunde
därför etablera sig som särskild över-
klass. Här finns ett intressant forsk-
ningsfält i hur handelsinriktning och
föreställningar om krigarkastets överläg-
senhet kan ha format samhällets helhet.

Detta kan jämföras med Östasien där
det också finns också en relation mellan
nomader och bofasta. Gång på gång har
nomadfolk invaderat Kina och även eta-
blerat sig som härskare, precis som i

skilt i Nordvästeuropa, där djuren stallas
länge och de mjölkande korna måste skö-
tas väl.

Det finns en rad regionala skillnader,
exempelvis är Schweiz, som domineras av
mjölkboskap, mera likt Nordvästeuropa
än de omkringliggande områdena.

Om dessa system betraktas samlat är en
av de största förändringarna i Gamla värl-
den under de senaste århundradena att
detta kombinationsjordbruk utbretts över
södra Ryssland och Centralasien, som en
följd det ryska imperiets expansion.

 Samtidigt utbreddes detta jordbruks-
system i Nordamerika, som en följd av de
anglosaxiska imperiebyggena, och i
Latinamerika fick varianter av medel-

havssystemet - med  mycket småboskap -
ett visst genomslag.

Kartan, figur 14, har abstraherat bort
stora regionala skillnader. Exempelvis
Etiopien är ett särfall, som borde ha haft
en egen redovisning om kartan varit
storskaligare. Här spreds ett ox-årder-
komplex söderut under medeltid och
nyare tid, och plogen nådde därmed sin
sydligaste utbredning i Afrika (McCann
1995). Söder därom förekom enbart
hackbruk. Ett annat problematiskt om-
råde är södra Afrika, där nomadkulturen
var under utbredning vid denna tid.

Trots dessa regionala avvikelser kan de
globala systemen ses som övergripande
helheter. Man kan uttrycka det som att de

Figur 14.  Preliminär och översiktlig redovisning av de globala jordbrukssystemens utbredning före cirka
1600. Kartan baseras på Grigg 1994, samt på speciallitteratur rörande respektive region.
Teckenförklaring: 0 = Jägare och samlare; I = Nomadkulturer med oaser; II = Svedjebruk och enklare
fast odling; III = Intensivodling med eller utan risodling; IV = Medelhavsområdet; V = Blandat
åkerbruk och boskapsskötsel.
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och kringliggande slättområden med
tresäde, hjulplog, etc.; • i östra Sverige
med förbättrat årder, tvåsäde, etc.; • i
stora delar av Östeuropa med gaffelplog
m.m.   (att plöjningsredskapen anges
betyder inte att dessa var de helt avgö-
rande).

Ett tekniskt komplex slår således inte
enbart igenom på grund av den inre ut-
vecklingen i regionen, utan också på
grund av förändringar i den större hel-
het som det är en del av.

Helheten och delarna inte bara skapar
varandra, utan begränsar också. Eftersom
tekniska språng sker i stort sett samtidigt
inom hela det globala systemet kommer
vissa regionala tekniska komplex att gå
under i förtid, dvs. inte utvecklas till fullo
innan nästa språng tas. Detta är också en
av förklaringarna till att periferin ofta kan
vara mer dynamisk än centrum. I perife-
rin har ännu inte alla möjligheter ut-
tömts i den föregående nivån av utveck-
ling, och detta kan ge en extra kraftig
expansion i nästa fas.

De tekniska sprången kommer att ha
en mera flytande och gradvis karaktär än
de politiska och sociala förändringarna.
Liksom för avgränsningen i rummet
hölls de tekniska systemen i tids-
sekvensen inte samman av en medveten
strukturering. De framträder istället som
ett allmänt resultat av människors organi-
serande verksamhet.

Det finns också ett samband med den
samhälleliga förändringen. De tekniska
systemskiftena sker som regel samtidigt
med en grundläggande social och ideo-
logisk omvandling. Exempelvis kommer
förändringen i Europa mellan 1000 och

1200 samtidigt med en mer utvecklad
feodal i struktur, med en tydligare urba-
nisering, och även parallellt med ideolo-
giska förändringar.

Oönskade motsättningar till naturen

Hela utvecklingen består av människans
organiserande, och i detta organise-
rande ligger tendensen att gå för långt,
vilket är att låta organiserandet slå över i
destruktion. Detta är en destruktion som
skiljer sig från den schumpeterska förstö-
relsen vid införandet av ny teknik. Istället
handlar det om en inneboende tendens
till överdrift. Skillnaden kan lätt förklaras
med ett exempel. En förstörelse på
grund av ny teknik inträffar när en kvarn-
damm som effektiviserar malningen av
mjöl förstör fiskevatten. Den andra typen
av förstörelse inträffar när ett hänsynslöst
utfiskande förstör fiskevatten.

Detta betyder att denna typ av förstö-
relse inte heller kan betecknas som en
del av den tekniska utvecklingens trial-
and-error, misslyckanden och nya försök.
Istället handlar det om förstörelse långt
förbi misslyckandet, till missbruket.

Förklaringen ligger i motsatstänkan-
dets praktik. Människans tendens att or-
ganisera världen bär i sig förstörelse, ef-
tersom en tendens (tesen), alltid drivs
för långt innan den hejdas av mot-
tendensen (antitesen). Först genom
sammanbrottet upprättas syntesen.

En central del av motsatstänkandets
teori är att det finns olika typer av motsätt-
ningar, men att de alla går tillbaka på dua-
lismen i motsatstänkandet. Här handlar
det om motsättningar som utvecklas mel-

Västasien. Men där upphör likheten. I
Kina var nomaderna  relativt färre och
därför har de alltid ”uppslukats” av den
bofasta kulturen när de avancerat söde-
rut. De har blivit ”han-kineser”, med de-
ras språk, seder och ideal.

Dessa sambandskedjor skall här läm-
nas som oundersökta möjligheter. Men
poängen är att de stora jordbruks-
systemen är avgörande för förståelsen av
hela världens historia. Och de bildar ra-
men för de olika tekniska komplexen.

Ytterligare en formerande faktor är att
de stora sprången tenderar att vara sam-
ordnade i tid inom de stora jordbruks-
systemen.

De stora stegen i historien

I en tidigare uppsats, i Folkets historia
2001, har jag sammanfattat tio stora steg i
basproduktionens historia, från 40 000
före vår tid fram till idag.27) Några huvud-
drag skall skisseras nedan. Bara de fem
stora stegen efter jordbrukets införande,
men före industrialiseringen, skall här
nämnas (i övrigt hänvisas till artikeln):

A) ”sekundärprodukt-revolutionen”
där dragkraft m.m. utnyttjas från hus-
djuren och samtidigt nomadismen upp-
kommer omkring 3500 – 2500 f.Kr; B) jär-
nets införande omkring 500 f.Kr – 200
f.Kr; C) de parallella sprången 800 –
1200 e.Kr; D) Uppgång i öst och väst
1500-talet; E) den agrara revolutionen
1750-1850.

Det intressanta med de fem ovan
nämnda stora tekniska sprången är att de
sker ungefär samtidigt över hela den
afroeurasiatiska landmassan. I några fall

kan detta förklaras med att grundläg-
gande tekniska nyheter införs, som
omformaterar hela den tekniska kultu-
ren. Järnet är en sådan nyhet. I andra fall
tycks förklaringen vara att omvandlings-
takten varit ungefär densamma i olika re-
gioner. Olika stora tekniska system mog-
nar, faller och omformas samtidigt.

Det sistnämnda är förklaringen till de
parallella sprången omkring år 1000.
Dessa var av olika karaktär i Europa, Väst-
asien och i Kina. Då kom de globala
jordbrukssystem vi finner i början av ny-
are tid (och i princip fram till idag) att
ytterligare utformas och skärpas. I Väst-
asien utvecklades bevattningen och od-
lingen inom de intensivodlande områ-
dena, i samband med att nomadkultur-
ens handelskontakter blev allt effekti-
vare. Nya odlingsväxter spreds i öst-väst-
lig riktning. I Kina vidareutvecklades
våtrisodlingen med nya rissorter, och
samtidigt försköts jordbruket i än mer
intensiv riktning. Båda dessa
omvandlingar har kallats ”grön revolu-
tioner”, för att markera den biologiska
delens, de nya växternas, roll i omvand-
lingen. I Europa fulländades kombina-
tionen åkerbruk-boskap, med en ut-
bredning av stallning över stora delar av
Europa och samtidigt tog agrar-
ekonomin sin definitiva teknifierande
inriktning med en rad nya järnredskap.

Denna globala samtidighet får en in-
tressant konsekvens. Den innebär näm-
ligen att  olika tekniska komplexen för-
ändras ungefär samtidigt.

Exempel kan hämtas från Europa.
Där kom omkring 1000-1200 flera nya
tekniska komplex:  • i Nordfrankrike
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serad på erfarenhet hämtade ur överut-
nyttjande.

De första bevattningskulturerna
ledde till försaltning, och detta bidrog
till högkulturernas undergång. Så små-
ningom, och under fungerande socio-
ekonomiska strukturer, ledde detta till
motåtgärder.

Järnets införande ledde, i de centrala
områdena där teknikkomplexet utveck-
lades till fullo, till en nedhuggning av
skogar och kraftig erosion. Medelhavs-
området är präglat av detta, liksom stora
delar av Västasien. Terrassering och
olivlundar blev botemedlet.

I alla jordbrukssystemen finns denna
tendens till överdrift. I Europa med ett
gödselberoende jordbrukssystem fanns
en tendens att överutnyttja fälten så att en
sjunkande avkastning följde. I Kina där
de stora floderna måste hanteras ledde
överutnyttjande till att vattenmagasin od-
lades bort och översvämningskatastrofer
följde. I Västasien med dess fragila ekolo-
giska miljö ledde vanskötsel av
bevattningen till långvarig förstörelse,
med erosion och försaltning.

Det mesta av miljöhistorien handlar
om dessa skeenden, där människor re-
gelbundet går utöver sin kapacitet. Klas-
siska exempel radas upp som av-
skogningen och miljökatastrofen på
Påskön, eller alla de gånger som sjöfarare
utrotat jaktviltet på öar de ”upptäckt”.
Men varför sker denna destruktion av
omgivningen med sådan regelmässig-
het? Tendens till att överdrift är så ge-
nomgående att den måste förklaras med
en sammanhållen teori.

Teorin om tendensen till överdrift

Okunskapen väljs. Eftersom vi har förmå-
gan att tänka det som inte finns, kan vi
också tänka bort det som finns. En aktivi-
tet som givit behovstillfredställelse kan
fortsättas i tangentens riktning. Ännu
mer av detta ger mer tillfredställelse är
den enkla logiken som styr.

För att förstå  hur en denna tendens till
överdrift utvecklas kan det vara instruk-
tivt att  jämföra kollektiva beteenden med
individuella. Dessa beteenden förekom-
mer både hos individer och i kollektivet,
delvis beroende på att massan består av
individer. Samtidigt måste man behålla
att samhällskroppen i flera avseenden
beter sig annorlunda än individen.

Driften går till överdrift och orsakar för
människan negativa miljökatastrofer, trots
att alla i princip är medvetna om vad som
sker. Detta gäller även en individs miss-
bruk. En missbrukare ser bara sig själv och
sina egna behov. Barn vansköts, vänner
överges. Till och med den egna kroppen
misshandlas. På samma sätt kommer män-
niskorna i ett samhälle som går in i en
miljökatastrof  att förefalla vara likgiltiga
för framtida generationers behov. De
struntar  i kringliggande folks välfärd och
kan till och med låta sin egen välfärd gå
nedåt för att fortsätta mot överbefolkning,
tempelbyggande, krig eller annan verk-
samhet som slösar med resurser.

Att bara peka på den kortsiktiga egen-
nyttan är för enkelt. Människan utmärks
av sin förmåga att planera för framtiden,
och det finns alltid olyckskorpar som sett,
och påpekat, nedåtgående tendenser.
De lösningar som enkelt finns till hands
kommer att nyttjas så långt som de bär,

lan natur och människa. Ovan har talats
om de motsättningar som ligger i
teknikutvecklingen som sådan, som en
motsättning mellan den existerande
praktiken och den outvecklade möjlig-
heten. Nu visar sig en annan typ av mot-
sättningar: de oönskade som uppstår
genom att naturen begränsar handlan-
det.

Som påpekats ovan är de just därför
att människan har frigjort sig från natu-
rens omedelbara krav som  hon är mer
begränsad av naturens ramar än något
annat djur. De expanderande behoven
leder till att människor i sin strävan att få
sina önskningar uppfyllda ”slår i taket”.
Detta är sådant utnyttjande av naturen
som leder till för människor oväntade
negativa effekter, de som benämns ”mil-
jöförstöring”. Metaforiskt talar man ib-
land om ”naturens hämnd”, men någon
medveten aktivitet från naturen finns gi-
vetvis inte. Oväntade effekter är en na-
turlig följd av att människan inte med en
gång kan överskåda alla konsekvenser
av sitt handlande. Dessa konsekvenser
kan vara av ondo, men också av godo. De
goda konsekvenserna infogas då som en
del  av det tekniska framåtskridandet.
En utdikning av ett träsk för att odla kan
oväntat leda till att malaria försvinner,
och då förstärks incitamentet till att yt-
terligare utdika.

De negativa effekterna tvingar män-
niskor att utveckla strategier för mot-
verka dem. Det handlar inte om att män-
niskor ”besegrar naturen”, utan om att
de finner vägar att nå sina mål inom de
givna förutsättningarna. Gradvis upp-
når människor nya nivåer av balans i för-

hållandena mellan sig själva och natu-
ren. Vore det inte så skulle människan
för länge sedan ha varit utplånad som
art.

Beskrivningen av de stora tekniska ste-
gen genom historien visar att i stort sett
varje nytt stort steg framåt ledde till en
miljökatastrof. När en ny resurs utnyttja-
des kom människor att driva utnyttjandet
så långt att de förstörde denna resurs,
och de fortsatte att förstöra denna resurs
även långt efter att de borde ha insett vad
som höll på att ske.

När den effektiva jakten infördes för
några tiotusental år sedan, ledde detta
till utrotande av de stora däggdjuren, sär-
skilt i sådana områden som människan
just anlänt till (där djuren var ovana vid
detta nya rovdjur). Amerika är ett exem-
pel. Storviltet jagades ut på ganska kort
tid (eventuellt kan även klimat-
förändringar ha spelat in).

Man kan hypotetiskt tänka sig att den
individ som var orolig tystades ned med
kommentaren att det finns mer vilt
bortom horisonten. Länge hade de
gamla och kloka rätt, gentemot de ängs-
liga. Men en dag hade de inte rätt längre.
Så har diskussionen ofta gått genom his-
torien, fram till idag.

Utrotandet av stora däggdjur blev sedan
ett hinder vid domesticeringen i Ame-
rika. Det fanns inte stora djur att välja på, så
att man kunde inte lätt finna lämpliga att
tämja. Först med européernas erövring till
Amerika kom hästen tillbaka, först som
husdjur och därefter även som förvildad.

Katastroferna lärde människor jaga
med måtta. De jagande och samlande
naturfolkens hänsynsfullhet idag är ba-



123122

Endast när den blir bortglömd får den
rätt.

Låt oss utsätta denna tanke för motsats-
tänkandets prövning. Teknikens utveck-
ling och samhällets ökade komplexitet
medför att katastrofer kan bli mer omfat-
tande. Just denna omfattning tvingar
människor att lära av de mindre och be-
gränsade förspel som tyder på ett antå-
gande överslag i väldiga dimensioner.
Detta skulle kunna bli en optimistisk his-

toriesyn, som handlar om mänsklighe-
tens allt större mognad.

Men ytterligare en faktor måste vägas
in. Teknikutvecklingen är sammankopp-
lad med den samhälleliga utvecklingen,
och enskilda grupperingar eller klasser
kan gynnas av tendensen till överdrift,
trots att flertalet missgynnas. Man måste
se växelspelet med de samhälleliga mot-
sättningarna för att till fullo förstå ten-
densen till överdrift.

men snart inser de flesta att detta inte
räcker. Det förefaller som om vår fantasi
skyddar oss från den obehagliga konse-
kvensen av det uppenbara. Först när
katatrofen blir verklighet, framstår den
som realistisk även för flertalet, och kan
faktiskt påverka människors aktiviteter.
Ett exempel från vår samtid är belysande.

Rachel Carsons faktasamling som pre-
senterades i Tyst vår ledde till att många
människor började ”se” miljöförstör-
ingen. Men redan före 1962 visste man
om dessa miljögifters farlighet, och bort-
såg från detta. Läroboken Svenskt jordbruk
av idag skrevs av Måns Berg och Halvdan
Åstrand 1956. De talar om bekämpning
från flygplan: ”Det är onekligen en fängs-
lande syn att se flygplanet jaga fram med
ett vitt pudermoln bakom sig någon me-
ter över ett guldgult rapsfält och veta, att
ett eljest förödande insektsangrepp har
kvävts i sin linda”. Några rader längre
ned skriver de att även nyttiga insekter
kan dö och tillägger att: ”Överhuvudta-
get måste man hålla i minnet, att vissa
preparat är mycket giftiga och i det avse-
endet fullt i klass med de effektivaste mo-
derna stridsgaser.” (Berg & Åstrand 1956
s. 102). Det fascinerande är att de vet att
detta kan likställas med stridsgaser, så-
dana som förbjöds efter första världskri-
get, och som var så förödande att de
egentligen aldrig kom till användning i
Europa under det andra världskriget.
Ändå kan författarna med njutning se
hur detta gift sprids i närheten av hus
och hem där barnen leker, och på sådant
som direkt eller indirekt skall bli mat.

Över hela Västvärlden förbjöds DDT
efter den första stora miljödebatten, men

fortfarande används det i fattiga länder,
där nyttan anses övergå farligheten. Här
finns kunskapen om de långsiktiga ef-
fekterna, men denna kunskap har valts
bort på grund av de kortsiktiga relativt
sett stora fördelarna.

Detta ger en ledtråd till varför männis-
kor kortsiktigt föredragit det de ”vet” är
fel. Trots att alla inblandade ser resultatet
fortsätter överutnyttjandet av allmän-
ningen, tills allmänningen är helt kal
och sönderbetad. Till slut har det blivit
sämre för alla. Detta finner vi ned till
individnivå. Trots varningar, och trots sin
egen kunskap om resultatet, fortsätter
drinkaren att dricka.

Att egennyttan kan kombineras med
fantasin för att tänka bort resultatet av våra
handlingar är i enlighet med motsats-
tänkandet. Förmågan att tänka det som
inte finns ger å ena sidan människorna
möjligheter att skapa lösningar på pro-
blem och att framställa nya önskemål.
Men som en annan sida av detta tän-
kande ges också en möjlighet att fanti-
sera bort verklighetens krav på föränd-
ring, och fortsätta tills verkligheten slår
oss hårt när överdriften går över i allmän
katastrof.

Att den medvetna och organiserande
aktiviteten alltid utnyttjar varje ny resurs
till överdrift kan tyckas som en pessimis-
tisk historiesyn. Men som regel fortsätter
inte människor till fullständig katastrof,
innan de försöker nå en ny balans. En av
historiens utvecklingslinjer skulle
kunna vara att människor gradvis når
större insikter och varje svängning av
pendeln behöver därför inte slå fullt ut.
Miljörörelsens framgång är att den får fel.
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helheter.  Sambandsstrecken är i själva
verket också mer komplicerade, med
samband på tvärs mellan exempelvis
ideologi och teknik, osv.

Att samhällsstrukturen betecknas som
en del av samhället, och därmed blir ett
element i detta vid sidan av teknik/pro-
duktion innebär också att jag inte anser att
samhällsstrukturen är en ”form” för pro-
duktionen, vilket ibland hävdats i den
marxistiska diskussionen.28) Det är istället
totaliteten, ”samhället”, som är en form för
både samhällsstruktur och för tekniskt
komplex. I själva verket är dessa båda –
tekniska och samhälleliga system – de vik-
tigaste elementen i helheten. (Detta var
sannolikt vad Marx avsåg när han talade
om ”basen”, se ovan om hans skiss.)

Obalansen mellan stora processer

I detta avsnitt är det inte totaliteten som
står i centrum för intresset. Itället är det
relationen mellan två element i denna
totalitet. I föregående avsnitt var det hel-
heten ”tekniskt system/tekniskt kom-
plex” som beskrevs, med dess inre mot-
sättningar. Här framträdde  motsättning-
ar kring teknikens möjligheter och kring
naturens begränsningar.

När istället två olika processer ställs

emot varandra kommer motsättningen
att bli mera specifik. Dessa stora proces-
ser är i symbios och i obalans med varan-
dra. Att de befinner sig i obalans beror på
att de organiseras på olika sätt. Enkelt ut-
tryckt har, som redan påpekats tidigare i
denna essä,  den samhälleliga strukturen
en fastare organisering, inom det tek-
niska komplexet finns en lösare inre
sammanhållning. Språnget från ett sam-
hälleligt system till ett annat blir därige-
nom ett mera tydlig brott, och det föregås
som regel av en nedbrytande kris.

Mycket diskussion har lagts på om pro-
duktionen eller samhällsstrukturen är
mest grundläggande för utvecklings-
förloppet. Ser man dessa som element
inom en större helhet vilka befinner sig i
motsättning till varandra kommer de is-
tället att framträda som mer eller mindre
dominerande under olika perioder.
Den produktionstekniska utvecklingen
kommer att spela en avgörande roll un-
der de stora tekniska sprången – då ra-
marna för hela samhället vidgas. Totalite-
ten tar ett kvalitativt språng, från ett sam-
hälle till ett annat. Även samhällsstruktu-
ren förändras, i samspel med produktion
och teknik. De är förutsättningar för var-
andra, men vidgningen av ramarna är
den viktigaste förändringen.

Det mänskliga samhället som helhet

Särskiljandet av tekniken i sig har visat
inre samband men också att tekniken i
sig måste ställas emot samhällsstruktu-
ren i sig. Detta gäller enskilda tekniska
komplex och det gäller globala system,
det gäller de stora tekniska stegen och
tendensen till överdrift.

Den ena processen är formandet av
tekniska system och den andra forman-
det av samhälleliga system, dessa båda
ingår som delar i en större helhet. Hur
denna totalitet skall benämnas är inte
självklart. Ett mindre tilltalande alterna-
tiv är att införa en helt ny term för totalite-
ten, t.ex. ”samhällsformation”, eller ”sam-
hällsekonomisk formation” (Marxistisk
uppslagsbok 1974 s. 318). Ett sådant be-
grepp snarare försvårar än underlättar
läsningen. Istället används här normal-
språkets ”samhälle” som beteckning för
denna helhet – det mänskliga samhället.

”Samhälle” avser gruppen av männis-
kor som lever i någon form av gemensam
organisation. Detta inbegriper all deras
aktivitet. Det innefattar produktion, so-
ciala förhållanden, ideologi, mentala fö-
reställningar, etc. Det finns dock, som så

ofta i vardagsspråket, en dubbelbetydel-
se, där ”samhälle”, också betecknar den
sociala strukturen.

Med denna breda betydelse kommer
begreppet ”samhälle” att beteckna hela
historiska perioder. Genom att lägga till
bestämningar som ”feodal-samhälle” ka-
rakteriseras hela perioder. Med dessa be-
stämningar kan olika säregenheter beto-
nas. I  stort betecknar ”kapitalistiskt sam-
hälle” respektive ”industrisamhälle”
samma period, och båda omfattar totalite-
ten – men med olika betoningen på vil-
ket element som är mest centralt i denna
totalitet.

De nätverk av relationer som förenar
människor benämns nedan ”samhälle-
lig” struktur, och denna inbegriper so-
ciala, politiska och ekonomiska struktu-
rer. Dessa flyter i varandra och därför an-
vänds också begreppet socio-politisk
struktur samt socio-ekonomisk. En för-
enklad skiss kan visa dessa olika nivåer
och några av de företeelser och de sam-
band som förbinder dessa:

Denna figur skulle också kunna utfor-
mas som figur 12, så att varje helhet består
av underordnade delar som i sin tur är

Samhällsstruktur i samhället

Figur 15. Nivåer av helheter, med underordnade delar som är nya helheter – i samhällsanalysen.
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ett långt historiskt perspektiv kan man
inte upprätthålla tanken på en någon
fast periodicitet med jämna cykler.
Tvärtom tenderar de stora sprången att
komma allt tätare, liksom de stora sam-
hälleliga förändringarna.

När två processer ställs emot varandra
fördjupas synen på motsättningarna. Det
är växlingen mellan dem i styrka, själva
obalansen, vilken framstår som en driv-
kraft. Teknikutvecklingen i sig har en
inre utveckling; samhällsutvecklingen i
sig har en inre utveckling, men när dessa
ställs som tes och antites mot varandra
framträder den mänskliga kulturhisto-
rien mera fullständigt.

En begränsning i framställningen
nedan är att den samhälleliga utveck-
lingen i sig inte kommer att tas upp så
detaljerat som den tekniska förändringen
har tagits upp ovan. Istället kommer den
samhälleliga förändringen att ses i första
hand i förhållande till teknikutveck-
lingen, och i förhållande till människo-
historiens grundläggande målsättning:
överlevnad och reproduktion.

Samhällelig funktionalitet

Att tekniken är funktionell för någon gi-
ven målsättning möter sällan några pro-
tester, men när det gäller ”samhällelig
funktionalitet” står saken annorlunda.
Genast invänds – funktionellt för vad?
Invändingen baseras i att det finns
många stridande viljor i en socio-politisk
struktur.

Därför inleds detta avsnitt med en åter-
upprepad diskussion av det funktionella
inom teknik. Teknikutveckling är en in-

tellektuell process av samma dignitet
som uppbyggandet av sociala strukturer.
Funktionaliteten utvecklas i en dialek-
tisk process, i förhållande till en målsätt-
ning och inom ett system. En rad små för-
bättringar görs av olika människor, ge-
nom försök och misslyckanden. Teknisk
funktionalitet skapas således under en
lång tid av många människor i  en kollek-
tiv process. Även bevarandet av teknisk
kunskap är en kollektiv process. Därför
behövs ett stort kollektiv för att upprätt-
hålla och utveckla en högstående, kom-
plex teknik.

Samma typ av resonemang kan använ-
das för samhällelig funktionalitet.
Denna skapas i förhållande till bestämda
målsättningar, som en del av ett samman-
hängande system och i en kollektiv pro-
cess. Eftersom det är en kollektiv process
kommer samhällelig funktionalitet att i
dialektiska processer gradvis utformas
mot det av många önskade resultatet.

Här inträder genast en fråga: vilket är
detta resultat, denna eftersträvade mål-
sättning? Inom marxismen framhävs
samhällsstrukturens funktionalitet för
produktionstekniken. Detta uttrycks
som att ” produktionsförhållandena” ut-
formas för de rådande ”produktiv-
krafter”. Bland funktionellt inriktade an-
tropologer framhävs istället de för sam-
hällsstrukturen stabiliserande funktio-
nerna. Ett känt exempel handlar om
regndans, som håller samman stam-
men/gruppen under svåra tider (och
därför fortlever, trots att effekten på väd-
ret uteblir).

Dessa två betydelser av samhällelig
funktionalitet visar på en motsättning

Under samhälleliga krisfaser, då sam-
hällsstrukturen bryter samman och en ny
uppstår genom inre motsättningar, kom-
mer samhällsstrukturen istället att vara
den viktigaste. Under dessa perioder
sker nästan ingen teknisk utveckling.

Till detta kommer att andra element,
som ideologisk förändring, spelar en roll
inom den totala förändringen. Exempel-
vis under medeltidens stora tekniksprång
1000-1200 kom den kristna ideologin att
allt mer betona arbetets roll. Under den
krisfasen på 1400-talet skedde en ideolo-
gisk förskjutning där också de arbetandes
politiskt-sociala roll betonades.

Lennart Schön har publicerat en ut-
märkt skildring av svensk historia under
de senaste tvåhundra åren. Boken inne-
håller trots, eller kanske snarare tack
vare, att den är skriven av en ekonom-
historiker en ström av idéer och infalls-
vinklar rörande allt från heminredning
och hushållsarbete till stålindustri och
socialpolitik. Även den politiska histo-
rien framstår här klarare än i  historikers
skildringar. De teorier jag ansluter mig
till ligger nära Schöns, och hans fram-
ställning ger därmed, delvis, en exempli-
fiering både av teknikens/produktio-
nens utveckling ”i sig”, och av växelver-
kan mellan produktionens och samhälls-
strukturens förändring.

Schön betonar växling mellan stabili-
tet och förändring, där stabilitet både
gynnar utveckling och i en senare fas kan
motverka utveckling. Tekniken ordnas
enligt komplementaritet, vilket delvis
motsvarar begreppet ”teknisk komplex”.
Efter en stor teknisk förändring kommer
först en period av minskad produktivitet

och först därefter en snabbare ökning.
Detta är ungefär detsamma som teknik-
språngets S-kurva, beskriven ovan. Efter
förändringen inträder stabilitet, som le-
der fram till kris. Under krisen följer en
nedgång som beror av att intressenter av
den hävdvunna ordningen är beredda
att långtgående använda de resurser de
har för att försvara denna bestående ord-
ning. Om dessa intressen får en stark
ställning kommer de att skapa skydd för
gamla inriktningar, vilket leder till stag-
nation. Men strukturkrisen kommer så
småningom att leda till att nya strukturer
tar över och en omställning inleds.
Denna kräver både utrensning och lång-
siktiga investeringar, och går över i en
teknisk expansionsfas med ny inrikt-
ning. Schön kan på ett mycket detaljerat
och samtidigt elegant sätt visa hur sam-
spelet mellan de stora produktions-
förändringarna och de stora samhälls-
förändringarna skapar en historia av stän-
diga obalanser som leder till ny utveck-
ling. (Om  teorin: Schön 2000 s. 19-23,
259-261, 355, 488, 509-511.)

En del av Schöns teori som är svårare att
ta till sig är tanken på jämna cykler på 40-
50 år, åtminstone för den långa historien.
Tanken baseras främst i den tid det tog
att etablera nya tekniska strukturer och
han vill framhäva att industrialiseringen
inte skedde i en enda lång framstöt.
Detta är säkert riktigt i ett kortare tidsper-
spektiv, och samma synsätt borde kunna
appliceras på andra stora tekniska för-
ändringar. Exempelvis järnrevolutionen
som pågick i århundraden, kan brytas
ned till en rad minde och regionala fram-
stötar och stagnationsperioder. Men sett i
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krävs en mera komplicerad och resurs-
krävande samhällsstruktur för att hantera
den ökade produktionen. Samtidigt
kommer samhällsstrukturen i sig att
skapa allt mer komplexa strukturer som
undantränger mindre komplexa. Därför
kommer stater som regel att övertrumfa
stammar (under förutsättning att de ma-
teriella förutsättningarna finns) när de
möts i konflikt.

Denna ökade komplexitet är kopplad
till den nödvändiga samhälleliga arbets-
delningens utveckling. Med denna föl-
jer  en allmän ökning i antalet kontakter,
där antalet människor som samverkar
ökar och samverkan mellan dem blir allt
mer mångsidig och får fler funktioner.
Detta kan inte ske utan att en mera kom-
plex samhällelig struktur som hanterar
dessa kontakter.

En viktig del av den samhälleliga
arbetsdelningen är framträdandet av
specialister, som ger större kompetens i
det enskilda, men också kräver att sam-
hällsstrukturen förmår att sätta dessa spe-
cialister i effektivt samband med varan-
dra. Den regionala arbetsdelningen krä-
ver i sin tur särskilda regelverk. Även
inom samhällsstrukturen som sådan
framträder specialister, exempelvis
handhavare av ideologi. Kontaktgittret
förmeras.

En sådan samverkan måste regleras
och skyddas . Regelverken bör vara fasta
och förutsägbara, inom de ramar som
den rådande samhällsstrukturen ger.
Med  ökade mängden kontakter mellan
människor måste dessa kontakter allt-
mer formaliseras och rationaliseras – an-
nars skulle de ta för mycket tid och kraft.

Ekonomer kallar denna process för mins-
kade ”transaktionskostnader”, dvs. att
den tid som läggs ned på själva transak-
tionen minskas genom fasta överens-
kommelser. En sådan parallell tendens
till ökad komplexitet och förenkling kan
följas genom historien - från marknads-
ståndens förhandlande till dagens
snabbköpsbutiker.

Handel har funnits sedan de första
människornas afrikanska tid, och  måste
redan då ha omgetts av en slags ”fasta
överenskommelser”.  Arbetsdelningen i
jakt, skydd mot rovdjur, insamlande av
växter, etc. sträcker sig tillbaka till före
homo sapiens, och även där finns de ”so-
ciala överenskommelser” som gör män-
niskan till ett socialt djur. Specialister har
förekommit så fort de kunnat försörjas.
Exempelvis grottmålningarna i södra
Frankrike förutsätter att några ägnat en
stor del av sin tid åt att uppöva denna
skicklighet. Det har i människans histo-
ria aldrig funnits en tid före samhälls-
strukturen.

Som ett grovt mått på den ökade
komplexiteten och de allt mer fasta
regelverken, skall jag använda statens ut-
veckling. Detta täcker förvisso inte de
äldsta perioderna, men ger  ändå en till-
räckligt lång tid för att slutsatser skall
kunna dras. Därefter skall några andra
delar av den samhälleliga utvecklingen
tas upp – och då främst organiseringens
behov av ledning och de motsättningar
detta leder till.

Staten som uttryck för kollektivet

Sitt högsta uttryck får dessa komplexa och

som finns i begreppet: antingen är det
en funktionalitet för produktionen; eller
för samhällsstrukturen. Dessa funktiona-
liteter flyter i varandra, så att funktiona-
litet för produktionen leder till ökad sta-
bilitet, och stabilitet i samhällsstrukturen
är funktionellt för produktionen.

Det samhälle som inte förmår uppfylla
den grundläggande målsättningen kom-
mer att gå bort, och i konkurrens mellan
olika samhällen kommer det som effekti-
vare uppfyller den grundläggande mål-
sättningen att tränga undan det mindre
effektiva. Därför kommer exempelvis
jordbrukarsamhällen nästan alltid
(utom under speciella ekologiska be-
tingelser) att undantränga jägar- och
samlarsamhällen.

De moraliska konsekvenserna för män-
niskors ideologi av erövring av under-
tryckta har berörts ovan. Ett annat
motsättningsfyllt skeende är att de grup-
per som trängs undan kommer att överta
den nya tekniken. I själva verket kommer
de som befinner sig i periferin så små-
ningom att kunna ta den tekniska utveck-
ling längre än de som är i centrum – som
hämmas av redan etablerade strukturer.
Denna växling mellan centrums utbred-
ning och periferins ”revansch” finner vi
gång på gång genom historien. Ett exem-
pel är den stagnerande engelska indu-
strin i förhållande till den expande-
rande tyska under senare 1800-talet.

Ett vanligt argument mot den
antropologiska ”funktionaliteten” är att
den stabilitet som beskrivs tycks leda till
evigt stillastående. Hur skall förändring
från något som fungerar förklaras? Men
detta är ett argument som utgår från en-

kel logik, och inte tar hänsyn till motsats-
tänkandets praktik. Den funktionalitet
som består av samhällets självbevarande
kommer att gå till överdrift. Denna över-
drift bereder vägen för kris. Krisen leder
till systemförstörelse och denna ger möj-
lighet till fortsatt utveckling på en ny och
högre nivå av samhällelig organisering.
Stabiliteten måste finnas där som en ba-
lansering av intressemotsättningar som
alltid finns mellan olika grupper (klas-
ser, regioner, etc.). De etablerade ge-
mensamma stabiliserande funktionerna
kommer att slå över i instabilitet. I dialek-
tiska kedjor bildas splittring – enhet,
funktionalitet – dysfunktionalitet, stabili-
tet – förändring.

Samhällsstrukturens ökade komplexitet

En huvudtrend genom historien bestäm-
mer samhällsstrukturens utveckling.
Dess förklaring ligger redan i dialektik-
ens ackumulationsprincip, och baseras
både i samhällsstrukturens funktiona-
litet för produktionen, och i
samhällsstrukturens utveckling i sig.
Denna huvudtendens är den ökade
komplexiteten. (Jämför Tainter 1988 som
menar att komplexitet är hela samhällets
dominerande metod att lösa problem.)

Den totala produktionen ökar genom
historien, och samhällsstrukturen för-
ändras och anpassas i förhållande till
denna stigande produktion av materiella
nyttigheter.

Å ena sidan kommer ökningen av den
materiella produktionen att ge utrymme
för en mera komplicerad och resurskrä-
vande samhällsstruktur, å andra sidan
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med den slutna feodala marknaden, el-
ler den representativa demokratins fram-
brytande. Dessa båda tillhör vår tids stolt-
het, men de föregicks av en lång utveck-
ling. Så var den frie medeltide skrå-
hantverkaren i staden ett framsteg jäm-
fört med den honom föregående försla-
vade hantverkaren på storgodset. Den
feodala strukturen innebär en ökning av
friheten. Vår tids demokrati är också re-
sultaten av en lång serie av strider, men
framgångar och bakslag. Senmedeltid-
ens och den Nya tidens bondeuppror
och motstånd mot förtryck ledde fram
emot 1700-talets samhällskontrakt, och
1800-talets stora folkrörelser syftade till
den representativa demokratin.29)  Detta
är givetvis inte slutet på historien. Det
räcker med att påpeka att ett demokra-
tiskt världs-parlament (en människa - en
röst för alla i världen) vore ett rättvisare
styrsystem än de system som finns idag,
men det förefaller ligga långt borta.

Staternas storlek

Trots att innebörden i vad som avses med
en ”stat” förändrats har jag valt att be-
handla ”staten” som ett enhetligt be-
grepp i studien över samhällsstruktur-
ens ökade komplexitet genom historien.
Avsikten är att hitta ett indicium på detta
skeende.

Staternas geografiska utbredning är
nämligen ett av de mått som kan följas
längst tillbaka i historien. På grund av att
härskare velat markera sina erövringars
yttre gränser och på grund av att statlig ad-
ministrationen tidigt avsatt historiska käl-
lor kan staternas geografiska storlek iden-

tifieras i stort sett från deras uppkomst för
cirka 6000 år sedan.

Det material som använts för mätninga-
rna är olika historiska kartor, där en helt ny
generation av atlasarbeten kom omkring
år 2000. Dessa utmärks framför allt av att
det eurocentriska perspektivet har övergi-
vits. En rad källkritiska problem, exempel-
vis rörande vad som räknas som kontroll av
ett territorium, behandlas i särskilda artik-
lar. I dessa redovisas också resultaten av
undersökningen mera detaljerat (Myrdal
2003; Myrdal & Myrdal 2005).

Tre företeelser har mätts: de största
imperiernas yta, hur stor andel av värl-
dens befolkning som tillhört de största
imperierna samt slutligen hur stor land-
yta som totalt räknas in under samtliga
stater.

Grundantagandet är att ju större geo-
grafisk yta, och ju större befolkning som
en statsmakt kontrollerar, desto mer ef-
fektiv måste den vara. Den måste ha en
större och mera välordnad byråkrati, det
måste finnas effektiva informations-
möjligheter och ett regelverk som med-
för att staten inte disintegrerar. Antagan-
det har begränsningar. Vissa plundrings-
och erövrarstater, som mongolerna på
1200-talet eller spanjorerna i början av
1500-talet, kunde expandera geografiskt
utan någon omfattande byråkrati. Men
om staten strävade efter att upprätthålla
kontroll över stora  ytor någon längre tid
krävdes upprättandet av en effektiv byrå-
krati.

Dessutom måste man räkna med en
stats utveckling inför andra stater där sta-
ter etableras i kamp mot varandra. I detta
finns en dialektik så att undertryckta  sta-

rationaliserade kontakter i statsmakten.
Staten  omfattar definitionsmässigt ett
landområde med en gemensam ledning
och ett gemensamt fast regelverk. Även
om mera precisa definitioner kan föreslås
på territorialstaten (se t.ex. Spruyt 1994),
så kommer jag här att använda ett brett
statsbegrepp som omfattar både de första
outvecklade stadsstaterna för 6 000 år se-
dan och dagens stat, vilken alltid ingår i ett
fast internationellt nätverk.

Som organisation är staten både ett ut-
tryck för kollektivet som helhet, och för
den grupp som leder samhället (denna
dubbla tolkning har berörts ovan). Här
skall statens roll för kollektivet betonas.

Även om statsmakten inte direkt ingri-
per i den nödvändiga arbetsdelningen
och i produktionen, måste det finnas en
övergripande rättsordning som garante-
rar denna arbetsdelning – oavsett om
den handlar om arbetsfördelning på
bynivå eller om  det är handel mellan stä-
der som skall skyddas och regleras. En
stat som inte skötte dessa grundläggande
målsättningar skulle gå under, antingen
genom uppror från undersåtarna, eller
genom att ekonomin undergrävdes.

Den ökade komplexiteten i samhälls-
strukturen innebär också en genom histo-
rien ökad roll för staten, och därmed för
kollektivet. Men liksom komplexitet och
förenkling växer parallellt, kommer det
finns en parallell ökning av kollektivism
och individualism. Vi lever idag i ett sam-
hälle som tillåter mera individualism än ti-
digare, i form av individuell frihet att forma
sin tillvaro. Samtidigt är vårt samhälle mera
kollektivt än alla tidigare samhällen, i form
av gemensamma investeringar och angelä-

genheter. Båda växer inom den allt större
totaliteten. Hegel uttrycker det som att
först i staten kan individen bli fri. Staten
garanterar rätten, sederna, etc. vilket låter
friheten realiseras och ersätta godtycket
(Hegel 1987 s. 108-109).

Antropologer har satt upp ett flertal
olika scheman för samhällsstrukturens
utveckling, som regel inriktade på hur
staten växer fram. Den övergripande ten-
densen de pekar på är en mera forma-
liserad makt och en mera koncentrerad
makt. Detta är en del av den allmänna
tendensen till ökad samhällelig kom-
plexitet. Från familjeöverhuvuden är
nästa nivå ”big men”, som är starka men
tillfällig ledare. Därefter inträder det
ärftliga ledarskapets historiska nivå, i
hövdingadömen. Dessa kodifieras i ärft-
liga kungadömen som kontrollerar en
statsapparat. (För olika sammanfatt-
ningar se: Johnson & Earle 2000;
Lewellen 2003.)  Statsapparaten blir där-
efter en allt mer formaliserad och förut-
sägbar byråkrati.

I denna omorganisering och vidareut-
veckling av staten gäller dialektikens
dubbelhet. Statens kontroll över med-
borgarna har ökat, samtidigt som med-
borgarnas kontroll av staten ökat. Den för-
sta delen av satsen är given, med en allt
mer förfinad och professionell byråkrati.
Den andra delen av satsen skulle kunna
uttryckas som att det över tid utvecklas
styrmedel som låter individernas önske-
mål komma till uttryck, vilket skapar en
för helheten mera funktionell samhälls-
struktur.

Exempel på förbättrade styrmedel från
senare tid är den fria marknaden jämfört
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ter reser sig som ett svar på hot utifrån, för
att därefter själva strax bli ett hot mot an-
dra stater – enligt eskaleringens princip.
Detta är tydlig i exempelvis 1500-talets
och 1600-talets Europa.

Sambandet med ökad samhällelig
komplexitet skall  betraktas på ett mera
övergripande plan. I den korta samman-
fattningen av huvudresultaten av under-
sökningen har samhällsstrukturens ut-
veckling, mätt som en ökning av
statsmaktens utbredning över yta och i
antal människor, jämförts med teknik-
utvecklingen, beskriven som de stora tek-
niska sprången inom basproduktionen.

• De första statsbildningarna uppkom-
mer under det stora tekniska språng som
”sekundärproduktrevolutionen” inne-
bär. Denna tekniska omvandling bestod i
att djuren utnyttjades mera mångsidigt,
och inte bara som slaktdjur. En viktig ny-
het var att boskap användes som dragare,
och därmed kunde större områden upp-
odlas, inte minst i de bördiga dalgång-
arna. I de bördigaste områdena i Väst-
asien, utmed Indusfloden och i Kina
uppkom då stadstater.

 • Under järnrevolutionen uppstod de
första imperierna, först perserriket i Väst-
asien och snart sträckte sig imperierna
från Kinesiska sjön till Atlanten.

Detta markerar en första kulmen på
imperiernas andel av världens befolk-
ning. Denna andel förblev därefter i stort
sett konstant genom historien. Detta var
också den period då de första   reguljära
handelsvägarna över Afroeurasien upp-
rättades.

• Under de stora parallella produk-
tionstekniska sprången på 1000-1200

följde en expansion för alla staters sam-
manlagda storlek, utan att de största
imperierna ökade i storlek.

När det därefter,  från senare delen av
1200-talet och in i 1300-talet, kom en
höjdpunkt för de största imperiernas
areella utbredning,  under mongolerna,
indikerar detta snarare det ekonomiska
systemets sammanbrott. Man kan ställa
frågan om mongolernas imperium var ett
resultat av  en begynnande stagnation i
de stater de erövrade, eller om detta im-
perium var en bidragande faktor till den
stora senmedeltida krisen (som kom ef-
ter digerdöden). Både påståendena kan
vara korrekta.

• Från 1500-talet följde en ny areell
imperieexpansion – som baserades i den
ekonomiska expansionen i Europa och
Kina. Detta var en väldig ytökning av
imperierna, driven av den europeiska
världserövringen som hade sin grund i ex-
plosionen av handeln över världshaven.

• Från 1800-talet följde den totala land-
massans underkastande under stats-
apparater, först som en europeisk kolonia-
lisering och därefter som en nationell fri-
görelseprocess under 1900-talet. Denna
process var parallell med industrialise-
ringen av först England, sedan övriga Eu-
ropa och därefter resten av världen.
Sammantaget visar det storskaliga skeen-
det ett samband mellan statsmaktens ut-
veckling å ena sidan och basproduk-
tionens samt handelns utveckling å den
andra. Detta stödjer hypotesen om en
ökad samhällelig komplexitet som en av
historiens huvudtendenser. Samtidigt
måste man se att statsmaktens utbredning
har ett utvecklingsförlopp i sig.

Figur 14 a-b. Dessa två diagram kompletterar det ganska vanliga diagrammet över de tre största
staternas areella utbredning, som utarbetades av Rein Taagepera, se Myrdal 2003 s 269. Detta
diagram reproduceras inte här.
Det övre diagrammet visar samtliga staters utbredning enligt två historiska atlasarbeten: Atlas of
world history (1997) med John Haywood som huvudredaktör; och DK Atlas of world history
(1999) med Jeremy Black som huvudredaktör. Beräkningarna är hämtade från Myrdal & Myrdal
2005. Det undre diagrammet, figur 14b, visar en uppskattning av den andel av världens befolkning
som bodde i de två största imperierna. Beräkningen baseras på Myrdal 2003. Särskilt för de äldre
perioderna är befolkningsskattningarna osäkra.
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viktigaste investeringar och produktions-
medel (”slav”; ”kapital”), den andra om
hur samhällets ledning organiseras
(”feodal”). I denna växling  visar sig svag-
heten, nämligen att en enda ”väsen-tlig”
faktor framhävts för att beteckna de olika
perioderna.

Om man istället betraktar den samhäl-
leliga strukturen på samma sätt som tek-
niska komplex, dvs. som sammansatta av
en rad olika element så kan man disku-
tera den samhälleliga strukturen mera
konkret.

Jag skall här göra en avvikelse från den
mycket övergripande nivånoch ställa frå-
gan om begreppet ”feodalism”, eller sna-
rare ”europeisk feodalism”  skall reserve-
ras för att beskriva den gemensamma
samhälleliga struktur som de facto för-
härskade i nästan hela Europa från cirka
1000-1800. Denna samhälleliga struktur
hade flera karakteristika, som hörde sam-
man. Den sociala skiktningen dominera-
des av ett krigarkast och ett till detta knu-
tet prästkast, vilka dominerade över bön-
der och stadsbor. De sistnämnda hade en
relativt fri ställning, och staden betrakta-
des som en särskild ekonomisk kategori.
Till skillnad från i många andra samhäl-
leliga strukturer var staden inte i första
hand var en plats för härskarna. Den ge-
mensamma ideologin var centrerad
kring kristendomen. Denna var likartad i
Europa även efter reformationen. Inom
strukturen fanns variationer, och nästan
varje nation innehöll exempelvis både
områden med friare bondemenigheter
(ofta i bergsområden eller träskområ-
den) och  områden med mer förtryckta
bönder (ofta på slättbygden). Dessa olika

element är sammanknutna, och detta för-
klarar också systemets långvariga kon-
stans, och förmåga att överleva även allvar-
liga utmaningar som den senmedeltida
krisen.

Analysen är rudimentär, eftersom sam-
hällsstrukturen som sådan inte står i cen-
trum för denna skrift. (Parantetiskt kan
tillfogas att en definition av ”feodalism”
som begränsar detta system till ett om-
råde runt Paris under ett par århundra-
den efter år tusen är en oanvändbar sam-
hällelig kategorisering.)

Liknande analyser av samhällsstruktur
skulle kunna göras  för Sydindien,  Kina,
osv. Sannolikt skulle man även här få fram
en struktur av sammanhängande ele-
ment som förblir likartad över lång tids-
rymd, och som samvarierar med det rå-
dande  globala jordbrukssystemet.

Efter denna utvikning  återvänder jag
till den högre nivån, den stora ”tre-
delningen”: slav - feodal - kapitalistisk.
Denna har formerat mycket av tänkandet
kring den historiska utvecklingen, och
den avspeglar också några stora trender,
annars vore dess popularitet i storskalig
historieskrivning svår att förklara.

En indelning utgår från att  ledningen
av ett samhället baseras på ägandet, med:
”slavägarsamhälle”, ”jordägarsamhälle”
och ”kapitalägarsamhälle”.

Samhället karakteriseras  då genom de
härskandes kontroll över de viktigaste re-
surserna, nämligen de resurser i vilka de
största investeringarna har gjorts. Under
en första period kommer de investerade
resurserna att främst finnas i människor: i
slavar, underlydande familjemedlemmar
osv. De ledande baserar sin makt i direkt

Olika stadier

Att identifiera en allmänt ökad kom-
plexitet som en huvudtendens är bara ett
första steg i förståelsen sambandet mel-
lan den samhälleliga strukturens sam-
band med teknikens omvandling. För
samhällsstrukturens utveckling gäller
detsamma som för teknikutvecklingen:
antalet lösningar på de ställda proble-
men är begränsat. Detta innebär att ett
antal ”determinerade” sekvenser av sam-
hällsutveckling kan identifieras. Ett slags
bevis ligger i de parallella utvecklingar
som rikena i Amerika och i Afroeurasien
genomlöpte före 1500-talet.

Ett antal olika indelningar av samhäl-
lets stadier har föreslagits. En del av dem
baseras direkt på produktionens utveck-
ling. Exempelvis förefaller man vara all-
mänt överens om de tre steg, som nämns
i de flesta stora översikter: ”1/ jägar- och
samlarsamhälle; 2/ jordbrukarsamhälle;
3/ industrisamhälle”. Denna indelning
baseras på att samhällets organisering
bestäms av  den dominerande verksam-
heten.

I själva verket är denna indelning allt
för enkel, och inom t.ex. ”jordbrukar-

samhällen” finns avgörande skillnader
mellan dem före järnet och dem efter.
Dessutom måste de olika globala jord-
brukssystemen skiljas från varandra, där
den samhälleliga strukturen som tjä-
nade en risekonomi var annorlunda än
den som tjänade en nomadekonomi.

En annan vanlig indelning som base-
ras på produktionsutvecklingen är: ”sam-
hällen baserade på självhushåll; samhäl-
len med marknadsekonomi”. Också här
ligger en riktighet i indelningen, och
även här är denna för enkel. Marknaden
har spelat en stor roll inom enskilda sek-
torer långt innan den blev det domine-
rande fördelningsinstrumentet för mate-
riella resurser.

En berömd, och ofta använd, sekvens
av samhällsstadier är den marxistiska:
slavsamhälle – feodalt samhälle – kapita-
lism. (Jag bortser här från Marx´ omnäm-
nande av ett särskilt asiatiskt produk-
tionssätt, som orsakat mycket och förvir-
rad diskussion.)

Det finns ett problem med denna in-
delning, och det är att den i sina beteck-
ningar utgår från två principer. Den ena
handlar om kontrollen över samhällets

Strukturen i sig
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förefaller tillfalla lönearbetaren, såsom
denne är värd.

Ingen av dessa sekvenser ensam gör
det möjligt att analysera ett samhälle: ba-
sen för ägande, ledningens organiser-
inge, formerna för överförande av över-
skottet. Dessutom tillkommer andra
”determinerade” sekvenser av samhälle-
lig utveckling.

Exempelvis det enade Kina kan jämfö-
ras med det systematiskt splittrade Eu-
ropa. I båda baserades makten på kon-
troll av jord, men detta ger ingen ome-
delbar förståelse av den specifika sam-
hällsstrukturen. En ”anomali”  är de ame-
rikanska sydstaterna, vilkas ekonomi ba-
serades på slavarbete men samtidigt in-
gick deras produktion i ett framväxande
kapitalistiskt-industriellt världssystem.
Liksom de tekniska komplexen framträ-
der de samhälleliga strukturerna först i
detaljerade studier av samhället i sig, av
staten, ägandet, familjestruktur, etc.

Den stora tredelningen blir då inte
den absoluta mallen, utan ett sätt att
identifiera några  centrala elements sek-
venser av milt determinerad utveckling.

Marx om överklassen

En av Karl Marx största samhällsveten-
skapliga upptäckter är förekomsten av
samhälleliga klasser. Marx sammanfat-
tade en föregående diskussion, men ef-
ter honom är detta en tankefigur som
man inte kan tänka sig ur. Marx´ tanke
om samhället som uppdelat i sociala klas-
ser kom att formera tänkandet i världen.
Det har omvandlats till en självklarhet
och även de som försöker ”avdramati-

sera” terminologin genom att tala om so-
ciala grupperingar, etc. kommer i prin-
cip att ansluta sig till grundtanken.

Dessa klasser baseras i den samhälle-
liga produktionen, men kommer också
att utgöra den sociala strukturen och be-
stämma den politiska. Att här fördjupa
mig i klassanalys skulle leda allt för långt.
Grundläggande är att klasserna utbildas
i förhållande till arbetsdelningen: hant-
verkare, köpmän, bönder, osv. Men klas-
sen uttrycker inte bara gruppens sam-
hällsroll utan också fördelning av makt
och resurser.30)

Analysen av klasser i ett samhälle bör
återgå på den struktur av olika element
som bildar hela samhällsstrukturen. Yt-
terligare ett rimligt kriterium är att ett
samhälle uppdelat i klasser förutsätter
den omfattning av den sociala hierarki-
seringen och den fasthet i strukturen
som följer med statsmaktens upprät-
tande. Detta innebär dock inte att de
samhällen som föregår staten skulle ha
mindre grad av förtryck eller skiktning.
Begreppet ”klasslöst” samhälle i bemär-
kelsen ”för-statligt” är därför bedrägligt,
genom att begreppet antyder ett tillstånd
av allmän jämlikhet.

Komplexiteten i klassanalysen motsva-
ras av en tendens till förenkling så att en
dualitet framträder. I varje samhälle, or-
ganiserat som en stat, finns en grupp som
behärskar strukturen. Maktfördelning
uttrycks då genom staten som det högsta
administrativa organet. Därmed uppstår
en övergripande motsättning mellan
härskarna och de behärskade. Varje
grupp, och i synnerhet de som härskar,
kommer att kämpa för sina intressen.

kontroll över dessa. En annan situation
framträder då sparat arbete, investe-
ringar, har gjorts i jorden och ägandet av
denna avgör makten. Detta kräver en an-
norlunda rättsapparat, som skyddar
jordägande. En relativt stark stat är nöd-
vändig för att ett sådant system skall
kunna upprätthållas. I vissa kulturer
kommer investeringarna i jorden att ti-
digt bli viktiga, som i bevattningskulture-
rna i Västasien. I andra samhällen kom-
mer denna övergång tusentals år senare,
som i det europeiska blandjordbruket.
Ytterligare en annan situation framträ-
der då de flesta investeringarna gjorts i
kapital, i form av sparat arbete i maskiner
och redskap. Då är kontrollen över detta
kapital avgörande för makten i samhället.
Som idag.

En annan övergripande indelning ut-
går från hur  samhällets ledning organi-
seras, med: ”släkt- och stamsamhälle;
”feodalt samhälle med personliga band”;
”organisationssamhälle med operson-
liga band”.

Detta är en utvecklingssekvens som be-
ror på samhällets ökade komplexitet. Ett
samhälle som styrs på släktbasis får en
strikt begränsning för kontaktnätet. Även
om det sker utvidgningar med släkt-
allianser, fiktiva släktingar, osv. kan detta
knappast bli basen för en regelrätt stats-
makt. Denna organisationsform är därför
begränsad till stammar och andra förstat-
liga former av samhällelig struktur. Om
det ledande skiktet istället organiseras
på basis av starka personliga band kan
nätverket bli mycket större. Dessa per-
sonliga band kan vara ömsesidiga löften,
förläningar, osv. En ledare, normalt en

kung, etablerar kring sig ett antal vasaller,
som i sin tur kan ha vasaller. En sådan typ
av ”feodalism” i bred bemärkelse finns
världen över, i statsmaktens första utveck-
lingsstadium (Bournzel & Poly 1998 s.
751-752). Även längre ned i den sociala
organisationen, t.ex. byorganisationen,
kan man då finna samma personliga rela-
tioner och samma löftes-överenskommel-
ser.

Övergången från ett släkt- och stam-
samhälle till ett feodalt samhälle i tidiga
stater kan ske vid mycket olika tidpunkter.
Det sker i Västasien samtidigt som den för-
sta statsmakten upprättas, i Europa årtu-
senden senare. Man kan också diskutera
huruvida omvandlingen under nyare tid
är ett brott mot denna princip med per-
sonliga band, eller om detta brott kommer
först senare - med de amerikanska och
franska revolutionerna i väst.

Dagens samhälle organiseras genom
opersonliga relationer, vilket innebär att
ännu större nätverk kan upprättas. Den
härskande klassen organiseras som juri-
diska personer och delägarskap i dessa,
medan organiserandet nedifrån sker
som medborgarskap i stater eller med-
lemskap i intresseorganisationer.

En tredje indelningsgrund kan häm-
tas från Marx där han påpekar att det sätt
på vilket överskottet överförs till den
härskande klassen varierar (se ovan). I
slaveriet framträder all produktion så-
som tillfallande härskaren, och inget
som tillhörande slaven. I det feodala
framträder överskottet som en separat
del som överlämnas till det härskande
skiktet(ränta, skatt, etc.). I kapitalismen
är detta överlämnande fördolt, så att allt
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detta bevisade feodalherrens eviga nöd-
vändighet (Marx 1969-73 1 s. 290). I slav-
systemet krävs en direkt uppsikt, och
även i andra äldre samhällsformer spe-
lade auktoriteten en viktig roll för led-
ningen (Marx 1969-1973 1 s. 310; 3 s.
351). Jordägarna var före kapitalismen
produktionsprocessens ledare men har
sedan reducerats till rentierer (Marx
1969-1973 3 s. 782, jämför s. 727).

Wittfogels tolkning

Teorin om samhällets behov av ledning
kan tas för  långt.  Det mest berömda för-
söket i den vägen gjordes av Karl
Wittfogel i hans bok från 1957 om det
hydraliska samhället. Han var tidigare
marxist, och han hämtade sin inspiration
ur Marx’ skrifter – även om han ansåg att
i dessa fanns en totalitär möjlighet.

Wittfogel menar att storskalig bevatt-
ning skapade ett behov av stark ledning.
Överklassen som därur uppstod var goda
organisatörer, och de byggde en så stark
struktur att ”staten blir starkare än samhäl-
let” (Wittfogel 1981 s. 49-50). Wittfogel
inför också en slags spridningsteori där
även de stater som inte präglas av jordbruk
baserat på storskaliga hydrauliska anlägg-
ningar drogs in i det despotiska systemet.
Detta förklarar att Ryssland (och Sovjet)
kan räknas till denna typ av system.

Wittfogels teser har utsatts för omfat-
tande kritik, särskilt av antropologer som
visat att bevattningsanläggningar världen
över sköttes av lokalbefolkningar. Sällan
behövdes något direkt ingripande från
en stats härskare. Wittfogel har under-
skattat det folkliga inflytandet och bön-

dernas rättigheter samt även byråkratins
hederlighet i exempelvis Kina. Antagli-
gen var Europa mer despotiskt än Kina
under många århundraden. Dessutom
finns flera exempel på storskaliga an-
läggningar som inte lett till despotiska
regimer. Utdikningen utmed Nordsjö-
kusten var ett storskaligt socio-ekono-
miskt system baserat på samhällelig ar-
betsdelning kring utdikningar med
vallar, slussar, väderkvarnar, etc. Detta
ledde inte till despoti utan till dess mot-
sats, en serie bondedemokratier upprät-
tades utmed Nordsjökusten, samman-
hållna av den organisation som fördäm-
ningarna krävde. (Litteraturen är omfat-
tande, för kritik av Wittfogels idéer på
handboksnivå se t.ex. Fagan 1989 s. 392-
393 och för en mera positiv hållning se
Lewellen 2003 s. 52.)

Trots denna berättigade kritik har
Wittfogel allmänt sett rätt i att det finns
ett samband mellan basproduktionens
organisering och det sätt på vilket sam-
hället organiseras. Detta samband är en
dialektisk återkoppling. Men man måste
komma vidare från den förenklade tolk-
ning som Wittfogel lanserat. Överklas-
sens roll ligger inte i den direkta led-
ningen av produktionen, denna sköts lo-
kalt, utan på ett annat plan.

Samhällets behov av ledning

Den nödvändiga arbetsdelningen kräver
också organisation och därmed ledning.
Den kräver regler och fasta överenskom-
melser. Ett exempel som ovan nämnts är
hägnaderna och arbetet med dessa. Ex-
emplifieringen kan fortsätta. Mellan by-

Dessa motsättningar leder till att den so-
ciala strukturen utvecklas på ett helt an-
nat sätt än det tekniska komplexet där
motsättningarna är av en annan karaktär.

Kritiken mot tanken på klasser går ofta
ut på att det finns mer som enar än som
splittrar samhällets skikt. Ytterst går
denna tanke tillbaka på överklassens själv-
legitimerande där de, genom historien,
har framhävt sin roll som hela samhälls-
kroppens styrande. I själva verket utgår
Marx, som dialektiker, från att just över-
klassens funktion som samhället ledare är
det som ger överklassens dess roll som
förtryckande. Han har således flera reso-
nemang där han diskuterar det funktio-
nella i att det skapas ett ledarskap i en
komplex organisation, och han menar att
detta ledarskap framträder som ett viktigt
element i en samhällelig arbetsdelning.

Marx’ ungdomsskrift Tyska idelogin ger
vissa ledtrådar, även om hans teorier inte
var fullt utbildade vid denna tid och man
skall vara försiktig med dessa skrifter som
belägg på Marx´ teorier. Han har ett av-
snitt om arbetsdelningen som grund till
de samhälleliga motsättningarna. Först
kommer arbetsdelningen mellan kö-
nen, inom familjen. En samhällelig ar-
betsdelning fullbordas därefter då ”det
andliga arbetet skiljs från det materiella”
(Marx 1965 s. 136). Den sociala makten
uppstår ur denna samhälleliga arbets-
delning. I staten uppstår en motsättning
mellan det särskilda och det allmänna
intresset, dvs. staten som både instru-
ment för de härskande och för helheten.
Varje klass som strävar efter makten måste
framställa sitt eget intresse som det all-
männa. Till detta tillfogar Marx sin be-

römda formulering om att historikerna i
sina studier, genom denna överklassens
retorik, luras dela respektive epoks illu-
sion (Marx 1965 s. 144).

I Kapitalet preciserar han dessa tankar,
vad gäller kapitalismen. ”Genom många
lönearbetares samverkan utvecklas kapi-
talets herravälde till en nödvändig be-
tingelse, för att arbetsprocessen överhu-
vudtaget skall kunna utföras, alltså till en
verklig produktionsbetingelse. Kapita-
listens ledning av produktionen blir nu
lika oundgänglig som generalens befäl
på slagfältet.” Men kapitalistens roll är
dubbel, nämligen både som del av en
samhällelig arbetsprocess, och till for-
men despotisk. Historiskt har kapitali-
sten först frigjorts från kroppsarbete och
därefter även från att omedelbart över-
vaka och leda arbetet till att bli kapitalist
på heltid – vad han skildrar är över-
gången från hantverksmästare till
industriägare (Marx 1969-1973 1 s. 288-
289, jämför s. 267, 540). En annan meta-
for han använder är dirigenten över or-
kestern.

I tredje bandet av Kapitalet utvecklar
Marx sina tankar om arbetsledning. En
kommenderande vilja krävs för samman-
hanget och enheten i processen. Samti-
digt leder detta till en motsättning mel-
lan arbetarna och produktionsmedlens
ägare (Marx 1969-1973 3 s. 349). Han
anspelar på Hegels resonemang om
herre och slav.

Marx framför liknande uppfattningar
rörande förkapitalistiska perioder. Han
jämför kapitalisten med feodalherren,
vilken hade överbefäl i krig och domsrätt
som attribut till jordegendomen utan att
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bevattning, etc. Tanken är helt absurd.
Det är i den lokala organisationen med
hjälp av böndernas erfarenhetsbaserade
kunskap som alla sådana beslut tas.

Däremot kommer varje samhälle som
organiserar en större mängd människor
att behöva en gemensam tid. Det behöv-
des bestämda tider för att mötas och ut-
byta äktenskapspartner, gåvor, varor, ny-
heter, etc. Tidräkning, byggd på astro-
nomi, fanns världen över och manifeste-
rades tidigt: i de förcolumbianska rikena
liksom i monument som Stonehenge i
Europa. Gemensam tid för gemensam
interaktion – samhällets rytm – är en
funktion som inte skall underskattas.

Den regionala arbetsdelningen sköttes
dagligdags av köpmän och deras anställda
utan behov av överhetens och statens kon-
troll, men ju mer regelbunden och bety-
dande handeln blev, desto mer av statligt
skydd kräver handelsutbytet. Förutom
skydd och reglering behövdes betydande
infrastrukturella investeringar som ham-
nar, vägar, etc. Detta förklarar det regel-
mässiga sambandet mellan en mera ut-
vecklad handel och uppkomsten av starka
stater. Här måste man givetvis skilja mellan
nödvändighetsvaror, som ger handeln en
central roll i ekonomin, och lyxhandel
som är ett uttryck för överklassens vilja att
manifestera sig och leva gott.

Många av de stora imperierna förklaras
dock i sin yttre utsträckning av det nät-
verk som även lyxhandeln ger. Dessa so-
ciala strukturer kunde sin kärna bygga på
andra socio-ekonomiska samband där
skyddet för produktionens organisering
var centralt, men imperiets utbredning
kunde utsträckas till att omfatta handels-

nätet långt utöver handeln med nöd-
vändighetsvaror.

Ytterligare funktioner är den religiösa
eller ideologiska roll som överklassen
kan tjäna genom utförande av gemen-
samma ceremonier, etc. Dessa tillhör stu-
diet av andra målsättningar än över-
levnaden.

Överklassen kom, som ledare av sam-
hället, att ha ansvar för organiserande
och reglering av övergripande uppgifter.
Skydd av basproduktionen genom för-
svar, lagstiftning, samt upprätthållande
av den gemensamma rytmen, och organi-
sering och skydd av handeln tillhörde de
centrala uppgifterna. Till detta kommer
upprätthållande av ideologi för att göra
dessa funktioner möjliga. Denna ideolo-
giska ledning tog sig uttryck i en rad ele-
ment, som äganderätt, institutioner och
regler för överföring av resurser till över-
klassen etc. Tillsammans kom detta att
bilda system av sammanhängande ele-
ment, som gynnade och skapade varan-
dra, motsvarande det tekniska kom-
plexet. Denna samhälleliga struktur
måste studeras i sig för att man skall se
dess inre logik, och kunna inkludera yt-
terligare element i helheten.

Att de olika samhällsstrukturerna in-
delas efter hur, och på vilka grunder sam-
hällets ledning organiserats innebär inte
att överklassen är totalt ”bestämmande”
utan att det finns ett dialektiskt samband
mellan de basenheter i den lokala nöd-
vändiga samhälleliga arbetsdelningen
och den grupp som organiserar samhäl-
let på en övergripande nivå. I själva ver-
ket ligger huvudkraften i utvecklingen
på den förstnämnda nivån, bland alla de

arna fanns  vägar och broar som måste
skötas. En annan viktig gemensamt nytt-
jad funktion är anläggningar, exempelvis
större vattenkvarnar och väderkvarnar.
(Dessa var  på kontinenten ofta under
överklassens kontroll, men i Nordsverige
byggdes de av bondekollektiv.) Gemen-
samt anställda kunde också tillhöra
arbetsdelningen på lokalnivå, exempel-
vis de byherdar som betalades av by-
kommunen i stora delar av Europa.

Allt detta krävde ett rättsligt skydd på
en övergripande nivå. Detta är en faktor,
som varken Wittfogel eller hans kritiker
tillräckligt uppmärksammat. Den nöd-
vändiga och lokala arbetsdelningen be-
hövde en rättslig reglering och ett skydd
för denna reglering. Annars skulle det
s.k. ”free rider”-problemet, snyltarna, bli
överväldigande för de små enheterna.
De måste ha tillgång till makt att kunna
straffa den bonde som inte bidrog. (Före-
komsten av denna maktapparat med-
förde samtidigt att denna möjlighet säl-
lan utnyttjades – även om konflikterna
var legio.)

Från de tidiga lagarna spelar skyddet
för den lokala arbetsdelningen en viktig
roll. Överklassens uppgift är att garantera
upprätthållandet av denna lagstiftning.
De har även en roll i att utöva denna lag-
stiftning, eller låta sina vasaller och fog-
dar utöva den. Därmed har de en indi-
rekt en viktig roll för jordbruket, särskilt
för det jordbruk som hade betydande in-
slag av nödvändig samhällelig arbetsdel-
ning. Att de därigenom också berikar sig
ligger i sakens natur, liksom att lagstift-
ningen till dels blir en klasslagstiftning
till de härskandes favör.

Militärt försvar är en annan av överklas-
sens uppgifter. Denna innehåller en
dubbelhet eftersom våldet kan vändas
mot befolkningen. De som behärskar
våldsapparaten kommer bara därigenom
att tillhöra samhället ledningen. Detta
förklarar att nomader  ofta blev härskare
över intillboende jordbrukare.

Detta våldsmonopol påverkar också
odlingens utbredning. Det är ett faktum
att nyodlingar inte kunde ske i ett rätts-
löst tomrum. Det nyodlarhushåll som gav
sig ut i ödemarken, när denna var omgi-
ven av bebodda bygder, skulle alltid löpa
risken att bli ihjälslaget utan att någon
sökte skydda eller hämnas dem. Först
med den yttäckande statens kontroll kan
en fullständig nyodling ut över öde-
markerna inledas.

Går man tillbaka till ett tänkt mycket ti-
digt stadium utan starka beväpnade stam-
mar, kan små grupper av människor ha
givit sig av ut i ödemarken och utan att
riskera kringvandrande rövarband. Så
spreds de första människorna, och däref-
ter spreds jordbruket så utmed de bör-
diga dalarna.

Hövdingamaktens tidiga etablering
kan därför faktiskt ha inneburit en kon-
centration av bebyggelsen, eftersom
makt baserad på våld existerade men
bara fläckvis var reglerad.

En annan tidig uppgift som överklas-
sen ägnat sig åt är tideräkning. Astro-
nomi och anläggningar med vilka tiden
kan mätas finns i alla kulturer. Förutom
rent religiösa motiveringar har det ib-
land framförts att överklassen här skulle
kunna hjälpa jordbrukare att hålla reda
på när åtgärder skulle utföras som sådd,
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ket har förtrycket mot den enskilde kun-
nat vara betydligt hårdare i de tidigaste
samhällena. Behandlandet av de ”andra”
som djur tillhör dessa perioder.

Klasskampen uttrycks ideologiskt. En
av de dialektiska parallelliteterna genom
historien är att för varje stort steg i samhäl-
lelig organisering då skiktningen av sam-
hället blivit mer omfattande, så har också
ideologin om alla människors likhet tagit
ett stort kliv framåt. Utmärkande för
dessa perioder är, förutom en utvecklad
klasskiktning, att handelssystemen nått
ökad komplexitet och fasthet. En sådan
period är den första imperiebyggartiden,
från 700-talet till 400-talet f.Kr. Denna
period, som kallas ”axel-åldern”, var en
ideologisk grundartid från Grekland
över Västasien och Indien till Kina, då
olika ideologiska system utvecklades som
var gemensamma för stora folkmassor
och likställde de troende. Flera sådana
makt- och ideologiomvandlingsperioder
har haft samma grunder. Det har skett en
ökad samhällelig komplexitet på flera
nivåer som tvingat främmande männis-
kor att mötas.

En annan sådan perioden sträcker sig
från 1700-talets slut till 1900-talets slut,
då ideologier om människors likhet
formeras på grundval av erfarenheter
från  industrisamhällets omskiktning av
samhället och från  den globala koloniali-
seringen.

Sannolikt kan vi inte heller i framtiden
vänta oss något samhälle utan sociala stri-
der om makt och resursfördelning, men
de kommer att utformas på för oss ovän-
tade sätt.

Frågan är hur klasskampen skall

kunna mätas empiriskt genom den långa
historien. Jag skall inrikta mig på kam-
pen mellan det härskande siktet och de
stora folkgrupperna, det som kan kallas
en ”huvudmotsättning” i samhällsstruk-
turen, även om det finns rader med an-
dra motsättningar som också har bety-
delse.

I en undersökning har jag studerat de
stora folkliga resningarna på landsbyg-
den i Europa från 1200-talet till 1700-ta-
let (för litteratur se slutnot). En sådan
undersökning ersätter givetvis inte stu-
dier av de många små resningarna, som
sammantaget är viktigare för den långsik-
tiga samällsomvandlingen. Men sam-
manställningen ger möjlighet att disku-
tera centrala delar av klasskampens ut-
veckling över en lång tidsperiod.

Studien utgick från några antaganden.
Det första är att om upproret är tillräck-
ligt stort kommer det att nämnas i de
krönikor som fördes, och därmed får
man en god redovisning av alla stora upp-
ror i större delen av Europa från 1100-ta-
let och tidigt 1200-tal. Källmaterialet är
de nationella översikter som skrivits för
varje lands historia, och nästa antagande
är att dessa översikter nämner stora folk-
liga resningar som är dokumenterade.
Kompletteringar har gjorts med olika
atlasarbeten, och ett antal specialstudier
rörande folkliga uppror. Eftersom
avgränsningsfrågan är svår måste varje
enskilt uppror redovisas och diskuteras
särskilt. Detta är möjligt eftersom antalet
riktigt stora resningar är ganska begrän-
sat. Varje nation har under den stude-
rade perioden bara genomgått ett fåtal
stora uppror. Redovisningen har i första

basala enheter där produktionen sker.
Det finns ytterligare en funktion som

måste nämnas särskilt: överklassens roll
som samhällsbevarare. Den själv-
bevarande uppgiften är nödvändig för
stabilitet och förutsägbarhet, och en så-
dan strävan finns i alla mänskliga organi-
sationer.31)

I organisationens tendens att upprätt-
hålla sig själv, ligger också att dess
härskande skikt styrs av en medveten strä-
van att få förbli härskande. Bevarandet av
organisationen är bevarandet av maktför-
delningen och resursfördelningen. Po-
sitionen som härskande kommer nämli-
gen regelmässigt, genom hela historien,
att ge de härskande materiella fördelar
framför resten av befolkningen. Denna
snedfördelning, som följer av behovet av
ledning, leder till klasskamp.

Samhälleliga motsättningar

Motsättningar mellan individer och
grupper är det som de flesta egentligen
avser med begreppet ”motsättningar”.
Utan att ge upp den vida definition av
motsättningar som här används måste
man också se att i den medvetet framkal-
lade och drivna motsättningen mellan
två individer, eller mellan två grupper,
kommer det dialektiska spelet att utveck-
las till fullo.

Varje klass kommer att identifiera sina
intressen och sin säregenhet för att
kunna försvara sin position. Detta klass-
medvetande kommer att framträda sär-
skilt när motsättningarna i samhället
ökar. Överklassen måste alltid besitta ett
klassmedvetande, eftersom detta är en

grund för dess legitimitet. Just därige-
nom kommer dock de andra klasserna , i
motsättning till detta överklassens själv-
definierande, att forma sin uppfattning
om sig själva och sina intressen.

Varför kan inte herrar och slavar, över-
klass och underklass, leva sida vid sida
och fördela arbetsuppgifter och resurser
så alla blir nöjda? Svaret är att fördel-
ningen av samhällets resurser aldrig
kommer att vara ”rättvis”. De som har möj-
lighet ser till att de själva får fördelar och
tar åt sig en större del av resurserna. Detta
sker delvis för att skapar legitimitet åt sig
själva, sin ställning och den samhälleliga
strukturen som helhet. Detta är den re-
sursfördelning som låter dem bygga tem-
pel, skapa militära styrkor, osv. Delvis
kommer det att vara en resursfördelning
som låter dem leva i lyx, i ett liv som de
fattiga bara kan drömma om att leva.

Så länge som den grundläggande mål-
sättningen om överlevnad dominerade
kom den olikartade resursfördelning att
handla om liv och död. Motsättningarna
blev hårda. Det har aldrig funnits ett
mänskligt samhälle utan motsättningar.
Maurice Godelier har i sin skildring från
Nya Guinea visat hur hårt männens för-
tryck av kvinnorna är, och hur kvinnorna
svarar med olika former av motstånd –
trots att detta samhälle skulle kunna be-
traktas som ”klasslöst” (Godelier 1986,
jämför Godelier 1971 s. 170ff för teore-
tisk kritik av Engels).

De föreställningar som Marx och
Engels gav uttryck för , om ett ursprung-
ligt ”urkommunistiskt” samhälle är, om
de därmed menade att samhälle utan för-
tryck,  med säkerhet felaktiga. I själva ver-
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resningarna karaktär och blev allt mer
bonde- och arbetaruppror. De hade
starka drag av demokratisk nationalism
och kom att markera övergången till de-
mokrati under 1800-talet (1830, 1848,
osv.).

I detta korta referat berörs inte vilka frå-
gor som stod i centrum, och inte heller
kampformernas förändring, som var be-
roende av militärteknikens utveckling
och av de andra nationella former för
kamp som stod till buds (parlament,
etc.).

Endast den kronologiska variationen
har tagits upp och sammanfattningsvis
tillhör de stora folkliga resningarna i hu-
vudsak krisperioder. Samma resultat får
man för t.ex. Kina där det finns en god
redovisning av upprorsrörelser under
en mycket lång period. I  själva verket är
folkliga resningar en av de viktigaste
markörerna för samhällelig kris. De tjä-
nade som samhällsstrukturens redskap
för kataharsis.

Därmed är det dags att övergå till kri-
sens roll, de historiska vändpunkter som
ger samhällsstrukturen en domine-
rande roll i den dialektiska utvecklingen
– på samma sätt som teknikomvand-
lingen dominerar under de stora
expansionssprången.

 Den samhälleliga krisen

I en särskild artikel, ”Krisen är ingen ka-
tastrof” (Myrdal 2005c), har krisens för-
lopp tagits upp mer i detalj. Här skall
bara huvuddragen i den artikeln sam-
manfattas.

Begreppet ”kris” används inom
humanvetenskape  både för hela samhäl-
len och för individer. I den nämnda arti-
keln tas utgångspunkten  i en jämförelse
mellan dessa krisbegrepp, med antagan-
det att det breda användandet av begrep-
pet visar att en gemensam teori kan an-
vändas för olika nivåer.

För att börja med skillnaderna mellan
de olika nivåerna. En central skillnad
mellan individ och samhälle ligger i att
individen dör, och att detta både gör livet
mera överblickbart och kontrollerbart
samtidigt som agerandet i dödens
skugga framkallar livskriser. En annan
central skillnad är att i samhället utspelas
sociala konflikter i hierarkiska system,
men inom individen utspelas inre kon-
flikter mellan olika mål (förvisso styrda av
de yttre system individen ingår i). Därför
kommer dysfunktionalitet att utvecklas
på ett annat sätt i individen än i samhäl-
let.

Jag övergår därmed till likheter. Den
mest centrala likheten mellan individ-
och samhällsnivå är att krisen är system-
utmanande. Den kan leda till att syste-
met förändras, eller till att en ond spiral
inleds ned mot undergången. För att visa
likheten har begreppen från psykologi
och samhällsforskning sammanställts för
krisens fyra faser (diagram i Myrdal
2005c s. 91). Först nämns det psykolo-
giska begreppet; därefter dess samhälle-
liga motsvarighet

• 1/ chock/katastrof
• 2/ reaktion/dysfunktionell fas
• 3/ bearbetning/omstrukturering
• 4/ nyorientering/återhämtning.

hand skett i kartform, för att visa upprors-
rörelsernas utbredning.

Orsaken till att resningarna i städerna
inte tagits med (om de inte utgjort en del
av landsbygdsuppror) är att den folkliga
kampen där utgjorde en egen rörelse
som kräver sin särskilda bearbetning.
Dessutom var dessa resningar ofta mindre
omfattande.Det finns därmed en risk att
redovisningen blir  så ofullständig att den
inte kan användas för att tolka periodici-
tet.

Endast väpnade resningar tas med, ef-
tersom dessa visar att befolkningen dri-
vits till sitt yttersta. Väpnad kamp är den
sista, och farligaste, utvägen. Därför är
det slutliga antagandet att dessa stora
resningar var ”toppen av isberget”. Dessa
stora uppror föregicks av och represente-
rar mängder av mindre resningar, lokalt
motstånd, strejkrörelser, osv.

 Storlekskriteriet är att resningarna
som tagits  med måste omfatta minst mot-
svarande ett svensk landskap, eller ett
engelskt grevskap. Många av de samman-
fattningar som gjorts lider av att de inte
har ett storlekskriterium. De blandar
stora och små resningar, och tar ibland
även med sådana som snarast kan betrak-
tas som oblodiga demonstrationer. Så-
dana undersökningar ger inte underlag
för studier av periodicitet (det finns ett
flertal, från senare år se t.ex. Neveux
1997).

De sammanställningar av europeiska
bondeuppror som jag har gjort från hög-
medeltid till franska revolutionen kan
sammanfattas i några punkter32):

 • Stora bonderesningar förekom un-
der hela denna period, och vissa områ-

den var mer aktiva än andra. Bonde-
republikerna utmed Nordsjökusten och
i Alperna var ett sådant område, England
och Skandinavien var under medeltiden
andra sådana område, medan Ryssland
blev ett upprorsaktivt område först från
1500-talet.

• Under perioden efter år 1000 kom
flera stora resningar, vilka kan betecknas
som motstånd mot den framträngande
feodalismen. De är dock svåra att skilja
från en serie nationella resningar i ett
bälte av periferi från Skottland över Skan-
dinavien – där den fulländade feoda-
lismen ersätter ett äldre hövdinga- och
stamsamhälle.

• En nedgång för större resningar
följde under 1200-talet. En mindre topp
kom under nödåren i början av 1300-ta-
let, och då etablerades de första bonde-
republikerna och detta förbereder nästa
skede.

• Ett större uppsving för folkliga
resningar kom med den senmedeltida
agrarkrisen. Efter en ökning under sent
1300-tal nåddes en långvarig topp som
varade fram till början av 1500-talet.

• En ny nedgång följdes av en liten
topp i slutet av 1500-talet, i samband med
nödår.

• En våg av större folkliga resningar
kom i mitten av 1600-talet. Dessa utlöstes
i hög grad av de stora europeiska krigen,
men bidrog också till dessa krigs upphö-
rande.

• Slutligen kommer en stigande våg av
resningar mot slutet av 1700-talet. Denna
kulminerade i franska revolutionen och
dess efterdyningar.

Därefter förändrade de folkliga
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funktionella fas måste man betrakta den
samhälleliga strukturens säregenhet
(jämfört med det lösare sammansatta tek-
niska komplexet). I ett fungerande sam-
hälle finns en balans mellan olika sam-
hälleliga intressen. I lagar, överenskom-
melser och ytterst genom statens förmed-
ling hålls klasskampen i schack och ut-
ländska erövrare hålls borta. Under kri-
sen kommer detta samhällsbevarande att
slå bakut, och strukturen som tidigare var
en förutsättning för utvecklingen av pro-
duktionen, ”funktionell”, blir ett hinder.
Eftersom ett huvudmål för det sociala sys-
temet är att bevara sig självt kommer det
att försvara sig förbi det som är
funktionellt för den grundläggande
produktionsmålsättningen (Myrdal
2005c s. 102). Den samhälleliga dys-
funktionaliteten är motsvarigheten till

tendensen till överdrift och miljöförstö-
ring i produktionsutvecklingen.

Försvaret förbi det funktionella för
samhällsstrukturen och ned i det dys-
funktionella sker på två sätt. Det ena är
relaterad till produktionen och förstär-
ker tendensen till överdrift, den andra är
relaterat till samhället i sig.

A/ Investeringar i produktionen kom-
mer att göras förbi det funktionella, och
därmed kommer tendensen till överdrift
(som ligger redan nyttjandet av resurser)
att stärkas. Ett exempel är att de tidiga
stadsstaterna i konflikt och krig med var-
andra drev bevattningen så långt att den
ledde till försaltning.

B/ Den direkta maktutövningen kom-
mer att drivas för långt, av dem som har
makten. Maya-rikena ger exempel. Här
ökade tempelbyggandet och överklas-

I denna sammanfattning skall enbart
den samhälleliga krisen diskuteras, men
i artikeln ges motsvarande paralleller
och applikationer på den individuella
krisen.

För att förklara hur en kris utlöses in-
förs begreppet ”överskottskapacitet”. En
katastrof behöver inte utlösa en kris och
utmaning av systemet. En samhällelig
struktur kan ofta klarar av en utmaning i
form av en plötslig katastrof, en flodvåg
eller en utbredd sjukdomsepidemi. Re-
parationsarbeten inleds snabbt, förlorad
kapacitet ersätts. Men om överskotts-
kapaciteten är  begränsad kommer vik-
tiga funktioner att falla bort, motsättning-
arna över kvarvarande resurser hårdnar
och samhället kastas ut i ett krisförlopp.

Under ett språng, då produktions-
förmågan ökar kommer ”överskotts-
kapaciteten” att växa. Orsaken är att för-
mågan att producera nyttigheter stiger
snabbare än den mängd behov som upp-
levs som nödvändiga. Expansions-
perioder ger därför möjligheter att fylla
nya behov. Dessa behov tillväxer gradvis
och integreras i ett fast behovsparadigm.

Överskottskapacitetens säregenhet är
att den kan sättas in för att tillfredställa
olika behov, den kan riktas ̈ åt olika håll.
Under en expansion inriktas den mot
fortsatt utbyggnad av kapaciteten. Inves-
teringar görs i nyodlingar, uppbyggnad
av anläggningar, etc. Detta förklarar den
väldiga kraftutveckling som sker under
expansionsfaser. Dynamiken göder sig
själv, med kraftutveckling mot nya områ-
den.

Efter expansionen följer en ut-
planingsfas, vilket ligger i det tekniska

komplexets natur: dess möjligheter blir
gradvis uttömda. Samtidigt fortsätter till-
växten av mängden behov vilka upplevs
som fasta. Man kan fråga sig varför denna
tillväxt inte planas ut. Förklaringen lig-
ger i att samhällelig utveckling och
produktionsutveckling måste förstås
som olika processer. Samhällets stri-
dande grupperingar kommer alltid att
strida för, och även kunna etablera, nya
fasta behov så länge kapaciteten finns till-
gänglig. Om dessa grupper inte stred
aktivt för sina intressen skulle de över-
flyglas och riskera att gå under. De sam-
hälleliga motsättningarna tillåter inte att
fri överskottskapacitet flyter omkring, is-
tället strävar lösandet av motsättningarna
till fasta överenskommelser och resurs-
fördelningar.

Överskottskapaciteten kommer därför
att minska, eftersom all tillgänglig kapa-
citet tas upp av etablerade behov, se figur
16. Dessa fasta behov är väl motiverade,
och garanterar samhällets fortbestånd.
Men samtidigt minskar ökningen i pro-
duktionskapacitet för att tillslut plana ut.
Den riskerar dessutom att minska totalt
genom människans tendens att gå till
överdrift och förstöra resurser. Därmed
blir samhället allt mer känsligt för stör-
ningar.

Resultatet blir att det som i ett väl fung-
erande samhälle kan klaras av, som natur-
katastrofer, epidemier eller grannars
erövringsförsök, med en krympande
överskottskapacitet till slut blir  omöjligt
att hantera. Den nedåtgående spiralen,
som utmärker krisens andra fas efter ka-
tastrofen, inleds.

För att förstå denna krisens dys-

Figur 16 a-c. I det vänstra diagrammet visas tillväxten av kapacitet och av de fasta behoven under en
tillväxtfas. I det övre högra diagrammet visas skillnaden mellan dessa, som kallas ”överskottskapacitet”.
I det nedre högra diagrammet visas hur två olika katastrofer drabbar samhället under olika historiska
faser. Denna ”chock” leder till återhämtning när det finns överskottskapacitet, eller till en nedåtgående
spiral, när det inte finns överskottskapacitet. Ur Myrdal 2005c s. 98.
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sens krigföring strax före det totala sam-
manbrottet. Det som skulle legitimera
och försvara samhället drevs för långt,
och i ett krampaktigt försök till att upp-
rätthålla fördjupades krisen och med-
förde i detta fall  en fullständig och lång-
varig förödelse.

Den allt mer dysfunktionella samhäll-
strukturen kommer att utlösa motåtgär-
der. Ofta följs krisen av stora folkliga
resningar, som under romarrikets slut-
skede, eller efter digerdödens härj-
ningar i Europa. Detta är inte bara ett svar
på krisens påfrestningar, utan fastmer ett
svar på den övergripande samhälleliga
strukturens dysfunktionella reaktion på
en sjunkande produktionskapacitet.

Därmed kan den rekonstruerande fa-
sen inledas. I de allt skarpare motsätt-
ningarna framträder nya lösningar och
nya överenskommelser. Det samhälleliga
kontraktet omförhandlas, det folkliga in-
flytandet ökar åtminstone för en tid. Den
gamla sociala strukturen ersätts av en
(delvis) förändrad social struktur.
Extrakostnader för legitimering av över-
klassen och hierarkin rensas ofta bort, vil-
ket gynnar produktionsåterhämtning.

Den nya sociala strukturen öppnar
som regel  för ett nytt tekniskt komplex i

vardande, och i förlängningen för en ny
expansionsfas. Orsaken är att samspelet
mellan en tidigare funktionell samhälls-
struktur och dess tekniskt komplex nu
försvagas eller sätts ur spel.

Detta förlopp sker inte alltid. Det
finns samhällsstrukturer som genom kri-
sen kastas ned i långa perioder av ned-
gång eller stagnation, en slags samhälle-
lig invalidisering. Men när stora system-
förändringar av samhällsstrukturen kom-
mer sker detta regelmässigt över krisens
nedbrytande fas. Därför kan samhälls-
krisen sägas vara en av förutsättning för
all utveckling, även den tekniska.

Det är således i utvecklingens obalans
mellan de stora processerna som dyna-
miken ligger. Att bara studera
produktionsteknikens utveckling eller
att bara studera samhällsstrukturens för-
ändring ger inte en fullständig förstå-
else. Motsättningarna i samhället, både
inom teknikutvecklingen, inom sam-
hällsstrukturen och mellan dessa ger
historiens dynamik.

Därtill kommer, med ökad styrka ge-
nom historien, behovens förändring.
Nästa avsnitt skall handla om framväxten
av andra behov än de grundläggande.
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Behovsparadigmet

Överlevnad och fortplantning har styrt
människors medvetna agerande under
många generationer. Men den dialektiskt
styrda mänskliga kulturhistorien kan ald-
rig tillåta att behoven förblir konstanta.
Människans gåva och förbannelse är att
aldrig förbli nöjd.  Nya önskningar dyker
upp och det som idag är ”överlevnad” är
ofta det som tidigare var ”överflöd”.

”Behov” styr en mera omedelbar avsikt.
Ofta definieras de genom den njutning
de framkallar eller genom den saknad
som deras icke-uppfyllande utlöser. Men
detta säger inte mycket. För Hegel är be-
hoven närmast att likställa med livet självt
(Heidegren 1995 s. 15), för Sartre är de
en enhet mellan människa och materia,
och ur behoven föds praktiken (Sartre
1976 s. 80, 85). Det är uppenbart att de är
helt centrala för att förstå de människans
målsättningar som den dialektiska tolk-
ningen förutsätter.

Den äldre nationalekonomin utgick
från behoven och konstaterandet att
dessa ständigt var större än möjlighe-
terna att uppfylla dem. Därav följde den
”dystra slutsatsen”: det råder ständig

knapphet. Dagens nationalekonomer ta-
lar hellre om ”efterfrågan”, ett begrepp
som är knutet till marknaden och mark-
nadsekonomin. Det beskriver således
endast en del av den existerande verklig-
heten, och teoretiskt har det sin grund i
teorier om marginalnyttan som formule-
rades i slutet av 1800-talet. För en analys
av produkter som säljs på marknaden har
begreppet användbarhet, men i denna
text studeras längre tidsperspektiv och
en totalitet. Marknadsekonomin är vis-
serligen viktig idag, men den har spelat
en dominerande roll i hela samhället un-
der en relativt begränsad period. Därför
skall begreppet ”efterfrågan” inte vidare
användas. Riktigt galet blir det när några
av dessa ekonomer och anhängare av
doktrinen tror sig kunna utvidga mark-
nadens princip till allt mänskligt.

Det gemensamma för behoven är att de
är möjliga att tillfredställa. Men inte alla på
en gång. Den totala mängden behov kan
kallas ”behovsspektrat”, och endast en del
av detta kan fyllas, vilket leder till motsätt-
ningar . Det finns en väldig variation kam-
pen om  behovsspektrat från samhällsnivå
ned till inom enskilda individer.

Behov och önskningar
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vänds markerar att dessa system skiljer sig
till sin uppbyggnad och sammansättning
från ”tekniska komplex” och ”samhälls-
strukturer”. Ett paradigm byggs upp av
ett system av sammanhängande tanke-
figurer och idéer.

Detta gemensamma tankesystem
kring samhällets målsättningar, detta pa-
radigm, förändras som de andra syste-
men språngvis. Däremellan finns långa
perioder av relativ konstans, då övergri-
pande tankemönster bestämmer vilka
”fasta och nödvändiga” behov som skall
uppfyllas.

Att studera behovens historia

Att peka på behovens ökade mångfald
genom historien hjälper inte långt i ett
försök att studera behovens historiska ut-
veckling. Dessa måste undersökas kon-
kret och med bestämda och mätbara in-
dicier. Detta är inte lätt. Den mångfald av
önskningar och behov i ett samhälle som
aldrig blir tillfredställda, men som ändå
styr samhällets utveckling, är svåra att
fånga med empiri.

Att exempelvis mäta behovens fördel-
ning genom att mäta tids- och resurs-
åtgång för olika ändamål i varje given tid
och region skulle kunna leda till cirkel-
resonemang. Önskade verkligen massan
av Egyptens befolkning i det Gamla riket
pyramider, eller var dessa snarare ett ut-
tryck för faraos makt? Mer komplicerad är
frågan om medeltidens bönder verkli-
gen kände sig behöva de stora katedrale-
rna i stiftsstäderna? Säkerligen önskade
de i viss mån att se dessa manifestationer
över Guds storhet, men samtidigt tvinga-

des de att lämna sin produktion till kyr-
kan för att uppfylla höga prelaters önsk-
ningar.

Möjligen skulle denna metod kunna
förfinas genom att man studerade vilka
behov som människornas flertal valt att till-
fredställa. Undersökningen skulle kunna
fördjupas genom att man jämförde
expansionsperioder då levnadsstandar-
den ökade, med nedgångsperioder och
kriser då människor måste välja vilka be-
hov de i det längsta ville försvarara.

En annan  enklare, men ändå intres-
sant, väg vore att se vilka behov som iden-
tifierades av tidens ledande teoretiker,
de vilka fick betydelse i sin samtid. Visser-
ligen kan dessa män ur överklassen ha
haft svårt att se folkmassornas perspektiv.
I viss mån motverkas denna snedvrid-
ning av att urvalskriteriet är i vilken mån
deras idéer fått ett allmänt genomslag.

Sådana jämförelser skulle kunna
sträcka sig ned till merkantilisternas och
fysiokraternas tid i Europa, från 1500-
och 1600-talen. Detta är den första tid då
en mera allmänna och skriftligt doku-
menterad nationalekonomisk debatt eta-
bleras (i Europa efter antiken). Men
dessa teoretikers utsiktspunkt var staten,
och bedömningen av samhällets behov
skedde med statens mått. Därför är det
riktigare att starta med sent 1700-tal då
inte bara statens utan också den enskilda
människans behov identifierades som
det centrala. Adam Smith var en av de för-
sta och mest inflytelserika som försökte
utveckla en teori om den totala ekono-
min, och inte minst om de enskilda
individernas samlade ekonomi – den
berömda osynliga och styrande handen.

”Önskningar” tycks mera obegrän-
sade, särskilt om begreppet förstärks till
”önskedrömmar”. Inom önskningarnas
vidd finns de ”behov”, nämligen de vilka
upplevs som mera nödvändiga och rea-
listiska. Men önskningarna sträcker sig
utöver dessa till det som ligger långt
borta i tiden, och till det som synes orea-
listiskt och ouppnåbart. Trots denna
upplevda gränslöshet är även önskninga-
rna begränsade av det tänkbara och det
möjliga.

De behov som kan uppfyllas ökar ge-
nom historien, tack vare den tekniska ut-
vecklingen och den därmed samver-
kande förändringar av samhällsstruktu-
ren. De föregående två kapitlen kan sä-
gas handla om människans ökande
”praktiska möjlighetsrymd”. Begreppet
har använts av Hägerstrand med hänvis-
ning till det engelska begreppet
”possibility space”. Han argumenterar
för en översättning av ”space” med
”rymd”, som en markering av att det är ett
”handlingsfrihetsmått” (Hägerstrand
1994 s. 11, s. 47). Helt ovanlig är inte
denna typ av terminologi. I sin skrift om
människans uppkomst, och hennes för-
måga att skapa genom att fantisera, talar
fransmannen Dortier om att detta ger
människan en “monde possible”
(Dortier 2004 s. 363, med en, för en
fransman typisk, hänvisning till Gottfried
Leibniz).

Hägerstrand kopplar ”möjlighets-
rymden” till önskedrömmarna (Häger-
strand 1994 s. 51ff). Det är enligt min
uppfattning en olycklig sammanbland-
ning, som försvårar en analys. Istället bör
man hålla fast vid den ”praktiska

möjlighetsrymden”, som det vilket ska-
pas genom den ackumulerande utveck-
lingen. Utanför denna finns en
”önskerymd”, som omfattar mer än det
som ges av de praktiska möjligheterna.
Men denna önskerymd hålls tillbaka av
möjlighetsrymden, och det finns ett dia-
lektiskt samspel dem emellan.

Ett begrepp som inte kommer att an-
vändas här är människors ”lycka”, efter-
som den är relativ, varierar från stund till
annan och det mest centrala: den kan
inte förstås utan att man också tar upp
den minst lika viktiga och drivande käns-
lan av ”olycka”.33) Lycka och olycka sam-
manfaller i själva verket, och de är relate-
rade till behov och önskningar.

Genom behoven, och i vidare mening
genom önskningarna, identifierar män-
niskor ett antal olika (och motstridiga)
målsättningar. Precis som alla andra före-
teelser samlar sig målsättningarna i ett
samhälle till ett system. Detta system
måste, på grund av de begränsade resur-
ser som står till förfogande, innehålla ett
mått av konstans. Resurserna måste för-
delas på ett sätt som innehåller en stabili-
tet och beräkningsbarhet. Det sker för-
visso ett ständigt förhandlande, samman-
jämkande och även maktkamp med olika
metoder. Det etablerade behovssystemet
etableras således i samspel med sociala
strider och tekniska möjligheter. Men
behovssystemet skall också ses som ett sys-
tem i sig, med en egen inre sammanhål-
lande logik.

Det målsättningssystem som för-
härskar skall här benämnas ”målsätt-
ningsparadigm” (eller ”behovspara-
digm”). Att begreppet ”paradigm” an-
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En undersökning av vad dessa (och
andra) betydande teoretiker har sagt
måste göras mera omfattande, djuplo-
dande och framför allt mera källkritiskt
än vad som här gjorts. Deras inflytande i
sin samtid måste diskuteras, samt deras
didaktiska syften med texterna. Under-
sökningen bör också kombineras med
andra indicier, för att skapa en bild av
behovens utveckling i ett långt historiskt
perspektiv.

Jag känner inte till några sådana stora
empiriska genomgångar i världshistorisk
måttstock. Trots detta skall några stora
trender i behovsutvecklingens historia
skisseras, baserade i allmänna kunskaper
om den ekonomiska och materiella his-
toriens utveckling.

Några stora trender

En övergripande trend är att det grund-
läggande behovsparadigmet, om överlev-
nad, tenderar att minska i betydelse ge-
nom historien. Inte desto mindre har
detta behovsparadigm genom historien
varit totalt dominerande. Inom detta
grundläggande behovsparadigm ligger
att antalet människor tenderat att öka.
Fler människor har givit relativa fördelar,
från samhällsnivå ned till familjenivå.
Rent utilitärt kan man också påstå att en
total behovstillfredsställelse ökar med
fler människor.

Det förefaller dock som om fördelarna
med en stor människomängd upphör
vid en viss produktion per capita. Orsa-
ken till detta samband mellan ökad indi-
viduell välfärd och minskat antal barn är
intressant, men lämnas här åt sidan. Men

detta samband kommer att medföra att
den huvudtrend som givit världen allt
fler människor säkerligen upphör redan
inom ett sekel. (Kopplat till denna för-
ändring är att resursförbrukningen, re-
dan med existerande befolkning, har
förts till överdrift. Därför kommer balan-
serande åtgärder att sättas in.)

Ett genom historien allt effektivare re-
sursutnyttjande har inte bara givit en
större arealproduktivitet, som lett till en
ökad befolkning, utan också givit en
större produktion per individ. Detta
tycks dock inte ha medfört att människor
ökat sin matkonsumtion genom histo-
rien. Det förefaller som om tendensen
till ökat antal människor har motverkat
en sådan standardökning.

Först under det senaste århundradet,
då befolkningsökningen avtagit, har det
grundläggande behovsparadigmet upp-
fyllts till fullo för människorna. De kan
äta sig mer än mätta, de kan klä sig utan
att behöva slita ned sina kläder till trasor.
Ett sådant förbättrat uppfyllande av de
basala behoven utgör i själva verket inled-
ningsfasen i varje industrialisering av ett
land. Detta får regelmässigt den effekten
att länder i en tidig industrialiseringsfas
ofta avsätter relativt mycket till  ökad pro-
duktion av kvalitetslivsmedel (t.ex. kött)
och till lätt industri (t.ex. kläder).

Även om inte människor ätit mer och
mer genom större delen av historien, har
andra behov än de basala på lång sikt ten-
derat att öka i relativ betydelse. Männis-
kor har gradvis fått del av ökade materi-
ella fördelar utanför det grundläggande
behovsparadigmet, vilket kan uttryckas
som att det funnits en tendens till att

I en sådan undersökning av de stora
teoretikerna skulle man kunna gå från
Adam Smiths betoning av guldkantens
betydelse, där även den fattigaste tjänare
ville ha någon lyx, till Seniors framhäv-
ande av variationen: alla strävar efter va-
riation i kläder och mat. Därmed skulle
man fånga den första industrialisering-
ens begynnande industriproduktion un-
der slutet av 1700-talet och början av
1800-talet.

Marshalls och Jevons betonar därefter
också avkopplande aktiviteter och njut-
ning. Diversifiering och variation
utsträcktes längre än till mat och kläder,
och betonades alltmer. Människor vill ha
andra saker, inte mer av detsamma. Detta
är inte bara den teoretiska grundvalen
för marginalnyttoteorin, utan också en
bild av den framväxande massproduktio-
nen med dess nya behov under senare
delen av 1800-talet.

En ny fas kommer med välfärdssamhäl-
let. En mycket använd framställning i mit-
ten av 1900-talet var psykologen Maslows
behovstrappa, som formulerades i hans
bok om motivation och personlighet från
1954. Att detta är en allt för enkel modell
har de flesta klart för sig, även Maslow
själv (Maslow 1970 s. 51-53 et passim).
Han uttryckte sig försiktigt och pekade
på en rad undantag. Det intressanta i teo-
rin är snarast det genomslag den fått.

Tanken är att mer basala behov tillfred-
ställs först och sedan, när dessa behov har
”fyllts”, vänder sig människor mot behov
på en högre nivå. Rangordningen är: 1/
kroppsliga behov; 2 /trygghetsbehov; 3/
gemenskaps- och tillgivenhetsbehov; 4/
uppskattning; 5/ självförverkligande.

Maslow tog även upp exempelvis este-
tiska behov, men säger att vi vet lite om
dem. Som psykolog har han få historiska
exempel, och hans teori skall i första
hand ses som ett belägg för behovs-
graderingen i mitten av 1900-talet. Den
ökade materiella tryggheten medgav ett
gradvis övergivande av detta som övergri-
pande mål. Istället infördes materiellt
självförverkligande och upplevelser i
form av semesterresor och hobby-
verksamheter (i Västvärlden).

Från de senaste årtiondena kan man
välja Amartya Sen, som formulerat teorier
om behov som fått ett starkt genomslag i
stora delar av världen. Han talar om ”fri-
heter”, där han ger detta begrepp en ny
och mera omfattande innebörd än vad
det brukar ha. Här ingår politisk frihet
men också ekonomiska möjligheter, so-
ciala möjligheter, genomskinliga garan-
tier, skyddande säkerhet (Sen 1999 s. 10,
39-40).

Han ansluter medvetet till en välfärds-
debatt under efterkrigstiden, där också
andra mål som kvinnans ställning, jämlik-
het, miljövård, etc. identifierades. Lik-
som Maslow kan Sen ses som typisk för sin
tid. Han betonar de ”mjuka värdena”,
vilka kommer att öka i relativ betydelse
som en följd av att den materiella
tillfredställelsen blir allt effektivare upp-
fylld. Men framför allt betonar han att alla
människor, i hela världen, har rätt till ett
gott liv i ett demokratiskt samhälle. Detta
inte bara kommer att ske, utan sker just
nu: Västvärldens relativa tillbakagång i
den stora utjämningsprocessen i världen
där stora delar av övriga världen ökar sin
välfärd och produktion snabbt.
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att kunna äta helstekt gris drypande av
flott eller om en färgrann kappa.

Den ökade möjlighetsrymden kom
också att ge folkmassorna möjlighet att
uttrycka sin sociala status, ofta gentemot
andra grupper. Bondekulturens blomst-
ring i Europa och Nordamerika från slu-
tet av 1700-talet och under 1800-talet är
ett uttryck inte bara för en ökad tilläg-
nelse av välfärd. Detta skedde också i for-
mer vilka tog sig ideologiska uttryck i
bondeklassens självhävdelse. Kläde-
dräkt, möbler, folkmusik, osv. skapade en
gemensam bondekultur. Stora delar av
den vackra och rika folkkultur som idag
bevaras är ett uttryck för bondeklassens
självhävdelse när de steg fram som en allt
mer inflytelserik klass under 1800-talet.
Och enligt dialektiken fanns inom
denna klassmärkets rikedom också en
ökade möjligheter till individuellt ut-
tryck.

Tillvarons guldkant sträcker sig
mycket långt tillbaka. Smycken tillhör
människoblivandet. Den ökade hant-
verksproduktionen som sedan följer ger
många fler ”prylar” av skiftande använd-
ning. När vi når fram till industrialise-
ringen exploderar detta i en mångfald av
olika varor. Detta var den materiella och
historiska grunden för nationalekono-
miska teorier om diversifieringen som
en central del av behovstillfreds-
ställelsen.

De materiella behovens diversifiering
har emellertid gränser. Engels lag för
matkonsumtion, och för jordbruket, har
redan nämnts. Denna kan utvidgas till all
materiell produktion. Ju snabbare
teknikutvecklingen är på ett område,

desto mera tenderar detta områdes sam-
hälleliga betydelse, som andel av den to-
tala aktiviteten, att relativt falla tillbaka.
Dagens industriproduktion verkar gå
samma väg som jordbruket, i andel av to-
tal aktivitet i samhället. Industriarbetar-
klassen lämnar plats för robotar, och
tillfredställelsen ökar inte lineärt när en
individ skaffat ytterligare en bil eller en
TV. Dessutom tenderar nya prylar att
kräva mer av den allt knappare tiden. Pa-
radoxen blir att i det materiella mest ef-
fektiva samhället hittills kommer det
icke-materiella behoven ofta att långsik-
tigt öka i relativ betydelse. (Att detta gäl-
ler det konstanta, omsorg och vänskap,
har redan nämnts ovan.)

Dessa andliga behov har som regel en
lång historia och några av dem är direkt
knutna till den materiella produktio-
nen. Johan Söderberg har visat på sam-
band mellan marknadens utveckling
och ett mera civiliserat beteende mellan
människor i Sverige under de senaste
tvåhundra åren (Söderberg 1999). Detta
är en civilisering underifrån. På samma
sätt skulle man kunna hävda att ökad fri-
het och demokrati gynnat samhällets för-
måga att tillfredställa materiella behov
(och reglera skattetryck, minsta lönenivå,
etc.). Men civilisering, frihet, demokrati
har också en utveckling i sig. Det etable-
ras ett behov hos människor att delta i
beslutsprocesser. Detta behov är inte en-
bart betingat av strävan efter effektivare
materiell tillfredställelse, utan framträ-
der också som ett behov grundat i tankar
på moral och rättvisa, i känslan av att delta
i upprättandet av ett funktionellt styre.

Ett annat intressant fenomen har upp-

”lyxen” ökat. Detta beror ytterst på att
möjlighetsrymden blivit större.

För jordbruket (matproduktionen) ut-
trycks detta i ekonomiska termer som
”Engels lag”. Med en ökad total konsum-
tion per hushåll kommer den andel som
går till mat att gradvis sjunka. Denna lag-
bundenhet finns genom historien, från
de första hantverkets uppkomst, över de
tidiga städernas utveckling fram till det
industriella genombrottet.

En följd av detta är att det som upplevs
som ”nödvändiga behov” förändras. För
att en människa skall känna sig leva en
människovärdig tillvaro kan hon i en
epok gå barfota med tagelskjorta, men i
nästa måste hon ha skor och linneskjorta
för att inte tillhöra de fattigaste (exem-
plet är från Adam Smith). Önskedröm-
mar i en tid blir nödvändiga behov i en
annan.

Denna omvandling där lyx förvandlas
till vardag gäller även inom matkulturen,
där den mat som de rikare äter så små-
ningom också hamnar på folkets bord
(även om således inte kalorimängden
tenderar att långsiktigt öka förrän sent).
Brödätandet i Europa kan tas som exem-
pel. I Frankrike kom det vita vetebrödets
seger över rågbrödet under de senaste
århundradena, medan i Sverige har vi
det jästa rågbrödets framryckning på
kornbrödets bekostnad under 1000-
1200-talet i Sydsverige och under 1500-
1600-talet i Östsverige.

Man måste dock påpeka att inte heller
denna gradvisa tillväxt av tillvarons guld-
kant är en rak linje. Under de perioder
då folkmassorna tillkämpade sig större
fördelar genom sociala strider skedde en

större framryckning, medan de kunde
tryckas tillbaka under andra perioder.
Vad som här avses är den mycket långsik-
tiga tendensen.

En fråga är varför folkmassorna ofta tar
efter det som överklassen använder. Det
vore förenklat att se detta som
”gesunkenes Kulturgut”, nedsjunken
kultur, där överklassen är särskilt ska-
pande. I redskapsutvecklingen är det
folkmassorna som är mer skapande, och i
den andliga kulturen sker ett ständigt
korsflöde. Medeltida dansmusik från
överklassen blev sedan visor hos under-
klassen, och denna omvandlades under
1800-talet till klassisk musik för de bil-
dade – och i vart och ett av dessa steg
skedde omvandlingar.

Icke desto mindre finns det en ten-
dens till övertagande av det som samhäl-
lets högre skikt njuter av. Förklaringen är
överklassen särskiljer sig genom att leva
ett liv som är en projektion av massornas
önskningar. De måste leva så för att
kunna höja sig över massorna, för att defi-
niera sig som klass. Detta innebär att över-
klassens lyx indirekt bestäms av de all-
männa önskningarna i samhället. Men
överklassens levnadssätt är dessutom be-
stämd av en rad andra målsättningar. Ex-
empelvis måste den europeiska medel-
tida adeln utöva sin roll som krigarkast,
och även markera denna roll som särskil-
jande, med de attiraljer som tillhör
denna roll och detta särskiljande. Deras
levnadssätt innehöll därför rader av ele-
ment som inte uttryckte massornas dröm-
mar, och som aldrig övertogs av dem. Få
bland folket drömde  om att bygga vinter-
kalla stenslott, men de drömde gärna om
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Vi försöker utnyttja vår egen hjärnkapaci-
tet hårdare än någonsin med datorise-
ring och i informationssamhället. Kan-
ske ligger omdefinieringen av det sam-
manhängande paradigmet helt enkelt i
att människan under överskådlig tid
måste ägna sig åt att balansera den fram-
stöt som gjorts.

Under alla dessa trender ligger en
motsättning mellan möjligheter och
önskningar, som det sista avsnittet skall
ägnas åt.

Möjligheter ger önskningar

 De tekniska upptäckternas möjligheter
måste upptäckas, och vi kan bara önska
det vi kan föreställa oss. Endast fantasin
sätter gränser säger man ibland. Dessa
fantasins gränser är ganska trånga, skulle
man kunna tillägga.

Utgångspunkten får bli några kortfat-
tade, men tankedigra, anmärkningar av
Marx. I det under hans livstid aldrig pu-
blicerade ungdomsverket Den Tyska ideo-
login skrev han att ”själva det första tillfred-
ställda behovet, den verksamhet som le-
der till tillfredställelsen och det en gång
frambringade verktyget för tillfredsstäl-
lelse skapar nya behov – och att detta ska-
pande av nya behov är den första histo-
riska handlingen.” (Marx 1965 s. 134).
Några år senare, i Till kritiken av den poli-
tiska ekonomin utvecklar han tankegången
i det berömda förordet. Efter några for-
muleringar om att en viss samhällsform
ger utrymme för en viss typ produktions-
teknik fortsätter han: ”Därför ställer sig
mänskligheten alltid blott sådana upp-
gifter, som den kan lösa, ty närmare be-

traktat skall det ständigt visa sig, att själva
uppgiften endast uppkommer när de
materiella betingelserna för dess lö-
sande redan är förhanden eller åtmins-
tone befinner sig i processen av sitt var-
dande.” (Marx 1969 s. 10).

Marx menade att människornas an-
strängningar riktas mot de målsättningar
som ligger inom möjligheternas ramar.
Verkligheten är det stoff drömmar är
gjorda av, och drömmarna blir sedan
verklighet.

Ständigt under historiens gång görs
uppfinningar vars fulla utnyttjande
kommer först långt senare. De äldsta
hjulen var förmodligen drejskivor (i
Amerika fanns hjul på leksaker). Först
senare kom det fulla utnyttjandet inom
transporter (och det skulle säkerligen
ha kommit självständigt även i Ame-
rika). Från modern tid kan exemplet
vara telefonen, vars första användare
inte hade en föreställning om på vilket
sätt den skulle förändra kommunika-
tion mellan människor. En förklaring
till att uppfinningar först efter det att de
gjorts blir revolutionerande är att de
måste kunna passas in i ett tekniskt kom-
plex. En annan och minst lika viktig för-
klaring är att först när dessa uppfin-
ningar existerar kan fantasin ta tag i
dem och upptäcka deras möjligheter.
Företeelsen är välkänd (se t.ex. Häger-
strand 1994 s. 53-56).

Önskningarna är således inte gräns-
lösa. Till och med fantasivärldar är en
projektion av det existerande. ”Science
fiction” är fantasier om liv och existenser
på andra planeter långt bort i rymden,
men livsformerna är oftast komponerade

kommit när människor blivit befriade
från kravet på att arbeta med sina händer.
Därmed har arbete och fritid blivit som
varandras negativ. Under 1800-talet satt
bönderna och skrev dagbok och förde
räkenskaper på sin ”fritid”, på sönda-
garna. Idag präglar sådana aktiviteter vårt
arbetsliv, medan vi på fritiden istället ofta
ägnar oss åt det som var arbete i bonde-
samhället: odla trädgårdsland, syssla
med hästar, segla, bygga hus, etc. Detta
kan inte förklaras på annat sätt än att arbe-
tet är en glädje i sig, det finns en njutning
i att göra ett gott arbete som manifesterar
sig. Denna tidigare underordnade sidan
av arbetet tränger fram och blir alltmer
överordnad (men syntesen är samtidigt
annorlunda).

Därtill kommer de andliga behov som
jag inte alls tagit upp i denna text, men
som haft och har ett avgörande inflytande
genom hela historien: behovet av ökad
kunskap, behovet av andlig tröst, behovet
av konst och musik osv. Dessa behov ska-
par sig själva. Att försöka ta upp dem kort-
fattat här skulle vara en orättvisa mot de-
ras betydelse.

Denna uppräkning av några stora
trender tycks alla peka mot vår egen tid,
de senaste två hundra åren, som särskild.
Det verkar som om det grundläggande
målsättningsparadigmet sjunker till-
baka. Något annat träder fram. Men vad?

Jag skall använda en annan bild än
Maslows behovstrappa. Det är som om
människor när de basala behoven till-
fredställts kliver upp på fasta land. De be-
höver inte kämpa för att inte drunkna
och gå under i varje ögonblick. Istället
breder sig en himmel av ett oräkneligt

antal behov och önskningar över dem, en
önskerymd. Men detta leder till en para-
dox. Skillnaden mellan de önskningar
som vi kan få tillfredställda och de önsk-
ningar som vi har är större än under tidi-
gare århundraden. Gradvis ökas skillna-
den mellan möjlighetsrymden och
önskerymden.

Att människor skulle ha mat för dagen
var en relativt enkel och väldefinierad
målsättning. Ännu kravet på allmän väl-
färd kunde formuleras i tydliga och kon-
kreta krav. Men idag tvingas vi till allt svå-
rare val, eftersom samhällets totala pro-
duktionskapacitet växer långsammare
än antalet möjliga önskningar. Vi tvingas
välja mellan rymdfärder och att bevara
regnskogarna, eller mellan små skolklas-
ser och att bygga ut transportnätet. Allt
kan inte tillfredställas samtidigt. Detta
innebär att vi, både individuellt och kol-
lektivt, hamnar under ”möjligheternas ty-
ranni”. I ett tidigare samhälle var möjlig-
heterna få, valen mera förutbestämda än
idag.

Om vi står inför en förändring av
paradigmet så är ett studium av detta en
studie om framtiden, som  kräver sin spe-
ciella metodologi. Jag skall därför bara
kort beröra frågan. Motsatstänkandet
måste användas.  Ett antagande om stän-
digt tilltagande lyx och frihet skulle
kunna leda fel. Kanske står vi inför något
som leder i en annan riktning. Idag övar
vi en hårdare press på resurserna än nå-
gonsin tidigare. Detta är resursutnytt-
jande i form av hårdare press på jordar
och vatten, på himlens atsmofär och un-
derjordens råvaror. Men denna press
sträcker sig också allt mer mot oss själva.
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på den djurvärld som omger oss, och sam-
hällena speglar vår egen historia eller till
och med bara vår egen tid.

Vi kan följa denna fantasins begräns-
ning ned genom historien. Medeltidens
människor kunde drömma om ”Schlaraf-
fenland”, där man kunde äta hur mycket
som helst och aldrig arbeta, där man låg
på rygg och de stekta sparvarna flög in i
munnen. Drömmen var stöpt i sin tids
form. Även om vår tids snabbköp till synes
ligger nära Schlaraffenland så är dess
konkreta utformning långt bortom med-
eltidens föreställningsförmåga. Går vi än
längre tillbaka har stenålderns männis-
kor kunnat resa stenar, men aldrig ens
kunnat fantisera om staden eller byggna-
der stora som berg att gå in i.

Vänder vi oss mot framtiden är det helt
klart att det otänkbara ligger framför oss,
önskningar och möjligheter som vi omöj-
ligen kan föreställa oss. Givetvis kan vi
önska oss det osannolika, men detta är
knutet till det sannolika. Lottköpare
drömmer om att bli oerhört rika, ungdo-
mar drömmer om att bli pophjältar, osv.
Men dessa – omöjliga – drömmar är
fångade inom sin tids möjligheter. Ingen
på 1800-talet drömde om att segra i ett
världsmästerskap, drömmarna sträckte
sig inte längre än att segra i stenlyftande
på kyrkbacken.

Att vi endast kan önska det vi kan före-
ställa oss beror på människohjärnans
flexibilitet. Problemen föder lösningar

som föder nya problem, men inte för att
vår hjärna är gigantisk (neandertalarna
hade lika stor) utan därför att den omfor-
mar sig. Det sker en ständig omformning
också av grundläggande tankesätt.

Människors målsättningar tycks först
vara det som driver utvecklingen men
enligt motsatstänkandet måste man
vända på detta och se de medel som ska-
pas som ett viktigt sätt för medvetandets
expandering. Detta måste sedan vändas
igen och man måste hålla fast vid att må-
len, när de väl är satta, kommer att driva
utvecklingen. Önskningar identifierats,
kan realiseras, bli vardagliga, och om-
vandlas till nödvändiga behov.

Hjulet blir en självklarhet inom trans-
port och inom dessa givna ramar sker
under århundraden en gradvis förbätt-
ring – så som det sker i all teknik. Från
den hela hjulskivan till ekrarna, därefter
dessa ekrars lutande spänning mot
navet, liksom hjulets lutning utåt för
ökad last, samt navets förstärkande, och
hjullötens (fälgdelarnas) effektivare
sammanfogning, därefter järnbandet
runt fälgen, järnhjulet och slutligen
gummihjulet – allt i den kollektiva pro-
cess som leder till ökad funktionalitet i
förhållande till målsättningen.

Därmed är vi tillbaka vid utgångspunk-
ten – förmågan att tänka det som inte
finns, en flödade gåva som dock inte le-
der till att allt kan tänkas genast.
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En övergripande teori

Teorin om motsatstänkandets praktik tar
sin utgångspunkt i den hegelska dialek-
tiken. Frågeställning är varför männis-
kan, till skillnad från andra djur, har en
kulturhistoria.

Motsatstänkandet skall först ses som en
metod för att analysera den omgivande
verkligheten och dess avgränsade pro-
blem. Genom att alltid ställa sig frågan
om den motsatta tendensen, som ibland
är dold, ibland öppen, kan nya dimensio-
ner avtäckas. Metoden är så effektiv att
den kan utvecklas till ett förhållningssätt
där man alltid ställer frågan om det mot-
satta. Men det är också en teori om världs-
historiens utveckling. Nedan skall
denna kort sammanfattas i några punk-
ter.

I

Motsatstänkandets centrala begrepp är
”motsättningar”. Dessa uppkommer ge-
nom att det medvetna ordnandet skapar
motsatser, och som en följd av tanke-
ekonomisk dualism. Motsättningar fram-
träder i flera olika skepnader:

• som en följd av den dominerande

tekniken mot den tänkbara möjligheten
• som en följd av människans motsätt-

ning till naturen, dvs. naturens begräns-
ning av människans strävande

• som en följd av människors motsätt-
ningar till varandra

• som en följd av att olika processer be-
finner sig i obalans med varandra, som
teknisk utveckling och samhällsstruktur-
ens omvandling.

Ytterligare exempel på betydelsens
skiftning kunde ges, t.ex. från de dialek-
tiska striderna inom ideologin. I all sorte-
ring i motsatser kommer det att finnas en
tendens till överdrift, och därmed till re-
kyl.

II

För att förstå hur motsatsen formas i en
helhet måste denna helhet särskiljas
(från den större helhet den är en del av).
Därmed kan man också se hur olika sys-
tem förhåller sig till varandra som motsat-
ser. Särskiljandet låter dessa motsätt-
ningar och ständiga obalanser inom hel-
heten framträda.

Avslutning



161160

III

Eftersom delarna inom dessa helheter är
ordnade som system kommer föränd-
ringar att ske språngvis. Systemen kom-
mer således att vara förutsättningar för ut-
veckling och hindra utveckling – de ska-
pas och går under. De är funktionella,
blir dysfunktionella.

IV

Den genomgående utvecklingstenden-
sen är en ökad komplexitet, där allt fler
olika människor och allt fler olika ele-
ment i tillvaron växelverkar dialektiskt.
Detta gäller tekniken, samhällsstruktu-
ren, kunskapsmassan, osv. Det gäller
också behov och önskningar. Männis-
kans skapande förmåga blir allt inne-
hållsrikare, med växande möjlighetsrym-
der och önskerymder i samspel med var-
andra.

Därtill finns det konstanta, som står i
relation till den del av utvecklingen som
är underkastat det ackumulerande.

V

Lösningarnas begränsade antal tillåter
ett fåtal olika tekniska system, ett fåtal
fungerande system för samarbete mellan
människor. Bland dessa kedjor av nöd-
vändigheter och möjligheter blir bara ett
fåtal förverkligade, eftersom den tidigare
utvecklingen binder den senare.

Att se ut över dalgången

Valfrihetens, eller tillfällighetens, inver-
kan på de stora skeenden kan formuleras
som att lagbundenheten och friheten
förutsätter varandra, men inte enkelt

som i naturvetenskapen. Istället har män-
niskorna i sin historiska kraftutveckling
själva mejslat fram huvudalternativen.
Detta innebär att ju fler nödvändigheter
det finns, desto större är antalet friheter
som kan utvecklas gentemot dessa.
Stenåldermannen hade mycket få frihe-
ter, men var inte heller omgiven av alla de
nödvändigheter som tidigare val av
komplexa samhällsformer ställde senare
tiders människor inför. I den stora totali-
tet av ökade resurser och ökad komplexi-
tet kommer de begränsande nödvändig-
heterna att växa.

Därmed är texten framme vid den
metaforiska utsikt jag i inledningen
ställde i utsikt. Hela skeendet framträder
som en stor dalgång, med en slingrande,
meandrande flod längst ned på slätten.
De omgivande bergen är de nödvändig-
heter som floden inte kan bryta sig ut ge-
nom. Men den slingrande flodens lopp i
dalgången rör sig inom det vida fält av
möjligheter som ges. Flodens lopp för-
ändras över tiden och den lämnar vid si-
dan av sig rester, som sjöar, av tidigare prö-
vade möjligheter. I början av sitt lopp, där
den rinner ned från höglandet i mänsk-
lighetens början, är floden liten och den
omges av låga berg och kullar eftersom
begräsningarna är få. Men ju längre ned
floden rinner och slingrar sig fram, desto
bredare blir dalgången, men desto hö-
gre blir också de omgivande bergen. His-
toriens lopp öppnar för oss allt rikare
kultur, allt rikare val av möjligheter, men
det byggs också upp kring oss allt högre
begränsningar som bestäms av tidigare
val och av att naturens gränser sätts allt
högre upp ju mer vi pressar mot dem.

Utsikten över denna mäktiga, möjlig-
heternas dalgång med dess allt bredare
och långsamt slingrande flod av händel-
ser är så intagande att den lockar till att

kliva ner i dalgången. Först där, i det
konkretas rikedom, kan man i detalj för-
stå det som utsikten över helheten gav en
aning om.
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versitet, men sedan förhärskade i väst och
norr, se Holenstein 2004 s. 118-119. Jo-
hansson 1981 sätter in rörelsen i ett filoso-
fiskt kontext.

9. (Sid. 41). Den formella-matematiska logi-
ken kan byggas som ett spel, och sådana
spel finns. Det mest berömda är det som ut-
vecklades av Layman Allen och en liten
grupp likasinnade på Yale från 1956. Spelet
kalls ”Wff’n proof”, där ”wff” uttyds: ”well
formed formula”. I reklamen påpekas att en
grupp studenter höjde sin genomsnittliga
IQ med 17 poäng efter sex veckors (inten-
sivt?) spelande. Ett antal tärningar repre-
senterar satser och andra representerar för-
bindelser mellan dem (förenande, åtskil-
jande, ekvivalenta (liktydiga), förutsät-
tande, negerande). Tärningarna ger möj-
lighet att bygga långa och mycket kompli-
cerade – men formal-logiskt korrekta –
tankekedjor. I instruktionerna till spelet
ges exempel på hur symbolerna kan fyllas
med konkret innehåll, och även hur lo-
giska resonemang från rimliga förutsätt-
ningar kan leda till orimligheter, t.ex.
”Smith loses the confidence of the party, if
Smith is a good campaigner”, vilket följer av
fyra oantastliga kriterier, Allen 1962 s. 163-
164. Mycket pedagogiskt.

10.(Sid. 42). Ett modifierat försök, jämfört
med Elsters tre förklaringstyper, finns i en
lärobok i historieteori där Arne Jarrick och
Johan Söderberg reducerar antalet
förklaringstyper till ”kausala” förklaringar
respektive ”avsikts”-förklaringar (som mot-
svarar de ”intentionella”). Kausala förkla-
ringar kräver lagbundenhet medan
intentions- eller avsiktsförklaringar inte
faller under lagbundenheten, utan be-
stäms av enskilda avsikter, Jarrick & Söder-
berg 1993 s. 64. Jarrick och Söderberg me-
nar att båda förklaringarna måste användas
inom historieforskning. Funktionella för-
klaringen faller under den ena eller den
andra typen.

11.(Sid. 43). Johansson 2003 har för övrigt, s.
16, ett egendomligt resonemang om att väs-
terländska filosofer tänker friare och mer
anti-auktoritärt än kinesiska. Exemplet är en
jämförelse mellan Sokrates och Konfuce.

Egendomligheten ligger inte i att han, mot
sina intentioner, inför en lagbundenhet i
den historiska utvecklingen, utan i att den
är fel. Auktoritetstron har varierat över tiden
och är inte bunden till vissa regioner. Tän-
kandet i Västeuropa omkring år 1200 var
mera inskränkt än det i Kina.

12.(Sid. 43). För en entusiastisk sammanfatt-
ning av till postmodernismen knutna meto-
der och teorier se Winther Jørgensen &
Phillips 1998, och för en lika entusiastisk
men mer specifikt arkeologisk s.k. ”post-
processualism” se Johnson 1999. De förebil-
der som nämns, exempelvis Focault och
Derrida, hade ofta diametralt olika uppfatt-
ningar och kan i många fall inte alls beteck-
nas postmodernister. Så är Focault också
socialhistoriker som försöker skapa övergri-
pande teorier, se Peltonen 2004.

13.(Sid. 44). Arne Jarrick har lustfyllt klätt av
de postmoderna tendenserna i dagens
svenska historievetenskap, och visat vilka
omöjliga positioner detta leder till, Jarrick
2003. En följd av postmodern relativism
kan vara att forskare tror sig befriade från
detaljerad källforskning. En ännu otrevlig-
are följd är att ur ideologikritiken växer det
ideologiskt styrda, eftersom motspänstiga
fakta kan oskadliggöras. Inte minst inom
kulturarvssektorn i Sverige har ledande fö-
reträdare velat underkasta vetenskapen det
politiskt korrekta med hänvisning till att
fakta är osäkra.

14.(Sid. 45). Ibland förkastas hela upplysnings-
filosofin och framstegstanken av relati-
visterna, se t.ex. Wheen 2005 s. 223ff, et
passim. Denna bok är i sin populära anglosax-
iska pratsamhet ett tecken på att den post-
moderna vågen är över och har lämnat plats
för en allmän motrörelse. I postmodernis-
men finns också en udd riktad mot marxis-
men. Många postmodernister är före detta
marxister, vilka bytt uppfattning efter marx-
ismens kollaps som dominerande ideologisk
utmaning. Vetenskapssociologen Randall
Collins menar att postmodernismen inne-
håller en desillusion över marxismen och
freudianismen, se Collins 1999 s. 12. En udd
riktas mot naturvetenskapens enkla kausali-
tet. Därför har de postmoderna också funnit

Noter
1. (Sid. 8). Hjärnvolymens ökning: se Mithen

1996 s. 12 för diagram över volymökningen
ett diagram som återkommer t.ex. i Mellars
1996 s. 367 och med nyare belägg Johans-
son 2005 s. 114; Kingdon 1993 s. 65 med
diagram över förhållandet hjärna/ kropps-
massa; Dunbar 1996 s. 64 med diagram över
hjärnvolym jämfört med kroppsmassa för
olika djur idag. Se även Kingdon 2003 s.
264, 229, 232, och 298 om undantag med
större hjärnvolym.

2. (Sid. 8). Om egglängd se Leroi-Gourhan
1989 s. 107, samma siffror i Renfrew &
Bahn 1996 s. 305, dvs: 10 cm, 40 cm, 2 me-
ter, 6-24 meter och mer. Andra mätningar
ger delvis andra siffror, t.ex. Mazoyer &
Roudart 2002 s. 55, som markerar ytterli-
gare ett steg mellan de äldsta sten-
verktygen och de med utvecklad symme-
trisk form, samt anger 60 cm för de sten-
verktyg som människorna använde före det
slutliga steget i hjärnans volymökning, och
för neandertalarna 2-4 meter, samt för den
moderna människan 17 meter och mer.

3. (Sid. 11). Man makes himself är titeln på en av
Childes böcker, men tydligare framför han
denna tanke i en annan av sina böcker:
What happened in history som i sin svenska
översättning har titeln Människan skapar sig
själv, där tesen alltså utvecklas, Childe 1954
s. 9-10.

4. (Sid. 12). Naturvetenskapen har visserli-
gen med sin enhetliga värdering av vad som
är vetenskap undkommit attacken från re-
lativismen i postmodernismen, men natur-
vetarna är ändå en del av tidens ström. Den
ökade betoning av icke-materiella faktorer
som finns inom humanvetenskapen mot-
svaras hos biologerna av att de alltmer beto-
nar det sexuella urvalet, dvs. att det är den
av honorna utvalde hannen vars gener förs
vidare. Giraffens hals har varit ett klassiskt
exempel på Darwinism. Giraffen fick inte
lägre hals genom att sträcka sig, istället gyn-
nade det naturliga urvalet dem som hade
längre hals och kunde nå trädens lövverk,
dtv-atlas 1991 s. 186. Idag finns biologer

som hävdar att det var kampen om honorna
gynnade hannarna med lång hals, möjlig-
heten att beta var en bieffekt. Exemplet är
från den populärvetenskapliga Illustrerad
vetenskap 2000/16. Sannolikt hör den all-
männa idealistiska tendensen samman med
en postindustriella utvecklingen, där allt
större delar av befolkningen är sysselsatt
utanför produktion av materiella nyttig-
heter – samtidigt som den är en inom-
vetenskaplig rekyl på en tidigare allt för
stark betoning av rent ”materiella” faktorer.

5. (Sid. 14). Lewis-Williams 2002 har en lång
utläggning om schamanska föreställnings-
världar, antropologiskt och som han menar i
förhistorien. Världen över finns likartade
drömmar om underjord eller flygturer. Han
har fått en viss anslutning, t.ex. populärt
hos Leaky & Lewin 1993 s. 249, 269, men
de flesta forskare tycks anse att hans beto-
nande av schamanens betydelse är allt för
spekulativ. Mycket av den tidiga konsten
kan ha haft andra orsaker och syften, se
Dortier 2004 s. 292-293.

6. (Sid. 19). Leroi-Gourhan 1971 1 s. 30-32;
1973 s. 60-61. Vapnet är spritt i olika former
världen över, en variant är att spjutet
slungas med ett rep. Vapnet kallas ofta för
”atlatl”, och det finns faktiskt en interna-
tionell organisation för detta vapen, med
en egen tidskrift: The Atlatl, Quarterly
publication.

7. (Sid. 24). Ett exempel bland många är att
Petersson 1989 s. 14, i en skrift om ”makt”
är emot tanken på ”allmänna lagar” i sam-
hällsvetenskap. Han inför istället en strä-
van efter att upprätta ”idealtyper”, vilket
dock som jag ser det öppnar för milda
lagbundenheter. Redan försöket att analy-
sera övergripande begrepp som makt eller
klass leder till ett accepterande av någon
form av regelmässighet även om tolkning-
arna är olika.

8. (Sid. 41). En detaljerad skildring av den
empiriskt inriktade filosofins ”moderna ge-
nombrott” i Norden under slutet av 1800-
talet ges av Heidegren 2004. En karta över
filosofiska riktningars dominansområden
under 1900-talet, där analytisk filosofi i och
för sig startade vid vissa kontinentala uni-
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en allmänt accepterad teori om hur detta
sker. Evolutionsteorin ger biologerna möj-
lighet att använda funktionella förkla-
ringar, Elster 1983 s. 61. Ett försvar för
”funktionella förklaringar” finns hos
Cohen, som ser dem som väsentliga för den
marxismen, Cohen 1986 s. 299-308. Men
Cohens resonemang är under den formella
logikens krav, och han avvisar det försvar
som säger att det skulle pågå en ständig
återkoppling mellan orsaker och effekter
eftersom detta skulle leda till en uppdel-
ning av förklaringen i flera delar, Cohen
1986 s. 287. Cohens försvar är svårt att följa,
men bland annat tycks han mena att marx-
ismen befinner sig på ett ”för-darwinistiskt”
stadium. Men något sådant stadium kan
inte finnas eftersom det inom human-
vetenskapen aldrig uppstår några konsen-
susteorier liknande evolutionsteorin. Däre-
mot finns en teorier som förklarar den
komplexa kausaliteten i människans bete-
ende med att använda sig av begreppet
”funktionellt”.

22.(Sid. 90). För en jämförelse mellan krisen-i-
en-människa (den psyologiska) och krisen-
i-förhållandet-mellan-människor (den sam-
hälleliga) se Myrdal 2005c. Däremot be-
traktas ”kris” i medicin som ett begrepp
med ett annat innehåll.

23.(Sid. 91). Ett belägg på den marxska
materialismens genomslag är att även Karl
Popper, som generellt är negativ till Marx
teorier, skriver att Marx materialistiska tolk-
ning är värdefull. Popper menar att hans
(Poppers) sympatier ligger hos denna ma-
terialism snarare än idealismen, Popper
1981 s. 114.

24.(Sid. 95). Idag är tanken på att genialiteten
är ojämnt fördelad över jordytan sällan före-
kommande. Däremot kan forskare påstå att
teknikutvecklingen går med olika takt un-
der olika perioder beroende på att genia-
liteten är sällsynt och ojämnt spridd över
tid, t.ex. Basalla 1988 s. 25, 57, 139. Detta är
en uppenbart felaktig teori, istället ligger
förklaringen till ojämnheten i systemteori,
som kommer att innebära att språngvis ut-
veckling avlöses av stagnation.

25.(Sid. 112). Den minsta geografiskt-kultu-

rellt avgränsade enheten är ”bygd”. Sigfrid
Svensson skiljer mellan begreppet ”bygd”
där människor möts ofta och påverkar varan-
dra, och begreppet ”kulturområde”, som ska-
pas av gemensamma yttre faktorer, Svensson
1969 s. 56. Problemet med den definitionen
är att dagens ”bygder” är mycket omfattande
och i själva verket vore hela världen idag en
”bygd” där folk på indirekta sätt påverkar var-
andra. Men Svenssons definition kan använ-
das för äldre perioder.

26.(Sid. 113). Kartan över globala jordbruks-
system på 1500-talet är preliminär. Senare
bearbetningar av Whittlesey skiljer sig vad
gäller vissa gränsområden mellan de stora
systemen, exempelvis Etiopien eller stora
delar av Turkiet registreras olika, jämför
Grigg 1974 s. 4, Rubenstein 1992 s. 354-355.
Jag baserar mig i första hand på Grigg efter-
som han har ett historiskt djup i sin analys.

27.(Sid. 118). Förutom att noter saknas i arti-
keln om de stora tekniksprången innehål-
ler de första stora stegen oklarheter. Dess-
utom har litteratur tillkommit. Exempelvis
var det stora steget före jordbrukets infö-
rande, dvs. ca 20000 – 15000, en ”bofast-
hets-revolution”, se Yasuda 2002 s. 22, 29,
129. Fiskets effektivisering var endast en
del av detta. Nämnas bör även Marcel
Mazoyer och Laurence Roudart som har en
hypotes om att jordbrukssystemen över tid
blir allt mer anpassade till de olika ekolo-
giska systemen, Mazoyer & Roudart 2002 s.
170ff.

28.(Sid 125). En diskussion har förts inom den
marxistiska traditionen, om hur man kan
använda begreppsparet innehåll-form för
att beskriva förhållandet teknik-samhälle.
Min uppfattning är att, oavsett vad Marx
egentliga avsåg, så leder en sådan samman-
ställning fel. Den marxistiska filosofen G A
Cohen jämför Marx påpekande om att
produktivkrafterna måste utvecklas fullt ut
innan samhällsordningen förändras med
Hegels om att världsanden tillväxer i med-
vetande inom en kultur, som går under när
denna kultur inte kan rymma mer tillväxt,
Cohen 1978 s. 40, 190-191. Men Hegels
”kultur” avser snarare en helhet för medve-
tandet är ett helt annat element som ställs

några av sina främsta kritiker bland naturve-
tare och till dem knutna filosofer, se t.ex.
Bunge 1998 s. 230, 234. Bland humanistiska
universitetsforskare i Sverige har relativis-
mens upphävande av vetenskaplig prövning
blivit särskilt utbrett inom arkeologi, se
Jerkert & Hansson 2005.

15.(Sid. 46). Fukuyama 1992 hänvisar för-
utom till Hegel också till hegeltolkaren
Kojève, som skriver att människans slutgil-
tiga tillfredsställelse kommer att avsluta his-
torien, Kojève 1969 s. 258. Där finns också
ett resonemang om dettas förhållande till
människans medvetande om döden och sin
egen individualitet. Som jag läser denna
text handlar det snarare om en strävan ef-
ter något ouppnåeligt, ungefär som veten-
skapsmannen strävan mot sanningen, än
om något som faktiskt kan inträffa vid ett
speciellt tillfälle.

16.(Sid. 48). Den formella logikens argument
kan ibland vara väl enkla, t.ex. i Cohen &
Nagel 1963, en från 1930-talet till 1960-ta-
let vitt spridd lärobok där man förklarar att
motsägelsefullhet är skenbar, s. 183, och
som exempel ger att ett mynt kan vara både
runt, betraktat uppifrån, och elliptiskt, från
sidan.

17.(Sid. 55). En Poppersk invändning av min-
dre intresse mot dialektiken är när Popper
1983 s. 182 skriver att eftersom Hegel tror
att motsägelser är bättre än icke motsägel-
sefulla system, så spelar kritik liten roll i
Hegels system. Detta är en så uppenbar
missuppfattning av vad Hegel skriver att
den inte behöver beaktas.

18.(Sid. 70). Mao och den politiska praktiken i
Kina kommer jag inte att närmare gå in på
eller värdera, det skulle kräva källkritisk his-
torieskrivning. Istället koncentrerar jag
mig på hans två teoretiska uppsatser, och
vilket inflytande dessa fick i Väst. Det kan
dock sägas att i framtiden kommer man tro-
ligen att se honom, och många andra av
dem som idag får dålig press i Väst, huvud-
sakligen som delar av en världshistorisk
uppgörelse – där större delen av världens
befolkning befriade sig från ett kolonialt
förtryck och upprättade, eller återupprät-
tade, sina egna nationer. En dialektisk tolk-

ning av en sådan process kommer att visa
många motstridiga tendenser på olika plan.
Det gäller då att behålla båda sanningarna,
de om befrielse och de om övergrepp.

19.(Sid. 71). Nisbett 2003 tar i sin filosofi-
historia främst upp den grekiska filosofin
som grund för västeuropeiskt tänkande och
konfuciansk filosofi som grund för det ki-
nesiska. Emellertid fick européerna den
grekiska filosofin från araberna, och påstå-
endet om ”redan de gamla grekerna” är del-
vis ett västeuropeiskt bedrägeri. Istället bör
man söka likheter mellan greker, araber
och européer i dessa specifika historiska si-
tuationer, och sannolikt ligger likheten i
socio-ekonomiska strukturer som format
tänkandet. Handelsherravälde och en
blandning av olika folkslag utmärkt dessa
kultursfärer, och kan ha spelat en roll för att
grekisk filosofi från 700-400 f.Kr fick ett
genomslag i Europa 1500-2000 e.Kr. Nis-
bett är inne på en liknande förklaring när
han menar att den kinesiska filosofin ut-
vecklas i det inlandsdominerade och et-
niskt enhetliga Han-kinesiska området,
Nisbett 2003 s. 30-31.

20.(Sid. 87). Det har till och med hävdats att
biologiska system skulle strida emot
termodynamikens andra lag, om en allt mer
tilltagande entropi – där allt går mot upplös-
ning och energispridning. Livet skulle vara
en organism som skapats för att avvärja uni-
versums hotande entropidöd, von Berta-
lanffy 1972 s. 25; Katz & Kahn 1972 s. 44.
Tolkningen är lite för teleologisk för att
vara intressant, det finns knappast någon
(identifierbar) avsikt med universum. Det
intressanta ligger snarare i att tanken visar
att ett alternativ till en naturvetenskapliga
dogmatik. De absoluta lagar som ställts upp
har sina undantag, för väldiga perioder och
system.

21.(Sid. 87). Elster 1983 har ställt upp ett
schema för inom vilka forskningsgrenar
som olika typer av förklaringar kan använ-
das, se ovan. Han argumenterar särskilt för
att ”funktionella förklaringar” inte kan an-
vändas inom samhällsvetenskaper. Denna
typ av förklaringar kan bara användas om
det finns en kontinuerlig återkoppling och
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emot medvetandet. Det handlar således om
en ”kvantiativ” utveckling som slår över i en
”kvalitativ”. Jämförelsen med Marx-citatet
haltar således. Ekonom-historikern Lars
Herlitz har i en artikel om sambandet tek-
nik-samhälle skrivit att Marx genom att tala
om sambandet mellan produktion/inne-
håll och samhälle/form ville visa att det
inte finns någon ren teknologisk utveck-
ling. Herlitz beklagar sig samtidigt över att
marxistiska traditioner betonat antingen
produktivkrafternas egendynamik eller
produktionsförhållandena som bestäm-
mande, Herlitz 1979 s. 19-20. Vad Herlitz
inte diskuterar är om dessa båda kan ha rätt
samtidigt. Det finns ”egendynamik” i
produktivkrafterna, i den mänskliga upp-
finningsförmågan. Sven-Eric Liedman har
också diskuterat identifikationen av basen
med innehåll och överbyggnaden med
form. Han menar att det tekniska systemet
för produktion av nyttigheter skulle utgöra
en mindre formad materia än samhällets
ideologi, Liedman 1987 s. 112, jämför Lied-
man 1991. Mot detta kan man invända att
de tekniska lösningarna ofta tillhör de mest
genomtänkta av mänskliga aktiviteter. De
är formade av det rationella tänkandet och
bildar rationellt uppbyggda system i minst
lika hög grad som ideologin. Identifikatio-
nen bas/produktion-innehåll respektive
överbyggnad/samhälle-form kan således
leda till sammanblandning av teknik-sam-
hälle, eller till att teknikutvecklingen ses
som en lägre grad av medvetet organiserad
verksamhet. Jag menar istället att både tek-
niken i sig och samhällsutvecklingen i sig
kan ha innehåll-form.

29.(Sid. 131). Frågan om en ökad tendens till
kontroll underifrån genom historien är
värd sin egen utredning. För en sympatisk
diskussion om samhällskontrakt, demokra-
tisk styrning och näraliggande frågor för de
senaste århundradena se en forskning-
söversikt av Leif Lewin från 1988, som även
innehåller en välgörande kritik av förenk-
lade tankar inom den s.k. ”public choice-
skolan”. Jag vill nämna att tanken på demo-
kratins och de ökade folkliga inflytandes
långa historia var en kungstanke hos den

för tidigt bortgångne Hans Wallentin, en
av Folkets historias grundare, jämför
Wallentin 1978.

30.(Sid 138). Istället för att ge referenser rö-
rande klassbegreppet skall jag nöja mig
med att hänvisa till Petersson 1989 om olika
definitioner av ”makt”, som påverkan, möj-
lighet, etc. Även andra artiklar i denna vo-
lym, t.ex. av Korpi, ger en insikt om analy-
sen av makt i samhällelig analys, Walter
Korpi har för övrigt skrivit en lysande mini-
essä om ”makt” i NE.

31.(Sid. 142). Att det finns en organisatio-
nens självbevarande tendens är självklart
inom samhällelig systemteori: ett grundläg-
gande behov hos systemet är att upprätt-
hålla systemets kontinuitet, ledningen
måste skydda mot angrepp utifrån och
destruktivs beteende inifrån, se t.ex.
Emery och Trist 1969, s. 162-164.

32.(Sid. 144). Undersökningen är bara publi-
cerad för de stora resningarna fram till
1550. För perioden därefter och fram till
1650 har bara kartorna publicerats, och för
den följande perioden fram till franska re-
volutionen har sammanställningen ännu
inte publicerats, se Myrdal 1995 tabell s. 44,
kartor s. 63; Myrdal 1999 s. 342-344.

33.(Sid. 150). Förmågan att känna lycka till-
växer inte genom århundradena, och i
princip kan de första homo sapies ha varit
lika ”lyckliga” i ögonblicket som vi är nu.
Människor känner sig lyckliga eller lyckade
(i dessa ords allmänna mening) i förhål-
lande till andra människor i det samhälle vi
lever i. Detta innebär att olycko-känslan
existerar parallellt, och är en minst lika vik-
tig och utvecklingsdrivande känsla som
känslan av att vara lycklig. De undersök-
ningar som försöker identifiera människors
”lycka”, utan att inse att detta begrepp fly-
ter samman med ”olycka”, tenderar att bli
intetsägande.



167

Litteratur
Allen, Layman, Wff´n proof. The game of modern

logic, New Haven, Conn. 1962
Althusser, Louis, För Marx, Stockholm 1968
Aspelin, Gunnar, Hegel, Stockholm 1926
Aspelin, Gunnar, Tankehistoriens problem,

Stockholm 1970
Barfield, Thomas (ed), The dictionary of

anthropology, Oxford 1997
Barley, Nigel, The innocent anthropologist. Notes

from a mud hut, London 1986
Basalla, George, The evolution of technology,

Cambridge 1988
Bentzien, Ulrich, Bauernarbeit im Feudalismus.

Landwirstschafliche Arbetsgeräte und –ver-
fahren in Deutschalnd von der Mitte des ersten
Jahrtausends u. Z. bis um 1800, Berlin 1980

Berg, Måns & Åstrand, Halvdan, Svenskt jord-
bruk av idag, Stockholm 1956

Berlin, Isaiah, Är historiens ödesbestämd?, Stock-
holm 1956

Birket-Smith, Kaj, Kulturens vägar 1-2, Stock-
holm 1943

Bloom, Allan, ”Introduction”, i: Kojève, Intro-
duction to the reading of Hegel, Ithaca 1969

Bold, Bat-Orchir, Mongolian nomadic society. A
reconstruction of the ’medieval’ history of
Mongolia, New York 2001

Bonte, Pierre & Izard, Michael (dir.),
Dictionnaire de l´ethnologie et de l´anthro-
pologie, Paris 2000

Bournazel, Eric & Poly, Jean-Pierre,
”Conclusion générale”, i: Bournazel, E. &
Poly, J.-P. (dir), Les féodalités, Paris 1998

Boyer, Pascal, ”Evolution of the modern mind
and the origins of culture : religious
conscepts as a limiting-case”, i: Carruthers,
P. & Chamberlain, A. (eds), Evolution and
the human mind. Modularity, language and
meta-cognition, Cambridge 2000

Braudel, Fernand, Vardagslivets strukturer. Det
möjligas gränser, Stockholm 1982

Braudel, Fernand, Medelhavet och medelhavsom-
rådet på Filip II:s tid, Furulund 1997

Bray, Francesca, The rice economies. Technology
and development in Asian societies, Berkeley,
Calif. 1994

Bühler, Alfred, ”Ueber die Verwertbarkeit
völkerkundlicher Sammlungen für kultur-
historische Forschungen”, i: Schweizerisches
Archiv für Volkskunde 1947

Bunge, Mario, Social science under debate. A
philosophical perspective, Toronto 1998

Carr, E. H., Vad är historia?, Stockholm 1965
Chalmers, A. F., What is this thing called science?,

2. uppl., Bristol 1982
Chaudhuri, K. N., Trade and civilisation in the

Indian Ocean. An economic history from the rise
of Islam to 1750, Cambridge 1985

Childe, Gordon, Människan skapar sig själv,
Stockholm 1954

Christian, David, Maps of time. An introduction to
big history, Berkley, Cal. 2004

Cohen, M. & Nagel, E., An introduction to logic,
London 1963

Cohen, G. A., Karl Marx’ historieteori - ett försvar,
Lund 1986

Collins, Randall, The sociology of philosophies. A
global teory of intellectual change, Cambridge,
Mass., 1998

Collins, Randall, Macrohistory. Essays in
sociology of the long run, Stanford, Cal. 1999

Cornforth, Maurice, Marxismens filosofi – den
dialektiska materialismen 1. Materialism och
dialektisk metod, Stockholm 1969

Cotterell, Brian & Kamminga, Johan,
Mechanics of pre-industrial technology. Cam-
bridge 1992

David, Paul A., ”The landscape and the
machine: techncal interrelatedness, land
tenure and the mechanization of the corn
harvest in Victorian Britain”, i: McCloskey,
P. M. (ed), Essays on a mature economy: Bri-
tain after 1840, Princeton 1971

Diamond, Jarred, Vete, vapen och virus. En kort
sammanfattning av mänsklighetens historia
under de senaste 13 000 åren, Stockholm
1999

Dortier, Jean-François, L´homme, cet étrange ani-
mal. Aux origins du langage, de la cultur et de
la pensée, Paris 2004

dtv-Atlas zur Philosophie. Tafeln und Texte,
München 1991

Duby, Georges, Rural economy and country life in
the Medieval West, London 1968

Dunbar, Robin, Samvaro, skvaller och språkets
uppkomst, Stockholm 1996



168 169

Dunbar, Robin, ”On the origin of the human
mind”, i: Carruthers, P. & Chamberlain, A.
(eds), Evolution and the human mind.
Modularity, language and meta-cognition,
Cambridge 2000

Elster 1967, se Hegel, Åndens fenomenologi.
Utvalg, oversettelse og innledning av Jon Elster,
Oslo 1967

Elster, Jon, Ekonomi och historia från Hammu-
rabi till Keynes, Stockholm 1973

Elster, Jon, Explaining technical change. A case
study in the philosophy of science, Cambridge
1983

Emery, F. E. & Trist, E. L., ”Den kausala struktu-
ren i organisatoriska miljöer”, i: Emery, F. E.
(red), Systemteori för ekonomer och samhällsve-
tare, Stockholm 1972

Eriksson, Björn, Praktiker, värden, vägval. Två
diskussioner kring sociologins och socialveten-
skapens metodologiska praktiker, Stockholm
1997

Fagan, Brian, People of the earth. An introduction
to world prehistory, 6:e ed, 1989 Santa Bar-
bara, Calif.

Fagan, Brian, The long summer. How climate
changed civilization, New York 2004

Filosofilexikonet, se Lübcke
Fukuyama, Francis, Historiens slut och den sista

människan, Stockholm 1992
Gadd, Carl-Johan, Den agrara revolutionen 1700-

1870 (Det svenska jordbrukets historia 3),
Stockholm 2000

Genovese, Eugene, Roll Jordan, Roll. The world
the slaves made, New York 1976

Godelier, Maurice, The Making of Great Men.
Male Domination and Power among the New
Guinea Baruya, Cambridge 1986

Granqvist, Hans, Filosofi i Kina. De stora filoso-
ferna, folktron och spådomsböckerna, Stock-
holm 2000

Grigg, D. B., The agricultural systems of the world.
An evolutionary approach, Cambridge 1974

Gärdenfors, Peter, Hur homo blev sapiens. Om
tänkandets evolution. Nora 2000

Habermas, Jürgen, Erkenntnis und Interesse,
Frankfurt am Main 1973

Hall, Thomas, ”World-systems and evolution. An
appraisal”, i: Kardulias, Nick P. (ed), World-
system theory in practice: Leadership, production
and exchange, Lanham, Maryland 1999

Hamlyn, D. W., Filosofins historia, Stockholm
1994

Hansson, Sven Ove, Verktygslära för filosofer, 2:a
uppl, Stockholm 2003

Hegel, G. W. F., Werke 12, Frankfurt 1970
Hegel, G. W. F., Phänomologie des Geistes, Frank-

furt am Main 1973
Hegel, G. W. F., Åndens fenomenologi. Utvalg,

oversettelse og innledning av Jon Elster, Oslo
1967

Hegel, G. W. F., Förnuftet i historien, Göteborg
1987

Hegel, G. W. F., Åndens fenomenologi, Oslo 1999
Heidegren, Carl-Göran, Hegels Fenomenologi.

En analys och kommentar, Stockholm 1995
Heidegren, Carl-Göran, Hegels Fenomeno-

logi på norska, i Agora/Res Publica 1999
Heidegren, Carl-Göran, Det moderna genombrot-

tet i nordisk universitetsfilosofi 1860-1915,
Göteborg 2004

Herakleitos, Fragment, Stockholm 1997
Herlitz, Lars, Teknologi och samhällsföränd-

ring, i Teknologi och samhällsförändring Oslo
1979

Hirschberg, Walter & Janata, Alfred, Techno-
logie und Ergologie in der Völkerkunde. Berlin
1986

Holenstein, Elmar, Philosophie-Atlas. Orte und
Wege des Denkens, Zürich 2004

Hughes, Thomas, The evolution of large
technological systems, i Bijker, W., Hughes,
T. & Pinch, T. (eds), The social construction of
technological systems. New directions in the
sociology and history of technology, Cambridge,
Mass., 1987

Hägerstrand, Torsten, Om tidens vidd och ting-
ens ordning, Stockholm 1991

Hägerstrand, Torsten, Perspektiv på teknik
och teknikhistoria, i Polhem. Tidskrift för tek-
nikhistoria 1994/1

Ingelstam, Lars & Schiller, Bernt, Teknik och
social förändring, Lund 1981

Jarrick, Arne & Söderberg, Johan, Praktisk his-
torieteori, Stockholm 1993

Jarrick, Arne, God historia är mer än goda his-
torier, i Axess 2003/5

Jarrick, Arne, Behovet av att vara behövd, Stock-
holm 2005

Jerkert, Jesper & Hansson, Sven Ove, Vetenskap
eller villfarelse, Stockholm 2005

Joerges, Bernward & Braun, Ingo, ”Grosse
technische Systeme – erzählt, gedeutet,
modelliert”, i: Braun, I. & Joerges, B.
(hrsg.), Technik ohne Grenzen, Frankfurt am
Main 1994

Johansson, Ingvar, ”Positivismen”, i: Johans-
son, Ingvar & Liedman, Sven-Eric, Positi-
vism och marxism, Stockholm 1981

Johansson, Lars-Göran, Introduktion till veten-
skapsteori, 2:a uppl, Stockholm 2003

Johansson, Sverker, Origins of language.
Constraint on hypotheses, Amsterdam 2005

Johnson, Allen & Earle, Timothy, The evolution
of human societies. From foraging group to
agrarian state, 2:a ed, Stanford, Cal. 2000

Johnson, Matthew, Archaeological theory. An
introduction, Oxford 1999

Kaijser, Arne, ”I fädrens spår”. Den svenska
infrastrukturens historiska utveckling och fram-
tida utmaningar, Stockholm 1994

Kaijser, Arne, ”Technological systems in the na-
tural world: Water and windmills in the
Netherlands”, i: Technological systemic changes
and economic theories, Stockholm 1998

Kardulias, Nick P. (ed), World-system theory in
practice: Leadership, production and exchange,
Lanham, Maryland 1999

Kardell, Örjan, Hägnadernas roll för jordbruket
och byalaget 1640-1900, Uppsala 2004

Karlqvist, Anders, Teknik och samhälle. En
systemanalytisk introduktion, Linköping 1983

Katz, D & Kahn, R. L., Allmänna egenskaper
hos öppna system, i Emery, F. E. (red),
Systemteori för ekonomer och samhällsvetare,
Stockholm 1972

Khazanov, Anatoly, Nomads and the outside
world, 2nd ed, Madison, Wisconsin 1994

Kingdon, Jonathan, Self-made man. Human evo-
lution from Eden to extinction?, New York 1993

Kingdon, Jonathan, Lowly origin. Where, when
and why our ancestors first stood up, Princeton
2003

Kristiansen, Kristian, Europe before history, Cam-
bridge 1998

Kojève, Alexander, Introduction to the reading of
Hegel, Ithaca 1969

Koller, John, Asian philosophies, 4:e ed, Upper
Salder River, New Jersey, 2002

Krogh, Thomas, ”Efterord”, i: Hegel, Åndens fe-
nomenologi, Oslo 1999

Landström, Björn, Skeppet, Stockholm 1961
Langdon, John, Horses, oxen and technological

innovation. The use of draught animals in Eng-
lish farming from 1066-1500, Cambridge
1986

Leaky, Richard & Lewin, Roger. Origins. In
search of what makes us human, London
1993

Lemonnier, Pierre, Elements for an anthropology
of technology, Ann Arbor, Mich. 1992

Lemonnier, Pierre, Introduction, i Pierre
Lemonnier (ed), Technological choices.
Transformation in material cultures since the
Neolithic, London 1993

Leroi-Gourhan, André, The hunters of prehistory,
New York 1989

Leroi-Gourhan, André, Evolution et techniques 1.
L´homme et la matière. 2. Milieu et technique,
Paris1971-1973 (1943-1945)

Lewellen, Ted, Political anthropology. An
introduction, 3:e ed, Westport, Connecticut,
2003

Lewin, Leif, Det gemensamma bästa. Om egen-
intresset och allmänintresset i västerländsk poli-
tik, Stockholm 1988

Lewis, David, ”Kan vi bryta mot naturlagarna?”,
i: Filosofin genom tiderna 5. Efter 1950, Stock-
holm 2000

Lévi-Strauss, Claude, Det vilda tänkandet, Lund
1984

Lévi-Strauss, Claude, Lodjurets historia, Stock-
holm 1994

Lewis-Williams, David, The mind in the cave.
Consciousness and the origins of art, London
2002

Liedman, Sven-Eric, Motsatsernas spel. Friedrich
Engels’ filosofi och 1800-talets vetenskap 1-2,
Lund 1977

Liedman, Sven-Eric, Marxismen, i Johansson,
Ingvar & Liedman, Sven-Eric, Positivism och
marxism, Stockholm 1981

Liedman, Sven-Eric, Form och innehåll, Göte-
borg 1987

Liedman, Sven-Eric, Materia, form och inne-
håll hos Hegel, i Heidegran, C-G. (red),
Hegel: Behovet av filosofin, Stockholm 1991

Liedman, Sven-Eric, Mellan det triviala och det
outsägliga. Blad ur humanioras och samhälls-
vetenskapernas historia, Göteborg 1998

Liedman, Sven-Eric, I skuggan av framtiden.



170 171

Modernitetens idéhistoria, Stockholm 1999
(1997)

Lindqvist, Svante, Technology on trial. The
introduction of steam power technology into
Sweden 1715-36, Uppsala 1984

Lindqvist, Svante, ”Vad är teknik?”, i: I teknikens
backspegel. Antologi i teknikhistoria, Stock-
holm 1987.

Ljungdal, Arnold, Marxismens världsbild,
Stockholm 1967

Lübcke, Poul (red), Filosofilexikonet, Stockholm
1988

Lyotard, Jean-François, The postmodern condi-
tion. A report on knowledge, Manchester 1984

Mao Tse-tung, Politiska skrifter, Stockholm
1967

Marc-Wogau, Konrad, Filosofin genom tiderna 4.
1900-talet. Texter i urval, Stockholm 1964

Marc-Wogau, Konrad, Philosophical essays,
Lund 1967

Marc-Wogau, Konrad & Johannesson, Rudolf,
Filosofi för gymnasiet, Stockholm 1968

Marc-Wogau, Konrad, ”Teori och praktik i
marxismen”, i: Vetenskapens träd. Idéhisto-
riska studier tillägnade Sten Lindroth, Stock-
holm 1974

Marc-Wogau, Konrad, Filosofin genom tiderna 1.
Antiken, medeltiden, renässansen. Texter i ur-
val, Stockholm 1983

Marean, Curtis & Assefa, Zelalem, ”The Middle
and Upper Pleistoncene African record for
the biological and behavioral origins of
modern humans”, i: Brower Stahl, A. (ed),
African archaeology, Cambridge 2005

Marx, Karl, Filosofins elände, Stockholm 1949
Marx, Karl, Människans frigörelse, ett urval av

Sven-Eric Liedman, Stockholm 1965
Marx, Karl, Kapitalet 1-3, Stockholm 1969-1973
Marx, Karl, Till kritiken av av den politiska ekono-

min, Stockholm 1969
Marx, Karl, Grunddragen i kritiken av den poli-

tiska ekonomin, i urval av Sven-Eric Liedman,
Stockholm 1971

Marxistisk uppslagsbok, Stockholm 1975
Maslow, Abraham, Motivation and personality,

2nd ed, New York 1970
Mazoyer, Marcel & Roudart, Laurence, Histoire

des agricultures du monde, du néolithique à la
crise contemporaine, Paris 2002

McCann, J., People of the plow. An agricultural

history of Ethiopia 1800-1990, Madison, Wis-
consin 1995

McEvedy, Colin & Jones, Richard, Atlas of world
population history, Harmondswoth 1978

McEvedy, Colin, The Penguin atlas of ancient his-
tory, Harmondsworth 1967

McEvedy, Colin, The new Penguin atlas of ancient
history, Harmondsworth 2002

Mellars, Paul & Stringer, Chris, ”Introduction”,
i: Mellars, P. & Stringer, C. (eds), The human
evolution. Behavioural and biological perspec-
tives in the origins of modern humans, Edin-
burgh 1989

Mellars, Paul, The Neanderthal legacy. An
archeological perspective from Western Europe,
Princeton 1996

Mithen, Steven, The prehistory of mind. The
cognitive origins of art and science, London
1996

Mithen, Steven, ”Mind, brain and material
culture: an archaeological perspective”, i:
Carruthers, P. & Chamberlain, A. (eds), Evo-
lution and the human mind. Modularity,
language and meta-cognition, Cambridge
2000

Morris, Desmond, The naked woman, London
2004.

Myrdal, Gunnar, An American dilemma. The
Negro problem and modern democracy 1-2,
New York 1962 (1944)

Myrdal, Gunnar, Asian drama. An inquiry into
the poverty of nations 1-3, New York 1968

Myrdal, Janken, ”Hägnaderna, arbetstiden
och bygdelaget”, Rig 1977 (Myrdal 1977a)

Myrdal, Janken, ”Den agrara revolutionen på
1700-talet”, Folkets historia 1977/3 (Myrdal
1977b)

Myrdal, Janken, Medeltidens åkerbruk, Stock-
holm 1985

Myrdal, Janken, ”Medeltidens bonderesning-
ar och bondekrig i Europa. Förteckning
över större bonderesningar och bonde-
krig”, i Folkets historia 1995/2-3

Myrdal, Janken, En agrarhistorisk syntes, i
Larsson, B., Morell, M. & Myrdal, J. (red),
Agrarhistoria 1997

Myrdal, Janken, Jordbruket under feodalismen
(Det svenska jordbrukets historia 2), Stock-
holm 1999

Myrdal, Janken, ”På väg mot en teori om histo-

risk utveckling”, i: Folkets historia 2000
Myrdal, Janken, ”Tio steg som förändrade värl-

den”, i: Folkets historia 2001
Myrdal, Janken, ”Syntesens roll och världshis-

torien. Samhällelig komplexitet och
imperiernas historia”, i: Historisk tidskrift
2003

Myrdal, Janken. ”Det stora experimentet, de
tre landmassorna och utvecklingen”, i: Jor-
den runt igen – nya bidrag till en gammal
globalhistoria, Stockholm 2004

Myrdal, Janken, Om humanvetenskap och natur-
vetenskap, Uppsala 2005 (Myrdal 2005a)

Myrdal, Janken, ”The perfect schyte”, JONAS
2005 (Myrdal 2005b)

Myrdal, Janken, ”Krisen är ingen katastrof”, i:
Arkeologi och naturvetenskap, Krapperup
2005 (Myrdal 2005c)

Myrdal, Peter & Myrdal, Janken, Mätning av
staters storlek genom historien, Uppsala 2005
(under utgivning)

NE = Nationalencyklopedien
Needham, Joseph, The grand titration. Science

and society in East and West, London 1969
Neveux, Hugues, Les révoltes paysannes en Eu-

rope XIVe – XVIIe siècle, Paris 1997
Nesturkh, M., The origin of man, Moskva 1989
Nisbett, Richard, The geography of thought, New

York 2003
Oakley, Kenneth, Man the tool-maker, 5:e ed,

London
Peltonen, Matti, ”From discourse to dispositif.

Michel Foucault’s two histories”, i: Histori-
cal reflections 30/2 (2004)

Persson, K. G., Pre-industrial economic growth.
Social organization and technological progress
in Europe, Oxford 1988.

Petersson, Olof, ”Introduktion”, i: Petersson,
Olof (red), Maktbegreppet, Stockholm 1989

Popper, Karl, Det öppna samhället och dess fiender
2. Hegel och Marx, Stockholm 1981

Popper, Karl, Popper i urval av David Miller,
Stockholm 1983

Renfrew, Colin & Bahn, Paul, Archaeology.
Theories, methods and practice. 2nd ed. Lon-
don 1996

Rocco Minerbi, Daniela, ”Pictorial representa-
tion of twenty theories”, i: Galtung, Johan
& Inayatullah, Sohail (eds), Macrohistory
and macrohistorians. Perspectives in indivi-

dual, social and civilizational change, West-
port, Connecticut 1997

Rosing, Hans, Vetenskapens logiska grunder, 6.
uppl, Helsingfors 1989

Rostow, W. W., The world economy. History & pro-
spect, London 1978

Rubenstein, James, The cultural landscape. An
introduction to human geography, New York
1992

Sanderson, Stephen, ”Evolutionism and its
critics”, i: Journal of World-System Research
1997

Sartre, Jean-Paul, Critique of dialectical reason 1.
Theory of practical ensembles, London 1976

Sartre, Jean-Paul, Till frågan om metoden, Lund
1984

Schon, Donald, Teknologi och förändring, Stock-
holm 1969

Schön, Lennart, En modern svensk ekonomisk
historia. Tillväxt och omvandling under två se-
kel, Stockholm 2000

Scott Fitzgerald, F, ”The crack-up”, i: The
Penguin book of Twentieth-century essays, Lon-
don 1999

Schumpeter, Joseph, Om skapande förstörelse
och entrepenörskap,  urval och med inledning
av Richard Swedberg, Stockholm 1994

Sen, Amartya, Development as freedom, Oxford
1999

Shannon, Thomas, An introduction to the world-
system perspective, 2:a ed, Boulder, Colorado
1996

Shapiro, Jeremy, ”Translators notes”, i: Jürgen
Habermas, Knoweledge and human interest,
Cambridge 1987

Short, Philip, Mao. A life, London 1999
Singer, Peter, Hegel, Oxford 1983
Skirbekk, Gunnar & Gilje, Nils, Filosofins histo-

ria, Göteborg 1993
Smith, Andrew, Pastoralism in Africa. Origins

and development ecology, London 1992
Stoklund, Bjarne, Tingenes kulturhistorie: Etno-

logiske studier i den materielle kultur, Köpen-
hamn 2003

Svensson, Sigfrid, Introduktion till folklivs-
forskningen, 2:a uppl, Stockholm 1969

Söderberg, Johan, Våld och civilisering i Sverige
1750-1870, Stockholm 1999

Söderberg, Johan, Den moderna människans
uppkomst och andra uppsatser, Stockholm



172

2000
Tainter, Joseph, The collapse of complex societies,

Cambridge 1988
Taylor, Charles, Hegel, Stockholm 1986
Uddenberg, Nils, Arvsdygden. Biologisk utveck-

ling och mänsklig gemenskap, Stockholm
1998

Wagner, Fritz, Der Historiker und die Welt-
geschichte, Freiburg & München 1965

Wallentin, Hans, Svenska folkets historia, Upp-
sala 1978

Wallerstein, Immanuel, The modern world-sys-
tem 1. Capitalist agriculture and the origins of
the European world-economy in the sixteenth
century, London 1974

Wallerstein, Immanuel, ”Hold the tiller firm.
On method and the unit of analysis”, i: San-
derson, Stephen (ed), Civilizations and
world-systems. Studying world-historical change,
Walnut Creek 1995

Weiss, Richard, Häuser und Landschaften der
Schweiz, Zürich 1959

Wheen, Francis, Mumbo-Jumbo. Hur skitsnacket
erövrade världen, en kort historik, Stockholm
2005

Whittlesey, Derwent, ”Major agricultural
regions of the earth”, i: Annals of the associa-
tion of American geographers 1936

Wickman, Kurt, Hegel i urval, Stockholm 1973
Widgren, Mats, ”Towards a historical geo-

graphy of intensive farming in Eastern
Africa”, i: Widgren, M. & Sutton, J. (eds),
Islands of intensive agriculture in Eastern
Africa, Stockholm 2004

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Ma-
rianne, Diskursanalys som teori och metod,
Lund 2000

von Bertalanffy, L., ”Teorin om öppna system
inom fysik och biologi”, i: Emery, F. E.
(red), Systemteori för ekonomer och samhällsve-
tare, Stockholm 1972

von Wright, Georg Henrik, Vetenskap och för-
nuft, Stockholm 1986

von Wright, Georg Henrik, Myten om framste-
get, Stockholm 1993

Wittfogel, Karl, Oriental despotism. A
comparative study of total power, New York
1981

Wynn, Thomas, ”Symmetry and the evolution
of the modular linguistic mind”, i:
Carruthers, P & Chamberlain, A: Evolution
and the human mind. Modularity, language
and meta-cognition, Cambridge 2000

Yasuda, Yoshinori, ”The second East Side story:
Origin of agriculture in West Asia; Origins
of pottery and agriculture in East Asia”, i:
Yasuda, Y. (ed), The origins of pottery and
agriculture, Kyoto 2002

Østerberg, Dag, ”Inledning”, i Sartre, Jean-
Paul, Till frågan om metoden, Lund 1984

Østerberg, Dag, ”Inledning”, i Hegel: Åndens fe-
nomenologi, Oslo 1999


	Janken_titelblad.pdf
	Janken_Innehall.pdf
	Janken6_1.pdf
	Janken6_2.pdf
	Janken6_3.pdf
	Janken6_4.pdf
	Janken6_5.pdf
	Janken6_6.pdf
	Janken6_7.pdf
	Janken6_8.pdf
	Janken6_9.pdf
	Janken6_10.pdf
	Janken6_11.pdf
	Janken6_12.pdf
	Janken6_13.pdf
	Janken6_14.pdf
	Janken6_15.pdf
	Noter.pdf
	Janken_Litteratur.pdf

