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Förord

Detta blir det tredje förordet jag skriver, till den tredje boken i serien böcker med samma undertitel: Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle. Projektet som helhet har uppehållit mig sedan jag blev docent 2011 och när jag
nu släpper taget om denna bok och låter den leva sitt eget liv avslutas en period i mitt liv och min akademiska gärning. Det är med en blandning av förväntan och vemod jag sätter punkt. Projektet, har jag allt mer kommit till insikt
om, är mitt livsverk. Under arbetet med böckerna har jag hittat hem och arbetat upp en självkänsla som jag bottnar i
och kan hämta stöd från när jag nu tar mig an nya utmaningar. Mitt dåliga självförtroende odlar jag dock, för det gör
mig ödmjuk. Jag tror inte att jag har alla svar; denna bok är liksom de två andra i serien ett förslag på hur man kan
tänka för att förstå kultur och bedriva kulturforskning. Jag skriver inte för att tala om hur det är utan för att uppmuntra till samtal, det är så jag ser på kunskap i allmänhet och kunskap om kultur i synnerhet. Kultur förändras i vardagen, av vanliga människor som lever vanliga liv, fullt upptagna med annat. Jag som kulturforskare styr inte över processen och har heller inget tolkningsföreträde. Därför är samtalet så viktigt, för det minskar klyftor och befruktar mellanrum och det är där kulturen har sin upprinnelse. Detta är också anledningen till att jag valt att publicera böckerna
på nätet, fritt tillgängligt för alla. Jag vill nå ut med mina tankar. Böckerna i serien är mitt sätt att betala tillbaka till
samhället för att jag fått chansen att inte bara utbilda mig på skattebetalarnas bekostnad utan även förtroendet att
arbeta som lärare och forskare, vilket jag ser som ett ansvarsfullt uppdrag och en stor ära. Ska inte bli långrandig. Har
bara lite svårt att släppa taget. Tänker på Karin Boye som nämns i alla tre böckerna, på hennes berömda ord om våren. Ja, det gör ont när knoppar brister. Därför tvekar jag. Samtidigt är det en del av livet, att släppa taget och gå vidare. Det är bara några jag vill tacka först, utan vars hjälp boken aldrig hade skrivits och publicerats. Annika Theodorsson, min livskamrat, samtalspartner och intellektuella bollplank, som läst manus i omgångar och tvingat mig tänka
till. Du har funnits med och hjälpt och stöttat mig genom hela projektet. Jag hade aldrig klarat eller orkat ta mig igenom det utan din tro på mig och ditt stöd. Tack för att du låter mig gå min egen väg! Tack även till min dotter Agnes
Jostelius (som du heter idag) som layoutat denna och de två andra böckerna. Sist men inte minst vill jag tacka alla
som läst de båda andra böckerna och som interagerar med mig på sociala nätverk och läser inläggen på min blogg
Flyktlinjer som är en integrerad del av det projekt som härmed läggs i läsarens händer.
Lerum, en solig brittsommardag i oktober 2018
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Tankar om kunskapsteori för ett hållbart samhälle

Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle, är undertiteln till tre böcker om kultur, kunskap och (förutsättningar för) hållbarhet och demokratiutveckling. Denna bok är en av de tre. När jag började skriva var ambitionen att
det inte skulle finnas någon inbördes ordning mellan böckerna. Jag ser dem fortfarande som en tredelad helhet, eller
som tre olika ingångar till samma problem. Ingen av böckerna är överordnad de andra och det bör gå att börja med
vilken som, lite beroende på vad man är intresserad av. Fast nu när jag sitter här och ska inleda slutredigeringsarbetet
av den sista boken inser jag att det är svårt att hålla fast vid den ambitionen. Det finns en progression; jag har utvecklats under arbetets gång, något annat vore så klart märkligt. Även om jag fortfarande tänker mig att man ska kunna
läsa denna bok fristående från de övriga två och att man kan börja med vilken som är detta den sista boken i serien
för mig och jag har svårt att dölja detta faktum. Det händer saker när man skriver och publicerar tankar. Jag tänker
inte på exakt samma sätt om kultur nu som när jag inledde arbetet med böckerna, och jag är säker på att tankarna jag
har nu kommer att förändras framöver som en konsekvens av kunskaperna och erfarenheterna jag hela tiden skaﬀar
mig, inte minst genom utbyte av tankar, svar på frågor och bemötande av kritik.
Var och en av böckerna utgår från ett begrepp hämtat från den tänkandets verktygslåda som de franska filosoferna Gilles Deleuze och Félix Guattari lämnade efter sig: Samtal, Rhizom och Nomadologi. Tre begrepp som ytterst handlar
om hållbarhet, eller som i alla fall kan användas för att förstå förutsättningarna för ett hållbart hållbarhetsarbete. Hållbarhet berör alla och det är avgörande att många engagerar sig i arbetet. Böckerna innehåller därför massor av olika
uppslag och exempel att tänka med. Ambitionen har varit att resonera, snarare än argumentera. För att knyta samman böckerna skulle man kunna säga att mina ”samtal” med Deleuze och Guattari är tänkta att locka till andra samtal, samtal om kunskap och kultur, om ordning och struktur samt förändring och tillblivelse. Det som händer i mellanrummen är betydelsefullt, liksom vardagligt handlande och mellanmänsklig kommunikation. Processen och vägen
fram är viktigare att fokusera på än det som är, och därför undersöks här förutsättningar för förändring och det som
skulle kunna bli. Hållbarhet kräver förändring och är ett tillstånd som skulle kunna bli. Dagens problem med bristande hållbarhet kommer inte att lösas av experter, det är först när många människor tänker och agerar var och en för sig
och på olika sätt som sammantaget är långsiktigt hållbart som samhället också blir hållbart, och det är inte ett mål
eller ett statiskt tillstånd utan ett relativt jämviktsförhållande som hela tiden måste bevakas och värnas. Hållbarhetsfrågan ägs av oss alla tillsammans, och svaren som ligger till grund för handlingar som leder till förändring skapas gemensamt och är aldrig givna. Varken hållbarhet, kultur eller kunskap är någon annans problem. Ansvaret för hur det
blir är vårt och vi har att hantera det tillsammans.
Med åren har det blivit allt tydligare vad som är den röda tråden i min forskning: dels har den handlat om olika sätt
att se på och hantera komplexitet, dels om att undersöka förutsättningar för förändring. Båda temana har med hållbarhet att göra. Hållbarhet är ett komplext problem utan enkla och entydiga lösningar, och för att samhället ska bli hållbart krävs något slags förändring. Griper man sig an frågan på ett konventionellt sätt finns förväntningar om att man
som forskare ska komma fram till ett svar på hur man ska göra för att ordna allt till det bästa, fast min utgångspunkt
är att det inte finns några sådana svår på den typen av frågor eller problem som jag upparbetat kompetens för att hantera. Därför behövs det samtal; sökande, lyssnande och inkännande samtal vars mål är ömsesidigt utbyte av kunskap
och fördjupad förståelse. Det är temat i en av böckerna i serien. Vidare behövs insikt om hur man kan studera förändring samtidigt som man befinner sig i rörelse, vilket är temat för en annan av böckerna. Och utan regler finns bara
kaos, så det behövs även förståelse för hur man kan tänka ordning i avsaknad av hierarki och skapa strukturer utan
centrum. Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle är undertiteln till alla tre böckerna som var och en griper sig an
det komplexa problemet hållbarhet från olika håll, även om utgångspunkten för hela serien är den filosofi som skapats av Deleuze och Guattari. Mellan böckerna finns inga vattentäta skott, resonemangen går in i och ut ur varandra
och trådar som lämnas i en bok tas upp i en annan. Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle är en helhet, även
om böckerna kan läsas fristående och i vilken ordning man vill.
iii

Den uppmärksamme läsaren märker att det saknas metodkapitel i böckerna. Det finns ett skäl till det och det är att
jag allt mer och allt tydligare inser det omöjliga i att genom en på förhand definierad vetenskaplig metod nå fram till
absolut visshet och säker kunskap om det som är mitt studieobjekt, nämligen kultur. Strikt metodologi kan med den
franske filosofen Michel Foucault (1993) betraktas som ett slags utestängningsprincip där man skiljer ut vad som är
vansinne och vad som är förnuft genom att reglera vem som får tala, om vad, hur, när och var. Det håller på att bli så i
både akademin och samhället att bara den som arbetat efter på förhand bestämda och godkända metoder blir lyssnad
på, och eftersom metoden är godkänd anses det räcka att man bara kontrollerar att den följs för att resultatet ska bli
relevant och användbart, vilket riskerar leda till att förmågan att tänka kritiskt utarmas i samhället. Om den aktuella
metoden faktiskt fungerar är det inom nuvarande ordning bara ett fåtal erkända forskare som har mandat att avgöra
och uttala sig om, inte sällan forskare som byggt sin karriär på just den metoden. Jag vänder mig mot det sättet att se
på vetenskap eftersom det riskerar leda till att forskning reduceras till okritiskt utförande av standardiserade och kontrollerade metoder, vilket kan leda till att samhället går miste om många kloka lösningar, helt enkelt därför att kreativiteten hämmas och kompetensen att lyssna på och värdera innehållet i det som sägs urvattnas, vilket leder till att
man riskerar att lyssna mer på vem som talar än vad som sägs.
Här bjuds in till samtal, här undervisas och mästras inte. Denna bok bevisar inget. Kultur är en föränderlig, sammanhållen och dynamisk helhet, som får sin betydelse i relation till sammanhanget och som dessutom är fylld av för
många paradoxer för att en forskare, utifrån en studie ska kunna säga något varaktigt om den. Kunskap om kultur är
mycket mer ett resultat av kollektiv delaktighet än av solitär expertkompetens. Innehållet i böckerna är resultatet av
över 15 års forskning om kultur som omvandlats till texter som alla ska kunna läsa. Tankarna har jag levt med sedan
mitten av 1990-talet. Länge sökte jag i mitt arbete som kulturforskare efter svaret, men sakta gick det upp för mig att
det enda man kan säga säkert om kultur är att det inte finns något svar. Kultur är förändring. Och visst, det i sig är ju
ett slags svar. Men det är ett svar som inte är till mycket hjälp för den som verkligen vill förstå kulturens inneboende
dynamik och vilka möjligheter som finns (om det nu finns några) att förändra kultur i en önskad riktning. Förutsättningar för förändring är vad jag undersöker, det står allt mer klart ju mer jag forskar om ämnet. Kulturforskning handlar om framtiden, men inte framtiden så som den kommer att bli, utan om framtiden så som den skulle kunna bli. Ett
annat och mer hållbart samhälle är möjligt, om tillräckligt många vill och agerar för att det ska bli verklighet. Det är
lätt att säga, men svårt att realisera, vilket inte betyder att det är lönlöst att försöka. Kultur går inte att styra i en bestämd riktning, mot ett tydligt mål; kulturella processer går inte att kontrollera, bara lära sig leva med och hantera.
Jag har tagit fasta på att det verkar råda konsensus i samhället om att hållbarhet är bra, jag har i alla fall inte stött på
någon som sagt att hållbarhet är dåligt och bör motverkas. Och den tanken, den önskan, utgör det nav runt vilket resonemangen om kunskap och kultur som presenteras i böckerna kretsar. Hållbarhet är liksom kultur en fråga som saknar definitiva svar. Många försök att definiera begreppet har gjorts och många har stött på patrull i arbetet. Hållbarhet
är svårt på samma sätt som kultur är svårt, eller etik. Det finns massor av exempel på den typen av gäckande frågor
där ute. Kompetens att förstå vad som krävs för att försöka hantera sådana frågor är därför viktig, inte minst för att
hållbarhetsarbetet ska kunna leda till att samhället blir mer hållbart. Försöka och hantera, är nyckelorden här. Lika viktig är förmågan att överge svar när de inte fungerar längre. Att vara människa handlar om att vara i rörelse och hantera förändring, tillsammans. Vi måste fortsätta vara ödmjuka inför världens och livets komplexitet, fortsätta ställa frågor av typen: Vad är kultur? Vad är hållbart? Vad är kunskap? Hur är samhället möjligt? Vi måste utveckla kompetensen att hantera frågor utan givna svar. Om den typen av frågor och om sätt att hantera komplexa problem handlar böckerna.
Ett samhälle som saknar förståelse för och kompetens att hantera komplexa problem är ett fattigt samhälle, dränerat
på mening. Det är ett samhälle och en kultur som förlorat förmågan att skilja mellan rationell och intellektuell, som
är två helt olika mänskliga egenskaper och delvis även personlighetstyper. Människans intellektuella förmåga är något
annat än rationalitet, och vill man förstå både människor och kultur måste man beakta den skillnaden i analysen. Iniv

tellekt är inte som rationalitet linjär och logisk. Intellektet utgår inte från befintlig kunskap och räknar fram ett resultat, det enda och bästa. Intellektet handlar om ständig revidering och modifiering av det som hålls för sant och om att
bedöma rimligheten i olika uttalanden. Intellektet svänger i takt med människan och överbryggar mellanrummet mellan jag och vi. Rationella beslut går att debattera och är möjliga att nå konsensus om, medan intellektuella beslut alltid är mer eller mindre öppna och därför lämpar sig bättre att samtala om.
Hur blir det som det blir? I den bästa av världar tänker man först och handlar sedan, men i sinnevärlden handlar
många först och tänker sedan. Människans intellekt används olika i en kultur som dyrkar rationalitet och utgår från
att människor är rationella, och i en kultur som präglas av intellektuell mognad, där man förstår att kunskap utvecklas av människor för människor; med allt vad det innebär (det vill säga att man beaktar det faktum att känslor och
olika typer av bias alltid påverkar utfallet). Vårt moderna samhälle är på många sätt intellektuellt omoget och därför
blir det svårt att diskutera problemen med att handla först och leta efter eller uppfinna rationella förklaringar i efterhand. Det är enkelt att identifiera olika typsituationer och exempel på liknade fenomen: Förklaras följandet eller följs
förklaringarna? Lyssnar man på vem som talar eller vad som sägs? Människan är social och därför är kulturen en oskiljaktig del av kunskapen, på samma sätt som intellektet (till skillnad från rationaliteten) alltid är förkroppsligat. Ett
hållbart samhälle är ett intellektuellt moget samhälle där medborgarna både förstår skillnaden mellan rationell och
intellektuell samt inser att båda kompetenserna behövs; rationalitet för att lösa komplicerade problem och intellekt
för att lösa komplexa.
Jag har valt att respektera mina läsare genom att lägga mig på en relativt hög abstraktionsnivå eftersom jag menar att
det krävs för att förstå kultur på kulturens egna premisser. Tyvärr anses det av många elitistiskt, men jag ser snarare
den typen av påpekanden och anklagelser som en indikation på det finns en allmän och utbredd, bristande förståelse i
samhället för betydelsen av intellektuell förmåga bland befolkningens breda lager. För om man talar om verkligheten
är det den som avgör, inte personliga åsikter eller kulturella smakpreferenser. Vid sidan av skrivandet följer jag flödet
på olika sociala nätverk, av tankar och erfarenheter från lärare ute i landet som kämpar för att få gehör för sina önskemål om att få ägna sig åt lärande och undervisning, inte som nu åt administration, budgetdisciplin och kontroll av
elevernas resultat. Jag skriver som jag gör i solidaritet med dem och alla andra som liksom jag vill placera kunskapen
i centrum och värna bildningen i samhället. Jag balanserar medvetet på gränsen och ibland blir det allt för abstrakt.
Därför vill jag vara tydlig med att det inte är ett uttryck för snobberi. Hög (och ibland allt för hög) abstraktionsnivå
kan vara nödvändig i såväl vetenskap som konst. Här ett exempel som förhoppningsvis kan förklara hur jag menar:
Under en poesiuppläsning kan författaren lägga sig på högsta möjliga abstraktionsnivå för att utmana intellektet hos
åhörarna och det är inte tänkt att man ska förstå allt, åtminstone inte direkt eller på något förutbestämt sätt. Konstutställningar och uppläsningar går man på för upplevelsens skull, för att utmanas intellektuell, inte för att få svar. Förutsatt naturligtvis att man lever i ett intellektuellt moget samhälle. Där lyssnar man på forskare som föreläser om sina
resultat och kunskaper för att lära sig mer, för att utvecklas som människa, inte för att informeras om fakta. Det är
bra och viktigt att förenkla så mycket det bara går, men förenklar man mer än så talar man plötsligt om något helt annat. Det kan man göra i ett intellektuellt omoget samhälle och i sammanhang där man lyssnar mer på vem som talar
än vad som faktiskt sägs. I ett intellektuellt moget samhälle däremot, lyssnar publiken uppmärksamt och tvekar inte
att påpeka felaktigheter, för att tillsammans kunna räta ut frågetecknen. Där kunskapen verkligen betyder något får
känslorna anpassa sig trots att det kanske upplevs obekvämt. I ett intellektuellt moget samhälle är det kunskapen
som styr makten, inte tvärtom. Där avfärdas ingen som allt för intellektuell och kunskapen och lärandet står i centrum både i samhällsdebatten och i skolan och den högre utbildningen. Där delar man på ansvaret för att arrangemang
inom konst och vetenskap blir lyckade och alla är med på tanken att ju högre abstraktionsnivå man kan lägga sig på
desto bättre är det, för alla. Ingen ställer krav på den andre och man visar ömsesidig respekt för varandra och ämnet
som avhandlas. Ingen äger kunskapen, inför den är alla lika. Bara i ett intellektuellt moget samhälle kan verklig frihet,
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kunnighet, varaktig fred och långsiktig hållbarhet växa fram; bara där kan medborgarna hantera abstraktioner och
mångfald.
Jag har egentligen inte något annat att erbjuda här än en läsupplevelse och min egen förvirring över och förundran
inför den kultur som skapas gemensamt. Känns det otäckt? Om det känns skrämmande kan det kanske bero på att
det är ovanligt, att vi har blivit så pass vana vid att matas med tydliga svar från auktoriteter att förenkling och pedagogiska, snudd på övertydliga upplägg blivit norm. Olyckligt om det är så, för det gör människor passiva och omfördelar
makt över både kunskapen och tillvaron på ett obehagligt sätt. Kultur skapas genom att människor lever sina liv i vardagen, upptagna med annat. Fler behöver engageras i samtalen och oftare väcka frågor om vad det betyder att man
gör som man gör och är övertygad om det man är övertygad om. Kulturen är skapad och kan omskapas. För att främja
hållbarhet, värna demokratin och öppenheten krävs en vidare syn på vetenskap; framförallt behövs fler öppna, sökande och ogarderade vetenskapliga texter. Detta har jag tagit fasta på och därför ser böckerna ut som de gör. Det är ett
kunskapsteoretiskt ställningstagande som hämtar stöd från den vetenskapsteori som Johan Asplund (2003:23) presenterar på följande sätt i boken Hur låter åskan?
Vetenskapsteoretiska texter är ofta i hög grad tekniska: man tillgriper mer eller mindre avancerade logiska och
matematiska formaliseringar samt utnyttjar en för ändamålet specialtillverkad terminologi. I min framställning
finns inga formler och jag har i görligaste mån försökt undvika specialtillverkade termer.
Mitt framställningssätt är vidare tämligen ogarderat. Detta framstår som otypiskt i varje fall i jämförelse med
”analytisk” vetenskapsteori. Jag har medvetet valt att hellre försöka säga förhållandevis mycket på ett förhållan
devis oförsiktigt sätt än att säga mycket mindre på ett så oangripligt sätt som möjligt.
Liksom Asplund har jag medvetet valt att skriva oförsiktigt, för att visa läsaren hur jag tänker och för att bjuda in till
dialog. Sättet att skriva vetenskap som jag valt handlar om att främja förmågan att uppmärksamma, beakta och gemensamt värna mellanrum samt lära sig förstå hur dessa fungerar och vad som händer där. Det handlar om att lära
sig se till sammanhang som är större och mer komplexa än man först kanske tror. Det handlar om att se sambanden
mellan människor, samhället och miljön och om att balansera ekonomin mot det sociala och ekologiska. Vidare handlar det om att utveckla förmågan att hålla samman komplexa helheter utan att varken jämvikten eller dynamiken går
förlorad. Dagens ekonomiska logik är ett slags fundamentalism, som tvärsäkert kräver eﬀektivitet och (ökande) lönsamhet. Ekonomiseringen av samhället får sociala och miljömässiga konsekvenser som accelererar när pengar hotar
att bli sitt eget syfte. Nyckeln till hållbarhet är att hushålla med alla olika resurser som finns, istället för att maximera
den ekonomiska vinsten. Därför behövs nya sätt att tänka, inte bara om delarna som ingår i helheten utan om samverkan mellan och om helheten som sådan. Det behövs nya begrepp och konstruktiva förslag att tänka med. Alldeles för
mycket tid och möda har tyvärr lagts ner på att hitta den eller det bästa. Sökandet efter den bästa metoden eller det
bästa svaret riskerar att bli viktigare än att faktiskt göra något. Hur vet man på förhand vad som är bäst, eller när det
inte går att bli bättre? Var och när slutar man leta, och när är det lämpligt att gå från ord till handling? Vem avgör,
och på vilka grunder tas sådana beslut?
Lösningen på klimatfrågan har hittills handlat om att försöka förhandla fram mellanstatliga avtal, vilket försvårats
eftersom alla inte är överens om att det finns ett problem. Dessutom är problemet inte entydigt, och det är svårt att
reglera idag vad som måste göras i framtiden, av vem, när och hur. Arbetet har med andra ord utgått från en konventionell kunskapsteori och vetenskapssyn. Konsekvenserna av detta sätt att se på problemet och dess möjliga lösningar
är följande: Under tiden som världens ledare är fullt upptagna med att diskutera frågan som sådan och förhandla fram
ett slutgiltigt avtal som anses kunna lösa problemen, försöker mäktiga lobbyorganisationer sprida misstro genom att
relativisera och peka på inkonsekvenser mellan olika rapporter och forskare, för att på det sättet påverka opinionen
och politikerna att göra så lite som möjligt, det vill säga förhala processen så länge det går för att kunna tjäna så mycket pengar man kan under tiden, utan att göra nödvändiga och kostsamma investeringar. Detta oroar mig, för även om
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världens ledare lyckades enas om ett avtal i Paris 2015 kan nya forskningsresultat i framtiden ändra förutsättningarna
för avtalet, vilket kan skapa behov av omförhandling trots att alla är överens om att klimatet förändras av människans
beteende och att utmaningen måste hanteras på något sätt, ju förr desto bättre. Det är på detaljnivå forskarna (möjligen) är oense, vilket alla forskare i alla tider alltid varit. Beslut av det slag som förs fram idag för att möta klimatkrisen är inte sällan beslut som kan ifrågasättas av företag och lobbyorganisationer med intressen i kol- och oljeindustrin, just genom att fokusera på oklarheter i detaljerna, trots att forskarsamhället är överens om att klimatet påverkas av människan. Avtal kan dessutom brytas och är därför inte universallösningen, därtill är problemet allt för komplext.
Demokrati, som är en förutsättning för hållbarhet, är ett slags gyllene medelväg. Det är dock en lösning fylld av problem. Demokrati, brukar man säga, är den minst dåliga styrelseformen, men ingen har än så länge hittat någon bättre
lösning på problemen som samhällsbyggande och förvaltning ställer oss inför. När unga människor idag tänker att en
(god och klok) diktator kanske är vad som behövs för att öka eﬀektiviteten i samhället och för att slippa tjafsandet, är
det därför en allvarlig signal om att något är fel. Demokrati och öppenhet, liksom hållbarhet, kräver många människors engagemang och måste ständigt försvaras mot olika typer av hot som kan uppstå i en föränderlig värld. Liksom
jämställdhet och mångfald är hållbarhet relationella tillstånd som aldrig bara kan införas eller utformas, en gång för
alla och sen är allt bra. För att kunna hantera dessa och andra liknande förutsättningar är det viktigt att vara följsam
och veta när man kan och det går att agera, och när man bara kan och måste följa med. En stor del av problemen med
hållbarhet handlar om kulturen och människans sätt att tänka och handla i vardagen; det är mitt sätt att motivera behovet av att gripa sig an problemen på de sätt som jag gör i denna serie böcker och försöker inspirera andra att också
göra.
Det behövs ett annat sätt att se på kunskap, en kunskapsteori anpassad till förutsättningarna för byggandet av ett
långsiktigt hållbart samhälle. Mycket talar nämligen för att klimatkrisen delvis går att hänföra till rådande kunskapssyn, som utgår från att all vetenskap har som mål att nå sanningen och svaret, i bestämt form singular. Inget avtal i
världen kan råda bot på människans kollektiva (kulturellt betingade) oförmåga att hantera något annat än tvärsäkra,
tydliga svar. Verkligheten, kultur, kunskap eller klimatet är till sin natur vaga fenomen och öppna frågor som saknar
givna svar. Därför behöver intellektuella värden och kompetenser värnas mer, och rationaliteten behöver granskas
mer kritiskt. Det finns ingen eﬀektiv genväg till intellektuell mognad eller utveckling av kunskap.
Här lanseras därför ett förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle. Ska vi klara klimatutmaningen måste fler
engagera sig och bjudas in i processen som, beroende på hur kollektivet agerar, tar samhället antingen närmare eller
längre bort ifrån det ömtåliga tillstånd av balans som hållbarhet är. Olika människor, med olika kunskaper och kompetenser som arbetar tillsammans, behöver hitta sätt att göra det på och arenor att mötas för att utbyta erfarenheter.
Böckerna i serien är tänkta att fungera som inspiration till fortsatt arbete och därför är de fyllda av uppslag och hugskott, tankar och reflektioner att samtala vidare om. Hållbarhet är inte enkelt och det finns inget givet svar eller självklar lösning på problemet, därför är det nödvändigt att försöka och att aldrig sluta försöka förstå vad hållbarhet är
och hur hållbarhet kan främjas.

vii

Inledande resonemang om (alternativ till)
dagens akademiska kultur
Här tänker jag mg att själva boken börjar. Det som följer är inledningen till Föränderliga ordningar utan centrum och
hierarki, fast egentligen finns det varken en bok eller någon inledning. Förslag till kunskapsteori för ett hållbart
samhälle har varken början eller slut, och samma gäller för rhizom som står i fokus för denna bok. Det kanske
kan tyckas vara ett märkligt sätt att inleda på, men jag vill vara tydlig med att detta inte är en informerande bok
som med hjälp av en utvecklad pedagogik förklarar saker för läsaren. Detta är en samtalande text där jag som
författare snarare är medskapare av kunskap än lärare och auktoritet på ämnet som avhandlas. Utgångspunkten
för bokens huvuddel är här liksom i de två andra delarna en text av Deleuze (och Guattari); här i denna bok tänker jag med inledningskapitlet till Tusen platåer där begreppet rhizom står i centrum. Innan det samtalet inleds
vill jag dock placera texten och tankarna i en kontext, vilket jag ser som ett bättre sätt att introducera läsaren i
tankevärlden än att förklara i detalj vad det handlar om. Detta är en bok vars innehåll inte går att sammanfatta,
det är viktigt att påpeka. Därför går det utmärkt att skumma förbi det som inte känns relevant, allt som står här
finns en tanke med, men det är mina förslag på hur man kan tänka, som bygger på mina erfarenheter. Du som
läser kanske har en annan uppfattning, och är det så tycker jag det är viktigt att uppmuntra dig att följa din inre
röst, din vilja att veta, snarare än mina förslag. Jag skriver inte för att övertyga, jag skriver för att lära mig mer
och för att bli bättre på att förstå kulturen som vi alla är del av och som vi tillsammans både påverkar och påverkas av, samt för att locka till reflektion och samtal.
Rhizom är både början och slut och allt däremellan samtidigt, en dynamiskt föränderlig och öppen struktur. Trädstrukturer, som här i denna bok ställs mot rhizomatiska strukturer, kan sägas vara komplicerade. Rhizom däremot är komplexa helheter. Skillnaden är avgörande och kommer att redas ut noga längre fram. Rhizom är själva
sinnebilden för hållbarhet eftersom rhizom bara har ett enda mål, att överleva i det långa loppet. Rhizom befinner sig hela tiden i rörelse, sökandes efter möjligheter och framkomliga vägar. Rhizom strävar efter balans och
jämvikt. När som helst och var som helst kan något hända som rubbar balansen, därför är uppmärksamhet på
skiftningar i omgivningen så viktiga. Hållbarhet och balans är mål som aldrig nås, det är något man måste kämpa för, och när man uppnår jämvikt är det viktigt att inte ta den för given, den måste – liksom för övrigt jämställdhet, mångfald och trygghet – hela tiden bevakas och försvaras.
Både denna bok och de två andra i serien,1 handlar om att visa på alternativ och reflektera över olika förslag. Genom serien löper en röd tråd, nämligen samtalet, som ställs mot debatten (och olika varianter av detta begreppspar). Samtal och debatt ska inte ses som dikotomier och det handlar inte om antingen eller, utan om riktningar
och tendenser i samtiden. Vart är vi på väg? Mot en mer samtalande och intellektuellt mogen kultur, eller mot
en kultur präglad av oresonliga debatter? Det är en öppen fråga utan givet svar. Livet och tillvaron är fylld av sådana frågor och förändringen löper i olika riktningar vars ytterligheter kan beskrivas med hjälp av några begreppspar som återkommer i alla tre böckerna: Komplex och komplicerad, träd och rhizom eller samtal och debatt ses
här som ytterlighetspositioner längs ett kontinuum. Det handlar inte om att välja antingen eller, utan om att förstå när det ena eller andra sättet att tänka och handla är tillämpligt. Jakten på best practice är ett slags debatt
där olika förslag ställs mot varandra och där det bara finns plats för ett enda alternativ, det bästa. Fast det är inte
så världen ser ut och fungerar. Kultur är en föränderlig, dynamisk helhet, omöjligt att kontrollera eller styra mot
mål. Det finns inte ett sätt att förstå och lära sig hantera kultur, kunskap, hållbarhet, jämställdhet och andra lik-
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nande fenomen; därför behövs en stor och välfylld verktygslåda med begrepp samt utvecklad kompetens att i
realtid hantera vardagen.
I den här boken pekas på och reflekteras över alternativa sätt att förstå kulturen som omger oss människor och
som alla är med om att skapa, bevara och förändra. Jag debatterar inte utan samtalar. I ett samtal är det viktigare
att lyssna än att tala själv. Samtala gör man för att utbyta erfarenheter och för att lära sig mer av varandra och
tillsammans. Det är svårt att uppnå detta i en bok, men det är min ambition. Att skriva är för mig att tänka, för
när jag läser får jag syn på mina tankar och kan bedöma dem bättre. Jag är medveten om att jag valt ett okonventionellt sätt att skriva på, och det är dessutom lite av en paradox att använda boken som medium för samtal,
men det är för att inte röra till det mer än nödvändigt. Jag har valt boken av gammal vana, för att det är där jag
känner mig hemma, men bara för att textens flöde är linjärt betyder inte att läsaren måste acceptera den ordning
som bokens form påtvingar innehållet.
Debattens logik dominerar i akademin. Innan man ger sig in i en debatt, samt för att tas på allvar idag, krävs att
man har koll på vad ”alla” andra har sagt om ämnet innan. Detta har i praktiken visat sig vara mer av ett hinder
för kunskapsutveckling, än en garant för bättre vetande. För idag produceras enormt mycket vetenskaplig text.
Antalet tidskrifter, vilket är den helt dominerande kanalen för spridning av vetenskapliga rön ökar stadigt och
utvecklingen går snabbt. Kultur passar inte i en sådan rigid mall eftersom kunskapen om kultur både påverkar
och påverkas av kulturen som undersöks och texten där resultatet presenteras. Jag reser inga anspråk på att ha
avslöjat något, av det enkla skälet att inget finns att avslöja eftersom alla har lika nära till kulturen som jag som
forskare. Därför är transparens i framställningen mycket viktigare än att strikt följa en på förhand utarbetad och
kontrollerad metod. Förståelse för kultur och förutsättningar för förändring är mitt kunskapsmål och eftersom
det inte går att ställa sig utanför kulturen, som är mitt studieobjekt, har jag valt att inte skriva om någon insamlad och bearbetad empiri. Jag pekar på vanliga företeelser och reflekterar över kända vardagsfenomen som alla
kan relatera till. Vi lever alla, även kulturforskaren, sida vid sida i samhället och interagerar så att säga på insidan av kulturen som både påverkar och påverkas av allt och alla som lever och verkar i samt är med om att förändra den genom att leva i den. Valet att skriva på detta sätt är en anpassning till verkligheten. Kultur har ingen
början och inget slut, den blir till genom upprepning och styrs i hög grad av vanans makt. Kultur är både organisering och det som organiseras. Det är också skälet till att jag valt rhizom som centralt begrepp i denna bok om
organisering.
Jag vill med mina böcker visa dels på kulturell komplexitet, dels testa olika verktyg för att bygga upp en bättre
förståelse för kultur. Detta är kunskaper och insikter som både behöver spridas och samtalas om för att kunskapen som finns där någonstans ska utkristalliseras och bli synlig, vilket är en förutsättning för att den ska gå att
förstå. Det är inte kulturforskarens uppgift att avgöra vad som är vad, det är ett beslut som måste tas kollektivt.
Därför publiceras texten open access på nätet; för att öka chansen att nå ut med tankarna och för att främja samtal om hållbarhet och förutsättningar för (kulturell) förändring. Jag har valt att inte gå igenom tidigare forskning
eftersom det inte är mer kunskap som behövs, utan bättre förståelse dels för vad som krävs för att skapa ett mer
långsiktigt hållbart samhälle, dels för tolkningens och den kritiska analysens avgörande betydelse för mänskligt
samhällsbyggande. Här hänvisas inte till andra i tid och otid; inte för att jag tror att jag är den förste som tänkt
tankarna, utan för att jag inte förstår meningen med att visa att jag har koll på vad andra har skrivit. Jag förhåller mig till det jag behöver förhålla mig till och refererar där det finns citat eller behövs hänvisning för att läsaren ska kunna kontrollera riktigheten i det jag skriver. Självklart hade jag inte kunnat skriva denna bok utan inspiration från andra texter och tänkare, men alla sådana referenser finns samlade i slutet, i en lista över böcker
och artiklar som varit oundgängliga för min utveckling och innehållet i denna och övriga böcker. Ingen tanke är
unik, ingen tänkare autonom; varken jag och min forskning eller innehållet i denna bok är isolerade företeelser.
Kultur har ingen insida eller utsida, ingen början eller slut, bara en öppen tillblivelseriktning och varierande för9

ändringhastighet. Samma gäller för rhizom och därför fungerar det så bra som verktyg för att bygga upp förståelse för kultur.
Den här boken handlar som sagt om organisering, fast ett annat slags organisering än den gängse; rhizomatisk
ordning skiljer sig från traditionell, linjär ordning. Rhizomatiska ordningar har ingen hierarki, inget centrum:
bara ordning. I dag ska allt kontrolleras, målsäkras och vägen dit styras och eﬀektiviseras. Best practice är idealet, den enda vägen, vilket är en tankefigur som överförd till samhället leder till att det framstår som önskvärt
att reducera mångfalden, smalna av normen och likrikta kulturen. Idag ser man följaktligen på kunskap inom
vetenskapen på ett sätt. Det finns bara ett sätt att göra akademisk karriär (vilket är något annat än att utvecklas
intellektuellt), nämligen att publicera sig i internationella, referee-granskade tidskrifter. Det är idag den enda
kanalen för spridning av vetenskaplig text som räknas. Kartan för kunskapssökande har ritats om, skulle man kunna säga. Terrängen som undersöks är dock i grunden den samma. Kulturstudier handlar om att söka annorlunda
kunskap än den forskning som söker signifikanta skillnader i ett statistiskt material, eller den som undersöker
fysikens lagar eller olika grundämnens egenskaper. Kunskap om kultur passar synnerligen dåligt att pressa in i
det rigida format som vuxit fram inom och som används i de hett eftertraktade internationella, referee-granskade tidskrifterna, enligt mönster från naturvetenskapen. Humanister har av hävd skrivit böcker, för att det är det
bästa sättet att kommunicera kunskaper om kultur till samhället och internt mellan forskare. Humanvetenskaplig forskning kommer sällan fram till något enkelt resultat som kan sammanfattas i ett abstract och förklaras på
15 till 20 sidor. Därför skriver jag böcker. Boken och dess innehåll står och faller dock med läsarens kritiska reflektioner över innehållet. Jag vill locka till begrundan över kulturen som omger oss alla eftersom kunskapen om
kultur uppstår och förändras mellan människor och därför är allas eller ingens. Kulturvetenskap handlar om vardagen och tillvarons kontingenser, om att kritiskt granska det som tas för givet, för att kunna förändra sådant
som kan och bör förändras och förstå vad som måsta accepteras.
Peer-review förfarandet är som upplagt för kamp om makt och inflytande; men det är inte systemet som sådant
som är problematiskt, det är den okritiska tilliten till systemet som oroar, samt att det är det enda accepterade
sättet att publicera resultat av forskning. Eftersom det är antalet publikationer som räknas får den som skrivit
och fått infört flest artiklar i de mest prestigefulla tidskrifterna mest makt och inflytande, oavsett vad man forskar om eftersom förvärvad auktoritet på ett område spiller över på andra områden också. I detta system är kulturforskaren dömd att förlora redan innan matchen börjat. Att röra sig över ämnesgränserna är i princip omöjligt, för ska man göra det krävs att man lämnar den arena man tränats för och har verktyg att arbeta på, för att
börja om från början någon annanstans, längst ner i hierarkin. Dagens akademi är fylld av allt smalare och djupare stuprör, och man lyssnar mindre på varandra över ämnesgränserna. Eftersom kunskap, särskilt kunskap om
kultur, svårligen kan passas in i en rigid form oﬀras därför i praktiken vetandet om vardagen och förutsättningar
för förändring på eﬀektivitetens och lönsamhetens altare.
Vill vi verkligen ha det så? Är det bästa sättet att använda skattemedlen? Får vi mesta möjliga kunskap med nuvarande sätt att organisera forskning? Dagens system premierar mer av samma, det vill säga fler artiklar om det
som det redan finns artiklar om. Och vem läser artiklarna? De som vill bli publicerade, för kravet på citering av
områdets auktoriteter är i princip absolut. Härigenom riskerar akademin att drabbas av intellektuell inavel. Kunskapen degenereras när nya impulser och förslag hindras från att nå spridning för att främja ökad produktion av
resultat. Kunskap uppstår och förändras liksom kultur genom samverkan och den hämmas av att standardiseras
och systemanpassas. Detta visste redan en sådan som filosofen Friedrich Nietzsche, som tvingades ut ur sin samtida akademiska system, men som historien gett rätt. Hans ord talar till oss, för vi brottas med samma problem
som han identifierade. Han skriver följande, i en av de första aforismerna från boken, Morgonrodnad. Tankar om de
moraliska fördomarna.
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Överallt där det finns en sammanslutning av människor och följaktligen en sedernas moral, härskar också
tanken att straﬀet för brott mot seden huvudsakligen faller på hela församlingen: detta övernaturliga
straﬀ vars uttryck och gränser är så svåra att begripa och som skärskådas med sådan vidskeplig rädsla.
Församlingen kan tvinga den enskilde att gottgöra en enskild eller hela församlingen för de omedelbara
skador som hans handlande har gett upphov till; den kan också så att säga hämnas på den enskilde för att
den gudomliga vredens åsk- och ovädersmoln tornat upp sig över församlingen som en direkt följd av
hans handling, – men framför allt uppfattar församlingen den enskildes skuld som sin skuld och bär straf
fet som sitt straﬀ –: ”sederna har förslappats”, klagar man i djupet av sin själ, ”när handlingar som dessa
är möjliga”. (Nietzsche 2001: 18)
När rädslan sprider sig, när förändringens vindar blåser hårt och när kravet på eﬀektivitet överskuggar allt tar
gruppen över och individen, det individuella och unika, uppfattas som ett hot mot rådande ordning. Då blir det
viktigare att följa regler än att tänka själv. I ett sådant kunskapsklimat spelar det större roll hur många artiklar
man skrivit, än vad texterna handlar om eller hur nytt och banbrytande innehållet är. Kollektivets makt över kunskapen är stor och den som lyckas i ett sammanhang har ingen anledning att granska systemet kritiskt, (enligt
logiken: man biter inte den hand som föder en). Inom vetenskapen motiveras denna ordning med att man arbetar med sanningen. Men hur vet man vad som är sant om den frågan inte kan eller får diskuteras, om all kritik
mot definitionen och användningen av begreppet sanning uppfattas som uttryck för relativism och ett hot mot
forskningen? Kunskapen sitter fast i ett slags moment 22. Då blir det så här. Om det bara var särlingarna och
excentrikerna som sorterades bort hade problemet inte varit så himla allvarligt. Men det handlar om kunskapen,
om själva fundamentet för det moderna samhället och vår gemensamma långsiktiga överlevnad. Kunskap om
kultur behövs också, men den går inte att nå med positivistiska metoder eftersom kultur är vag och föränderlig
till sin natur. Nietzsche skrev sin text för länge sedan, ändå känns klimatet och tänkandet igen.
Varje individuell handling, varje individuellt tänkesätt väcker fasa; det är omöjligt att säga i vilken grad de
mer sällsynta, utvalda, oförfalskade andarna måste ha lidit under historiens lopp av att de alltid blev upp
fattade som onda och farliga, ja att de själva uppfattade sig på det viset. Sedens moral och dess herravälde
har gjort att all slags originalitet har fått dåligt samvete; himlen ovanför de bästa människorna har av den
anledningen fram till detta ögonblick varit dystrare än den skulle behöva vara. (Nietzsche 2001: 18)
Vill man söka kunskap är akademin en dålig plats att vara på idag. Utrymmet för nytänkande och odlande av kritisk medvetenhet har minskat betänkligt i takt med att kraven på kontroll och målstyrning ökat. Nyfikenhet och
upptäckarglädje ses som hinder för eﬀektiviteten i produktionen av resultat. Därför vill jag visa på alternativ och
öppna upp nya vägar fram för kunskapsutveckling. Jag vill inte bara förmedla kunskaper jag har, utan också lära
mig saker. Och är det något livet lärt mig är det att lärande uppstår bäst i dialog och kritisk analys av sådant
som hålls för sant, och det som hålls för sant upptäcks bäst genom reaktioner, det vill säga när mina tankar möter dina invändningar. Tillsammans kan vi genom samtal utvecklas och lära oss mer om kulturens komplexitet
och förändringens logik.

Diskurser, ordningar och makt
Utgångspunkten för denna bok är som sagt en text skriven av Deleuze och Guattari, nämligen inledningskapitlet till boken Tusen platåer, där grunderna för deras tankevärld presenteras med hjälp av rhizombegreppet som jag
betraktar som en teori om organisering, vilket längre fram kommer resoneras utförligt om, men innan dess vill
jag placera in det i ett sammanhang samt ge perspektiv och visa på alternativ. Här inledningsvis närmar jag mig
begreppet och tanketraditionen längs samma väg som jag själv upptäckte och arbetade mig in i den, genom att
reflektera över två texter (den första av Foucault och den andra av Deleuze) som jag ser som komplement till
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texten om rhizom. Det är en omväg, men det är så jag ser på kunskap. Den som känner sig bekant med tankarna
och som vill gå direkt på rhizombegreppet kan hoppa fram till rubriken ”Om detta att söka kunskap i mellanrum” där resonemanget fortsätter. Här riktas nu blicken och uppmärksamheten mot Michel Foucault och hans
bok Diskursens ordning, som tangerats i de andra böckerna i serien men som här förklaras mer ingående. Både Diskursens ordning och texten som presenteras längre fram (av Deleuze, om Foucault) handlar om ordning och ordnande praktiker samt om makt och förutsättningar för förändring. Foucault och Deleuze arbetade i samma anda,
fast på olika sätt och med hjälp av olika tekniker. Genom att läsa båda texterna i anslutning till varandra skapas
ett slags kontrastverkan som i alla fall för mig ger ett mervärde. Många kulturvetare har skrivit om och använt
Foucault, men jag har stött på en hel del missförstånd och problematiska påståenden om hans texter, vilket för
övrigt även gäller Deleuze. Därför vill jag här gå lite mer på djupet och visa hur jag läser och förstår Foucault,
eftersom han som jag ser det är en nyckel till förståelsen av Deleuze.
I inledningen till Diskursens ordning presenterar Foucault en hypotes som går ut på att han, ”antar att diskursproduktionen i varje samhälle på en och samma gång kontrolleras, väljs ut, organiseras och fördelas av ett visst antal procedurer vilkas roll är att avvärja dess makt och hot, att bemästra dess slumpmässighet och att kringgå
dess tunga, skrämmande materialitet.” (Foucault 1993:7). Detta läser jag som en uppmaning till mig som kulturforskare, att rikta särskild uppmärksamhet mot hur saker och ting väljs ut, hur tillvaron och kunskapen organiseras samt vilken roll slump och materialitet spelar i alla kulturella tillblivelseprocesser. Diskursen är ett slags sorteringsmekanism som all organisering på ett eller annat sätt har att förhålla sig till. Därför passar Foucaults text
som introduktion till tankarna om rhizom och sättet att förstå organisering som kommer att diskuteras ingående längre fram. Många skräms av stilen och uppfattar den som elitistisk och utestängande, men det är onödigt
att tänka så. Foucault påpekade ofta att hans texter är att betrakta som ett slags verktygslådor att hämta inspiration från, i utvecklandet av sitt eget tänkande, inte texter som talar om hur det är. Försök och förslag till förklaringar är vad man får sig till livs när man läser Foucault, ett underlag att tänka vidare med hjälp av. För att förstå
texten krävs därför att man arbetar med innehållet och omsätter tankarna i handling. Förståelsen växer på det
sättet fram successivt.
Innan man ger sig i kast med Foucaults texter bör man vara medveten om att han inte skapar färdiga system
som enkelt kan appliceras på samtiden. Foucault undersöker kulturell tillblivelse och förändringens underliggande logik, han skapar tankeverktyg, drar upp linjer och pekar på möjligheter som väntar på att användas, fyllas
med innehåll och realiseras. För mig är det själva antitesen till elitism. Jag ser det snarare som ett uttryck för
djup respekt för läsaren. För att förstå Nietzsche, Deleuze och Foucault måste man inse och acceptera detta, att
deras texter fullbordas i tre steg, först genom texten så som den står, sedan genom i läsningen av dem och slutligen när förståelsen av innehållet omsätts i handling. Den som säger att dessa filosofer är obegripliga läser inte
filosoferna på det sätt de uttryckligen säger sig vilja bli lästa på. För att kunna förstå innehållet måste man inse
att det handlar om öppna texter som väcker tankar, pekar på alternativ och som kräver aktiva läsare för att bli
meningsfulla; det finns inte en enda möjlig tolkning av innehållet. Det handlar om en filosofi som är livsbejakande och tillblivelsefokuserad, en filosofi som behövs för att förstå förutsättningarna för förändring och alternativa
sätt att se på organisering. Foucault riktar konsekvent den analytiska blicken mot och synliggör det som till vardags tas för givet och därmed osynliggörs. Han pekar ut konturerna till den diskurs (eller det maskineri) som
ligger till grund för samhället, vars maktordningar alla har att rätta sig efter oavsett hur man ser på förhållandena.
Foucault presenterar även ett antal konstruktiva förslag på hur man kan arbeta för att bryta med premisserna för
detta tänkande, för att försöka förändra förhållandena så att de ger upphov till andra möjligheter (och givetvis
andra begränsningar). Och bryta sig loss från det invanda måste man göra om man vill förstå världen man lever
i och förutsättningarna för förändring. Ett sätt att arbeta systematiskt för att bryta invanda tankemönster är att
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ifrågasätta det begär efter sanning som är djupt mänskligt. Den gängse uppfattningen – såväl ute i samhället
bland ”vanligt folk” som inom delar av akademin – är att vetenskap är resultatet av en utvecklingsprocess mot
en allt större och mer förfinad, sann kunskap om världen, samhället och verkligheten. En illustration av denna
diskurs genomslag är den gigantiska partikelacceleratorn i Cern, i Schweiz. En sådan enorm ekonomisk investering vore omöjlig utan en grundmurad övertygelse om att verkligheten går att förstå på detaljnivå och att kunskapen finns nedlagd i världen för oss människor att upptäcka.
Otvivelaktigt åtnjuter vetenskapen, hur man än definierar begreppet, trovärdighet och respekt i samhället, med
rätta vill jag tillägga. Jag är inte kritisk mot vetenskapen, och diskursanalys, i den mening jag lägger i begreppet,
handlar heller inte om att ifrågasätta vetenskapen som verksamhet eller uppmana till skepsis ifråga om resultatet av vetenskapligt arbete. Foucault är inte relativist, men eftersom verkligheten är dynamisk, föränderlig och
oöverblickbar kan flera utsagor om aspekter av verkligheten vara lika giltiga. Därför har både forskare och allmänheten ett ansvar att förhålla sig kritiskt till allt som hävdas i namn av vetenskap. Foucault (1993:36) menar
att arbetet med att tillägna sig ett skeptiskt tänkande, och det bör påpekas att här åsyftas ett tänkande som är
kritiskt men inte kritiserande, kan och bör ske stegvis och med utgångspunkt i tydligt framskrivna principer.
Foucaults förklaring till vetenskapens höga anseende går lite förenklat ut på att det i kulturen (som är den
”plats” där det västerländska tänkandet och det moderna subjektet har uppstått) finns en utbredd övertygelse
om att världen in i minsta detalj är rationellt ordnad och därmed möjlig att förklara, att sanningen finns nedlagd
i världen och att den är möjlig att upptäcka. Detta är något som både Nietzsche, Deleuze och Foucault ställer sig
tveksamma till, och det är de inte ensamma om. Frågan är som jag förstår saken inte avgjord en gång för alla ens
inom ”mönstervetenskapen” fysik. Uppfattningen att sanningen inte föregår vetenskapen utan skapas av forskare i vetenskapliga undersökningar och att kunskap är resultatet av människors arbete och därför alltid förmedlad
och situerad i ett socialt och historiskt sammanhang, är inte en kritik mot eller ett ifrågasättande av det arbete
som utförts av forskare. Påpekandet att vetenskap är en social verksamhet och påminnelsen om att objektivitet
är svårt (troligen omöjligt) är absolut inte samma sak som att säga att alla utsagor är lika giltiga. Världen, kultur
och människan blir till i samma process som kunskapen om världen, kulturen och människan.
Den kanske viktigaste lärdomen jag fått av Diskursens ordning är att vetenskap är en mänsklig verksamhet, med
allt vad det innebär. Detta glöms lätt bort när fokus riktas mot säkra svar och objektiva fakta. Och eftersom kulturvetenskaplig forskning sällan presenterar fakta är det helt avgörande för ämnets långsiktiga överlevnad att
man kan förklara dels vad kritiken mot det vetenskapliga projektet går ut på, dels att man kan övertyga samtiden om vad vi, det vill säga samhället som helhet, har att vinna på att tillägna oss insikterna som Foucault och
andra tänkare som verkar i samma anda formulerat. Foucault reser inga anspråk på att sitta inne med sanningen
om sanningen eller kunskapen, han undersöker kunskapsproduktionen och pekar på frågor och lyfter saker att reflektera över för att skapa förutsättningar för skapande av bättre och mer användbar kunskap.
Sanning är bara ett ord och därför är det så viktigt att reflektera över hur det gick till när kunskapen som hålls
för sann skapades. Hela tiden och överallt utsätts man i dagens samhälle för olika aktörer och strategier som alla har det gemensamt att de vill få övriga att acceptera deras ord som just fakta, kunskap eller sanning. Och när
man okritiskt tar till sig det man får sig serverat, utan att reflektera över på vilka grunder eller med hjälp av vilka metoder som kunskapen blivit just kunskap, har man givit upp en del av sin autonomi och intagit en underordnad position i förhållande till den som hävdar att det han eller hon säger är riktigt. Man har lagt sig platt och
okritiskt accepterat debattens logik. Och om man därtill tar personens titel som intäkt för riktigheten i det som
hävdas, ja då är man riktigt illa ute. Då lyssnar man mer på vem som talar och mindre på vad som faktiskt sägs.
Att samtala är att göra tvärtom, det vill säga lyssna mer på vad som sägs än vem som talar.
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Om debattens logik tas för given och sprider sig i samhället utsätter vi varandra kollektivt för fara. Faran handlar inte om att någon skulle ta över samhället och styra majoriteten i enlighet med minoritetens önskemål, det
handlar istället om att ett viktigt skydd mot oförutsedda risker upplöses. Det finns helt enkelt inga genvägar till
ett långsiktigt hållbart samhälle. För att nå dit behövs det en kritisk massa av engagerade och reflekterande individer och samhällsmedborgare. Foucault läser man inte för att få svar på frågor om hur verkligheten är egentligen, på riktigt, man läser hans texter för att utmanas intellektuellt och för att utvecklas som kritisk tänkare.
Man får inga svar, man blir bättre på att ställa relevanta frågor.
Vetenskap är en central del i alla moderna samhällen, men att lägga allt för mycket makt i allt för få individers
händer är riskabelt och utarmar samhällets skydd mot det oväntat oväntade, som inte är undantaget utan regeln. Utan allmänhetens engagemang, kritiska granskning och analys av allt som hävdas med säkerhet i samhället riskerar vetenskapen att bli en religion och forskare ett prästerskap. Kunskap växer i samspelet mellan befolkningen och forskarna och är avhängig kulturen som växer fram mellan människor. Det är där, i kulturen, som
tankar, idéer och handlingar får genomslag. Och för att få upp ögonen för kulturen, för att förstå dess inneboende (avsaknad av) logik behövs sätt att tänka om och studera kultur. Kunskapen är inget i sig själv, dess mening
uppstår i och speglas genom kulturen. Foucault (1993:15) skriver.
Däremot förblir vi okunniga om viljan till sanning, okunniga om det oerhörda maskineri, avsett att ute
stänga som den är. Alla som gång efter annan under historiens lopp försökt dra upp konturerna av denna
vilja, alla som försökt ifrågasätta den genom att ställa den mot sanningen just där sanningen försöker
berättiga förbudet och definiera vansinnet – alla dessa alltifrån Nietzsche till Artaud och Bataille kan idag
tjäna som (förvisso upphöjda) förtecken för vårt dagliga arbete.
Jag vill särskilt peka på de sista orden i citatet. Filosofi handlar om vanliga människors vardag; det är där samhället blir till och kulturen uppstår, och det är följaktligen där som förutsättningarna för förändring finns, i mellanrummen och i sammanhangen. Och hinder för förändring finns det gott om. Vill man inte eller om man hindrar
människor från att försöka går det så klart inte. Det är på detta sätt som kunskap och makt hänger samman.
Som jag läser Diskursens ordning är det framförallt olika typer av hinder (mentala och andra) mot förändring av
etablerade sanningar om texten handlar om.
Foucault (1991:14ﬀ) talar först om tre externa utestängningsmekanismer som han menar reglerar dels vem som
får tala, dels vem som kommer att kunna tillerkännas statusen som auktoritet inom respektive sammanhang.
Dessa är för det första Förbudet. För det andra Motsättningen mellan Förnuft – Vansinne och för det tredje Motsättningen mellan Sanning – Det falska. Den tredje mekanismen anser Foucault vara den viktigaste, mest genomgripande,
och samtidigt, på grund av dess tendenser till osynliggörande av individen som står bakom uttalandet, den mest
försåtliga. Talet om sanning och anspråken om att sitta inne med sanningen handlar om makt. Påståendet placeras dels utanför och avskiljs från den som uttalar det, dels står det för sig självt och uppfattas därigenom lätt
som att det inget har att göra med den som presenterar det. Däri ligger makten. Ingen äger eller har direkt tillgång till sanningen, men den som kan övertyga andra om att hen har det får makt och inflytande över kulturen
och det som tas för givet i vardagen. Därför är det så viktigt att öka medveten om att vetenskap är en verksamhet som bedrivs av män och kvinnor, kompetenta män och kvinnor, men lika fullt människor av kött och blod
samt inte minst känslor, med allt vad det innebär. Momentet av osynliggörande och den kraft detta bär på drabbar mottagaren av vetenskapliga texter genom att man ställs så att säga inför ett vattentätt och fullbordat faktum, vilket försätter mottagaren i ett tillstånd av passivitet eftersom det inte går att resa invändningar mot resultatet utan att hela resonemanget kullkastas. Om detta sätt att arbeta upphöjs till vetenskapligt ideal ger det upphov till makt eftersom forskaren/experten hela tiden ligger steget före och därigenom innehar initiativet, vilket
inte självklart gynnar kunskapsutvecklingen.
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Socialpsykologen Johan Asplund (2003) har skrivit om liknande saker och om problemen som följer i dess spår.
Han menar att väldigt mycket av den vetenskap som produceras och även många av de vetenskapliga metoder
som hålls högt inom akademin strävar efter att presentera så noggranna kopior som möjligt av det man undersökt, vilket kan sägas vara så långt man kan gå i strävan efter sann kunskap om världen. Men vad tillför en kopierande forskning samhället egentligen? Om framställningen istället får läsaren att tänka till och att tänka annorlunda kan studien bli ett incitament till förändring, utan att vetenskapen bestämmer världens vara. Det är ett
sätt att förstå och göra verkstad av Foucaults filosofi. Exakta kopior, perfekta resultat och hyllade experter riskerar att hämma den kollektiva kreativitet som behövs för att hantera tillvarons fundamentala öppenhet och komplexitet. Mycket talar för att det dessutom blir lättare att värdera resultatet om det finns identifierbara luckor i
resonemanget (och det finns det i alla resonemang, även hos den mest hyllade professors texter och tankar, inget konstigt eller problematiskt med det) samt om även tänkbara alternativ till valda tolkningar skrivs fram när
resultatet av det intellektuella arbetet presenteras. Men genom att kravet på sanning (utan att det egentligen
har förts någon diskussion kring vad man lägger i begreppet) är så pass hårt inom vetenskapen idag kommer det
att påverka vad som blir möjligt att säga, i vetenskapens namn. Och detta menar Foucault är att betrakta som
ett slags utestängningsmekanism.
För att illustrera hur det kan fungera och vilka konsekvenser det får för vardagen inom olika vetenskapsgrenar
kan man tänka på relationen mellan etnologiämnet (som är det ämne jag disputerade i) och historia. Många historiker lutar sig mot traditionen av källkritik och hävdar med hänvisning till etnologernas utbredda användning
av muntliga källor att etnologi inte är en vetenskap. Att etnologi skulle kunna vara en annan typ av vetenskap,
med andra kriterier för relevans och metoder för kontroll av resultatet föresvävar sällan kritikerna. Antingen
strävar man efter sanning, eller också gör man det inte, så lyder ”lagen”. Det är ganska enkelt att se vilka konsekvenser detta får. Den vetenskap som har lättast att bevisa att det man kommer fram till är sant kommer att vara den vetenskap som får mest prestige och pengar och följaktligen flest utövare och beundrare. Den logiken ligger så att säga inbyggd i tänkandet, och det är just logiken bakom skeendet som Foucault undersöker. Han visar
hur vetenskapen, ända sedan sofisterna underkändes som vetenskapsmän, eller för att använda terminologin
från Diskursens ordning, utestängdes från den vetenskapliga gemenskapen, har arbetat efter övertygelsen om att sanningen är något som finns nedlagd i värden, för oss att upptäcka, vilket per definition är ett antagande. Det finns
ingen möjlighet för människan att testa den hypotesen eftersom det är omöjligt att ställa sig utanför världen, för
att därifrån på ett objektivt sätt avgöra antagandets giltighet. Människorna är helt enkelt hänvisade till den här
världen, och utlämnade till sig själva och varandra. Tanken om att sanningen finns immanent i världen har varit
en framgångsrik hypotes som genererat väldigt mycket viktig kunskap, men det betyder inte att det är det enda
möjliga förhållningssättet till begreppet sanning. Dessutom bygger definitionen på antaganden som utgör hinder för studier av kultur och sociala aspekter av mänskligt liv och samhällsbyggande. Vetenskapsteoretikern Donna Haraway är bara en i raden av tänkare som i Foucaults efterföljd har kritiserat det ideal som finns kopplat till
en sådan syn på kunskap och vetenskap. Genom snart sagt hela hennes produktion finns en röd tråd av kritik
mot det hon benämner ”The modest witness” (se t.ex. Haraway 1997:23), som är ett slags vetenskaplig idealposition vars kännetecken och utgångspunkt är att det är möjligt att som forskare inta rollen som osynlig och objektiv uttolkare av världen. Möjligen, men i så fall bara delvis, fungerar det att arbeta med ett sådant förhållningssätt om man forskar om kvarkar, men inom samhälls- och kulturforskning är det problematiskt (Hacking
2000). Eftersom all forskning är beroende av ett omgivande samhälle som tilldelar forskarna resurser och varifrån man hämtar nya utövare samt sprider resultaten av arbetet finns det inga vattentäta skott mellan akademin
och resten av samhället.
Utestängningsmekanismerna eller procedurerna som hittills har behandlats och som genom historien har lett
fram till detta vetenskapliga ideal, menar Foucault är externa. Han skriver vidare:
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Naturligtvis finns det många andra procedurer för att kontrollera och begränsa diskurser. Dem jag talat
om hittills verkar så att säga från utsidan. De fungerar som utestängningssystem och berör utan tvivel
den del av diskursen som sätter begär och makt i spel (Foucault 1993:15f).
Vad Foucault här beskriver är ett slags självorganiserande system. Diskursen lever så att säga sitt eget liv, och
det gör den eftersom det är en process som genereras och drivs av en lång rad aktörer i samverkan. Diskursen
finns inte hos någon av delarna i systemet och den går inte att styra, den uppstår i mellanrummen mellan aktörerna och är ett sätt att se på och förstå kontexten som helhet och vilka förutsättningar som finns för förändring.
Foucault intresserade sig för och skriver om mekanismerna bakom olika typer av skeenden, framförallt om relationen mellan makt, vetande och subjekt. Vad är makt? Hur uppstår makt och hur fungerar den, vad gör den
med oss människor? Vad är kunskap och hur arbetar de som säger sig vilja uppnå kunskap? Vilka argument och
metoder lutar sig den mot som reser anspråk på att sitta inne med sanningen? Vad är en människa? Vilka är kännetecknen på en individ och vilka likheter och skillnader finns mellan olika definitioner av begreppet människa?
Och hur hänger makten, vetandet och subjekten samman, samt hur har relationerna mellan sett ut och förändrats genom historien? Det är detta som Foucault är intresserad av och det är frågor utan givna svar, vilket kräver
en särskild kompetens för att kunna besvaras på sätt som blir meningsfullt.
Foucault reser inga anspråk på att sitta inne med svaren på frågorna, han visar på olika alternativa sätt att gripa
sig an dem. Det är ett konstruktivt sätt att läsa honom som rimmar väl med hans berömda påstående om att
man skall ta det man hittar i hans arbeten som fungerar för ens egna syften, använda det på sätt som fungerar
för det man vill göra och lämna det övriga därhän. Hjälp på vägen för att bygga upp förståelse för kultur, organisering och förutsättningar för förändring kan man få genom att sätta sig in i de tre inre utestängnings- eller regleringsmekanismerna som Foucault identifierat och skriver om: Kommentaren, författarprincipen och vetenskapens organisering i åtskilda discipliner, som fortsättningen på resonemanget ska handla om.
Först (och främst) lyfter Foucault fram kommentaren (det vill säga forskares sätt att förhålla sig till och skriva
om andra forskares arbeten) som ett slags utestängningsmekanism. Därför vill jag vara tydlig med att denna text
inte ska läsas som en kommentar till Foucault eller Deleuze och Guattari. Min text skulle kunna ses som ett
slags tolkning, men den är inget substitut och ersätter ingen annans text. Jag kommenterar inte utan använder
innehållet i texterna för att förstå vad man bör ta hänsyn till för att kunna forska på ett bättre sätt om kultur. Jag
vill hjälpa läsaren att hjälpa sig själv, inte bli utnämnd till förste uttolkare av Foucault eller Deleuze. Det är ett
helt centralt påpekande, och en uppmaning till kritisk läsning. Lita inte på vad jag säger, men använd gärna det
jag skriver som inspiration till eget arbete med originaltexterna. Vi människor är många gånger lata. Läser hellre
översättningar, sammanfattningar, kommentarer och uttolkningar än ger oss i kast med originalen. Det kan tyckas vara en vinst, särskilt om texten man läser är skriven av en auktoritet, men om man sätter sig in i vilka konsekvenser det får för kunskapen inser man förhoppningsvis hur dyrköpt och riskabelt ett sådant förfarande är, inte
bara för enskilda forskare utan framförallt för vetenskapen som institution och för kunskapsutvecklingen i samhället.
Att kommentera innehållet i en text, att resa anspråk på att veta vilka som är författarens intentioner, kort sagt
att hävda att man sitter inne med den enda möjliga och rätta tolkningen av ett verk, är ett intrikat (och mycket
vanligt) sätt att reglera och stänga ute. Framförallt beroende på att det huvudsakligen sker på ett omedvetet
plan. Alla som skriver kommentarer, som tolkar texter och som försöker skriva fram betydelser gör det förhoppningsvis av välvilja, inte för att vilseleda. Likafullt kan verksamheten resultera i just vilseledande. Men det är nu
inte detta Foucault pekar på i första hand, vilseledanden går ju att avvärja genom att kontrollera originaltexten
och jämföra med uttolkningen. Kommentaren och uttolkningar blir ett slags utestängningsmekanismer om och
när de ersätter eller bestämmer innebörden i texten som kommenteras, eftersom det finns en risk att läsaren
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passiviseras och för att det försvårar en kritisk reception av originalet. Skillnaden mellan vad som är den kanoniserade ”primärtexten” och kommentaren till den samma är, menar Foucault varken stabil, konstant eller absolut. Han menar vidare att det inte finns någon given uppdelning mellan å ena sidan kategorin grundläggande
och/eller skapande diskurser och, å den andra, texterna som repeterar, förklarar eller kommenterar. Båda utgör
delar av samma system. Härigenom ingår både originaltexten och kommentarerna av den i en och samma samtalsordning, och den originaltext som lyckas knyta till sig flest kommentatorer och uttolkare kommer att bli mer
inflytelserik än andra och därigenom sticka ut i bruset av texter. Foucault menar att det inte finns något sätt att
utplåna detta förhållande. Men man kan så att säga vaccinera sig mot dess baksidor genom att förhålla sig sunt
kritisk till alla uttolkningar och att så gott det går själv bilda sig en uppfattning om vad som faktiskt står i den
text man hänvisar till, det vill säga lyssna mer på vad som sägs än på vem som talar.
Den andra inre utestängningsmekanismen, författarprincipen, är intimt sammanlänkad med kommentaren. Författaren, det vill säga det subjekt som utnämns till upphovsman av verket vilket kanoniserats som original, betraktar Foucault som en funktion i ett större maskineri, en kugge i diskursens ordning. Författaren är en organiserande princip inom diskursen som när den kopplas samman med kommentaren/uttolkningen stärks eﬀekten
av diskursens tvingande kraft på samma sätt som ett flöde blir starkare när det förenas med andra flöden.
Foucault bemöter de kritiker som hävdar att han tagit död på människan, genom att skriva att det vore absurt
att förneka existensen av individer som skriver och som hittar på berättelser, vetenskapliga såväl som litterära.
Men den som påbörjar ett bokprojekt, under rådande omständigheter, är hänvisad till att förhålla sig till författarfunktionen, just eftersom den är så pass etablerad och har så pass många konnotationer knutna till sig. Den
lagstadgade upphovsrätten är ett exempel på hur diskursen manifesterat sig i allmän lag. Det kan ses som en
manifestation av människans önskan att vara unik i en värd där det inte existerar helt igenom unika tankar. I
inledningsraderna till Diskursens ordning tvekar Foucault att ta till orda i Collège de France, vilket här får sin förklaring. Han vet hur svårt det är att skilja det som sägs från den som säger det och att det som sägs obönhörligen kommer att ställs i relation till vad upphovsmannen tidigare har sagt och alla de associationer som orden
väcker. Författarfunktionen har en hel uppsättning regler kopplade till sig och att bryta mot dessa är svårt.
Foucault försökte, vid upprepade tillfällen, byta mot konventionen, bland annat genom att ställa som krav för
att bli intervjuad en gång att tidningen inte avslöjade vem det var som uttalade sig (Foucault 2008:11-19). Och
det faktum att man i efterhand ändå gjorde just det, avslöjade att det var Foucault som intervjuades, säger en
hel del om människans begär efter att få veta vem som säger vad, egentligen. En indikation så god som någon på
att budbäraren ofta går före innehållet när relevansen i vad som sägs bedöms samt en illustration av hur stark
viljan att finna sanningar och original är. Foucault skriver vidare att alla som vill författa en text har att förhålla
sig till denna inneboende logik, vilket får till följd att det man skriver och även det man inte skriver, hela tillkomsten av texten, regleras av författarfunktionen som sådan.
Kommentaren begränsade diskursens godtycklighet genom spelet hos en identitet som skulle ha formen
repetition och samma. Författarprincipen begränsar samma slumpmässighet genom spelet hos en
identitet i form av individualitet och själv (Foucault 1993:21).
Här blir det tydligt att Foucault tänker i termer av ett system med olika delar, ett maskineri som drivs av en helt
egen logik som styr vad som blir möjligt att säga och göra, och att den logiken är för genomgripande och allomfattande för att kunna regleras av människor, som bara utgör en liten del av maskineriet. Diskursens ordning är
med andra ord svår att reglera och omöjlig att styra i en på förhand bestämd riktning, dess resultat går däremot
att studera i efterhand via de konsekvenser den ger upphov till och med utgångspunkt i den kunskapen kan nya
handlingsstrategier utarbetas för att främja utvecklingen av ett annat och mer hållbart samhälle. Kunskapen behövs för att öka förståelsen i samhället kring vilka hinder som finns för förändring och inspirera till nytänkande
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och utvecklingen av alternativa vardagsrutiner som kan utjämna ojämlikheter, öka jämställdheten och värna demokratin.
Den tredje inre utestängningsmekanismen som Foucault pekar på är kunskapens organisering i discipliner. Denna princip menar han står i opposition till de två andra. Han skriver att
Den motsätter sig den senare eftersom en disciplin definieras av en objektsdomän, en samling metoder,
en korpus av påståenden som hålls för sanna, ett spel av regler och definitioner och av tekniker och
instrument. Allt detta bildar ett slags anonymt system som kan disponeras av vem som vill eller kan,
utan att dess mening eller validitet skulle ha något att göra med den som råkade uppfinna det. Men
disciplinens princip står också i motsättning till kommentarens: det man utgår från inom en disciplin, i
motsats till i en kommentar, är varken en mening som måste återupptäckas eller en identitet som måste
återupprepas utan i stället vad som krävs för att konstruera nya yttranden. För att en disciplin skall vara
möjlig krävs en möjlighet att formulera, att i det oändliga formulera nya påståenden. (Foucault 1993:22).
Lyfter vi blicken lite från texten och ser till hur det ser ut och fungerar i vetenskapens vardag är det uppenbart
att alla discipliner består av såväl sanningar som misstag, och det är helt i sin ordning. Foucaults poäng och den
lärdom jag menar att vi bör dra av hans text är att misstagen, vilka bör ses som oundvikliga konsekvenser av all
vetenskaplig praktik och därför integrerade delar av verksamheten (inte som anomalier externa i förhållande till
den), kan ha positiva funktioner för och är historiskt verksamma aspekter av kunskapsproduktionen och därför
oskiljaktiga från sanningarna (ibid). För att en sats skall räknas som hörande till en specifik disciplin måste den
uppfylla denna disciplins regler och villkor för vad som kan erkännas som sant och riktigt inom dem. Och sådana
kontextspecifika regler är många gånger strängare och mer komplexa än det som kännetecknar den rena och enkla sanningen.
Inom sina egna gränser erkänner varje disciplin sanna och falska satser men skjuter en hel teratologi av
vetande utanför marginalen. (Foucault 1993:24).
För att ett uttalande skall kunna räknas som ett uttalande inom en disciplin (och det är alltså bara uttalanden
som kommer från etablerade och vederbörligen godkända discipliner som anses som giltiga) måste det uppfylla
en lång rad komplicerade och tunga kriterier, vilka fungerar som utestängningsmekanismer och begränsar möjligheten att utveckla kunskap. Visst är det viktigt att det som hävdas vara sant och riktigt också är det, men all
kunskap som behövs för att bygga ett hållbart samhälle är inte av den karaktären att den måste kontrolleras rigoröst innan den delas. Ett centralt citat från Diskursens ordning är följande:
Det är alltid möjligt att man råkar säga det sanna i utanförskapets vildmark, men i det sanna är man
endast om man lyder ’diskurspolisens’ regler, vilka man måste aktivera på nytt i varje diskurs (Ibid:25).
Det är viktigt att skilja mellan sanning som ett påstående och som en faktisk realitet. Om det jag hävdar stämmer överens med verkligheten är det sant, men sanningen (så som den uppfattas inom rådande diskurs) kan bara uttalas av den som befinner sig inom en disciplin och som där följer dess regler. Hur många gånger har man
inte (jag är självkritisk här), för att bilda sig en uppfattning om relevansen i en bok man vill läsa, kollat referenserna längst bak? Och om de författare som man anser bör finnas med inte finns där, då läser man inte boken.
Det går som sagt inte att ställa sig utanför diskursen, men man kan trots allt försöka göra sig medveten om vilka
mekanismer man själv är med om att underblåsa och hur man skulle kunna tänka och agera på andra sätt. Och
detta är viktiga lärdomar för alla som vill förstå vilka logiker som ligger bakom ett kulturellt skeende och vad
som styr produktionen av kunskap. Foucault skriver vidare att,
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Disciplinen är en kontrollprincip för diskursproduktionen. Den fixerar gränserna för diskursen genom
spelet med en identitet vars form är en ständig reaktualisering av reglerna. Man brukar ofta se outtömliga
källor till skapandet av diskurser i en författares produktivitet, i kommentarernas mångfald och i
utvecklandet av en disciplin. Må så vara, men icke desto mindre är de tvångsprinciper. Antagligen kan
man inte förklara den positiva och mångfaldigande roll de spelar om man inte ger akt på deras
begränsande och tvingande funktion (Foucault 1993:26).
Det leder som sagt tanken fel att uppfatta Foucaults arbete som ett försök att beskriva sanningen om hur det är.
Min läsning av texten utgår istället från att tankarna som presenteras skall behandlas som ett verktyg för eget
arbete, som uppslag till egna undersökningar. Och som manual till analyser av kultur passar boken synnerligen
väl, men det gäller att parera alla de grund och blindskär som lurar på färden. Läser man Foucault på hans egna
premisser, kritiskt och med fokus på det som går att använda, blir det enklare att förstå innehållet och göra det
till sitt eget än om man ängsligt letar i texten efter vad som står där egentligen eller inte vågar bilda sig en egen
uppfattning om hur innehållet kan förstås, eftersom man är orolig för hur tolkningen ska tas emot av auktoriteterna på området.
Foucault definierar även en tredje grupp av procedurer som fungerar som ett slags kontroll för diskurser, nämligen en uppsättning mekanismer som till skillnad från de båda tidigare grupperna inte handlar om att,
besvärja de krafter de bär med sig, inte heller om att besvärja deras slumpmässiga framträdande, utan om
att bestämma villkoren för diskursernas inträde i spelet, om att påtvinga de individer som håller dem
regler för att därigenom hindra att vem som helst får tillträde till dem. Denna gång rör det sig om en
gallring bland de talande subjekten. Ingen kommer in i diskursens ordning om han inte uppfyller vissa
krav eller inte från början är kvalificerad för att uppfylla dem. (Foucault 1993:26).
Mekanismerna som det handlar om reglerar vem och vad som bjuds in i diskursen, som jag vill se som ett slags
ständigt pågående samtal som skapar kultur (fast jag ser inte diskurs och kultur som synonymer. Diskurs är liksom rhizom, verktyg att tänka med för att förstå). En bärande tanke för Foucault är att inget kan sägas stå utanför diskursen, allt av betydelse finns så att säga på insidan. Därmed kommer regleringarna egentligen att handla
om på vilken nivå i diskursens hierarki ett specifikt fenomen kommer att hamna, och inte om vad som tillhör
och vad som inte tillhör diskursen.
Ritualer, som är den första mekanismen, ser Foucault som den mest synliga och påtagliga formen för reglering
av diskursens deltagare. Ritualen bestämmer så att säga reglerna för hur den som vill skaﬀa sig inflytande över
diskursen kan/får agera. Det handlar vidare om vilka möjliga positioner som finns att tillgå samt hur dessa skall
organiseras i förhållande till varandra. Ritualerna som finns inom, till exempel, akademin är många, gamla och
strikt formaliserade, men samtidigt över tid föränderliga och bestämmande för hur vardagen och verksamheten
organiseras för alla som vill vara en del av en specifik gemenskap. Hur och om vad talar man i respektive sammanhang? Hur bör man vara klädd? Vilka är de anmodade referenserna och vad krävs för att bli upptagen i gemenskapen och accepterad som fullvärdig medlem? Ritualen bestämmer,
ordens förmodade eller påtvingade eﬀektivitet, vilka eﬀekter de skall ha på dem som de riktas till och
gränserna för deras tvingande värde. De religiösa, juridiska, terapeutiska och delvis också de politiska dis
kurserna kan knappast skiljas från denna ritualisering som samtidigt bestämmer både enstaka egenskaper
hos och passande roller för de talande subjekten (Foucault 1993:28).
Nästa regleringsinstans utgörs av vad Foucault kallar diskurssamfunden. Dessa fungerar på lite annorlunda sätt
genom att delvis vara slutna. Ett samfund, även icke-formaliserade sådana, håller sig alltid med mer eller mindre tysta och, för den oinvigde, osynliga regler. Foucault nämner rapsoderna i det antika Grekland som ett slags
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idealtyp för det han har i åtanke. De bevarade inom gruppen kunskapen om vilka minnestekniker som fungerar
och hur dessa användes. Härigenom kom de att utöva inflytande över innehållet i det som traderades. Idag, menar Foucault, finns det knappast några diskurssamfund, men den funktion de har inom diskursen lever fortfarande i högönsklig välmåga. I samtiden finns överallt exempel på former för tillägnelse av framgångsfrämjande hemligheter som inte går att ersätta med något annat. Skrivakten nämner Foucault (Ibid:29) som ett exempel, ”såsom den i dag institutionaliseras av boken, utgivningssystemen och författarrollen.” Han nämner även tekniska
och vetenskapliga hemligheter som på olika sätt cirkulerar och sprids inom speciella kretsar och som det gäller
att man skaﬀar sig tillgång till om vill bana sig väg mot toppen av hierarkin, vilket man måste om man vill påverka ordningen.
Nästa instans för reglering benämns i termer av lära, som kan vara av religiös, politisk eller filosofisk karaktär.
Dessa skiljer Foucault från samfunden då läror har en tendens att spridas som ett slags smitta från individ till
individ. Lärans regleringsförmåga är subtil och dold, även för dem som är medvetna om lärans existens.
Foucault skriver att läran skenbart liknar den vetenskapliga diskursen som (i sin ideala form) uteslutande reglerar utsagans form och innehåll, men inte budbäraren. Men den som anslutit sig till en lära kommer förr eller senare att finna sig underkastad den samma, både som fysiskt subjekt och tänkande varelse. Den som vid upprepade tillfällen misslyckas med att rätta sig efter lärans premisser blir ifrågasatt, vilket torde göra det uppenbart att
en lära kan fungera som regleringsinstrument för vad som är möjligt att säga och vem som får tala. Foucault skriver vidare att,
Kätteri och ortodoxi är inte ett resultat av fanatiska överdrifter av lärans mekanismer – de tillhör
mekanismernas grundvalar (Foucault 1993:30).
Läran verkställer en dubbel underkastelse: de talande subjekten underställs diskursen och diskursen
underställs, så förutsätts det åtminstone, gruppen av talande individer (Ibid:31).
Det är med andra ord inte bara religiösa fundamentalister som formerar sig i läror, sådana finns överallt och reglerar på olika sätt och i olika sammanhang vad som är möjligt att säga och göra. Foucault nämner till exempel
pedagogiken eller snarare den sociala tillägnelse som pedagogiken (mer eller mindre uttalat och medvetet) syftar till att sätta i verket genom att förorda vissa undervisningsmetoder framför andra. Han uppmärksammar det
faktum att alla sätt att lära, när man väl har tillägnat sig dem, obönhörligen kommer att förhindra utvecklingen
och användandet av alternativa metoder som skulle kunna ge ett annat och kanske bättre utfall. Lära måste alla,
formellt såväl som informellt, och därmed finns det inget sätt att komma undan denna typ av reglering, men
med kunskap om att den finns och hur den fungerar kan man öka medvetenheten och utveckla strategier för att
bättre hantera den oundvikliga regleringen.
Viktigt att lägga märke till när man tillägnar sig dessa tankar är som sagt att man förstår att det är omöjligt för
någon att ställa sig utanför diskursen. Diskursen är allomfattande och reglerar allt och alla. Liknande tankegångar återfinns hos 1600-talsfilosofen Baruch Spinoza (Etiken, Teorem 73) som menar att frihet bara är möjligt inom ramen för ett samhälle.
En människa som leds av förnuftet är friare i en stat, där hon lever i enlighet med ett allmänt beslut, än i
ensamhet, där hon inte hyser någon annan än sig själv.
En vanlig invändning mot ett sådant uttalande är att nämna eremiten som ensam lever helt i enlighet med sina
egna regler, vilket vid en första anblick kanske låter som det enda sättet att uppnå frihet. Men betänk då att begreppet människa, det vill säga allt det som idag läggs däri, förutsätter att en lång rad livsnödvändiga funktioner
delegeras till andra i det sammanhang man därigenom blir beroende av. Begreppet människa förutsätter på detta
sätt ett kollektiv eftersom människan inte är solitär och för att vara en fri människa krävs följaktligen att man
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delar tillvaron med andra och kommer överens om vilka grundläggande regler som ska gälla, vilket visar på diskursens makt och svårigheten att bryta med dess ordning. Det räcker inte att ha en genuppsättning som tillhör
Homo sapiens sapiens för att räknas in i gemenskapen människa, människa blir man först i samverkan med andra, först genom att vara del av ett kulturellt sammanhang. Den som ställer sig utanför är helt och hållet utlämnad till den egna kroppens förmåga. Inga mediciner eller teknologier skulle finnas att tillgå, inget språk och ingen kultur. En sådan individ skulle heller inte kunna reproducera sig. Eremiten har möjligen valt att ställa sig
utanför samhället, men det aktiva avståndstagandet från samhället är faktiskt ett slags bekräftande av det.
Samhället och diskursen har liksom för övrigt universum ingen utsida, allt som existerar finns och verkar således på insidan. Därför går det inte att tala om en diskurs eller olika diskurser, diskursen knyter samman allt och
alla i ett och samma sociomateriella system. För att förstå denna tanke är det av yttersta vikt att göra sig av med
vanföreställningen att diskurs går att översätta till språk. Språket utgör ett viktigt moment i diskursen, men det
är likafullt bara en aspekt av helheten som samverkar och är hoptrasslat med och måste förstås i relation till allt
det övriga.
Efter genomgången av utestängningsmekanismer byter Foucault spår i föreläsningen, genom att ställa sig frågan
om det inte är som så att filosofin, som den kommit att praktiseras i västerlandet, svarar mot en hel del av ovan
nämnda teman och regleringsmekanismer. Försiktigt lanseras sedan tanken att filosofin kanske till och med har
förstärkt tendenserna. Inom filosofin (och tanken har därifrån spridit sig till hela det vetenskapliga samfundet)
utgår man från och idealiserar sanningen som den egna verksamhetens, samhällets och världens främsta utvecklingsprincip. Filosofin förutsätter att det finns en i världen nedlagd rationalitet, möjlig för oss människor att upptäcka, om vi bara skaﬀar oss tillräckligt bra instrument. Och denna immanenta rationalitet reglerar filosofins ritualer, samfund, läror, discipliner och pedagogik. Det vill säga alla regleringsmekanismer drar så att säga åt samma håll. Diskursens verkningsgrad förstärks dessutom genom att dess existens förnekas av många forskare, politiker och samhällsdebattörer.
Ända sedan sofisternas spel och vandel uteslöts, ända sedan man mer eller mindre framgångsrikt tystat
deras paradoxer, tycks det västerländska tänkandet ha försökt se till att diskursen får så lite plats som
möjligt mellan tanken och ordet. Det tycks som om det försökt få diskurserandet [Detta är en term som
är uppfunnen av bokens översättare och den syftar på alla aktiviteter som har med talande att göra, det
vill säga även tomt prat] att endast framstå som ett speciellt förhållande mellan att tänka och att tala:
antingen en tanke iklädd sina tecken och synliggjord av orden eller, omvänt, spelet hos språkets egna
strukturer såsom producerande en meningseﬀekt. (Foucault 1993:33).
Utestängningen av sofisterna ur den filosofiska gemenskapen är resultatet av en strid som vanns av Sokrates och
hans filosofiska skola. Som alltid är det vinnaren som skriver historien och resultatet av denna/dessa handlingar
påverkar oss fortfarande. Foucault för inte fram någon alternativ syn på hur man kan/bör se på sanningen om
världen, han analyserar bara den process som har lett fram till den rådande synen. Ibland får man höra att
Foucault skulle ifrågasätta sanningen, att han är relativist, men när jag läser hans originaltexter finner jag inget
sådant, bara mer eller mindre empiriskt underbyggda analyser av innehållet i arkiven. Genom att arbeta som en
arkeolog i arkiven och inte som en sanningssökare, det vill säga någon som letar efter belägg för sin tes, genom
att iaktta mänsklighetens kvarlåtenskap i form av alla upptänkliga typer av dokument, inte bara sådana som innehåller den information som eftersöks, hjälper Foucault oss att förstå själva principen för hur världen, vetandet, makt och subjekt har frambringats. Det är av central vikt att inte behandla och bedöma Foucault som en
historiker. Han skriver inte västerlandets historia, han undersöker relationen mellan kunskap, makt och subjekt
med utgångspunkt i ett historiskt material och det är förändringsprocessen han är intresserad av. Foucault undersöker som jag ser det förutsättningar för kunskapsproduktion och skapar i sitt skrivande användbara verktyg
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som passar som hand i handske för kulturvetenskaperna, vilka än så länge bara snuddat vid hans tankar; jag menar i alla fall att vi är långt ifrån färdiga med Foucault.
Med utgångspunkt i ovanstående reflektioner kan man fundera på varför det fortfarande produceras kommentarer till ”de gamla grekerna” och varför den intellektuella historien anses börja just där? Med Foucaults terminologi skulle en tänkbar förklaring till detta kunna vara att diskursens ordning, genom sin verkan över tid, har gett
upphov till detta utfall. Då är det diskursen som sådan som upprätthåller föreställningen om sanningen som
nedlagd i världen. Det är diskursen som så att säga tvingar alla som vill syssla med vetenskap att anamma den
utgångspunkten och bara den. Huruvida det är sant eller ej kan ingen veta eftersom det är omöjligt att ställa sig
utanför kulturen och objektivt väga olika alternativ mot varandra. Här bör det vara uppenbart att ett ämne som
kulturvetenskap, redan innan matchen har börjat, kommer att vara förlorare. Och det är ju precis vad vi ser idag.
De mest ansedda vetenskaperna är de som bäst harmonierar med diskursen om sanning (vill vara tydlig med att
varken Foucault, Deleuze eller jag har en relativ syn på sanning. Foucault och många i hans efterföljd undersöker förutsättningarna för vetenskap och kunskapsproduktion, av respekt för kunskapen, inte för att kritisera forskare och resultatet av deras arbete). Naturvetenskaperna, med fysiken i spetsen, har tolkningsföreträde i samhället, får mest pengar och det är dess utövare som har högst anseende i forskarvärlden. Detta får nu inte uppfattas
som någon kritik av verksamheten som bedrivs inom dessa ämnen. Att kritisera naturvetenskapen vore idiotiskt
eftersom det moderna samhället bygger på resultaten av den typen av forskning.
Foucault räknar även upp tre teman som han menar är utmärkande för vårt sätt att se på kunskap. Dessa är för
det första: Det grundade subjektet, vilket är ett slags instans som ger liv åt språkets tomma former. Det som brukar
benämnas subjektet är en historiskt ny företeelse och det är först från och med slutet av 1600-talet någon gång
som man (i västvärlden) började se på människan som ett subjekt. Det andra utmärkande draget i sättet att se
på kunskap är: Den ursprungliga erfarenheten, som ger upphov till samma konsekvenser som det första temat.
Foucault skriver att erfarenheten antas, innan den samlats i ett cogito, genomströmmas av betydelser som föregår erfarenheten (Foucault 1993:34). Subjektet och föreställningen om ursprungliga erfarenheter är vad som ordnar världen och organiserar samhällen, och det är också detta som gör verkligheten tillgänglig för oss, i ett slags
primitivt igenkännande, menar Foucault. Härigenom, inom ramen för denna process, uppstår den primära samhörighet med världen vilken är förutsättningen för att man överhuvudtaget skall kunna tala om världen, förstå
den, samtidigt som man är mitt inne i den. För Foucault är det med andra ord föreställningen om subjektet och
den ursprungliga erfarenheten som leder tänkandet i riktning mot uppfattningen om att det är möjligt att beteckna och benämna världen. Det är dessa historiska teman som är upphovet till tanken om att det går att bedöma
och lära känna världen i sanningens form (Ibid). Det tredje temat handlar om möjligheten av det som Foucault
benämner: Universell förmedling, vars konsekvens är att diskursen döljs för perceptionen genom att människan är
en integrerad del av den. Jämförelsen med fiskarnas förhållande till vatten är talande. Universell förmedling förstår jag som en mekanism som gör att insikten om att världen drivs framåt i och genom ett slags maskineri, mörkas eller bortträngs. Diskursen är, skriver Foucault,
föga mer än en glimt av en sanning i färd med att födas inför sina egna ögon. Eftersom allt till slut kan
anta diskursens form och eftersom allt kan sägas och diskursen kan sägas om allt, kan också alla ting som
visat och utbytt sin mening återvända till självmedvetandets tysta inre (Foucault 1993:35).
Härefter följer en central passage i Diskursens ordning. Foucault resonerar kring diskursen som ett spel, ett skriftspel om den relateras till subjektet, ett läsespel om den relateras till den grundade erfarenheten, och ett utbytesspel om den relateras till universell förmedling. Min läsning av passagen i synnerhet och Foucault i allmänhet
är att han lägger tonvikten vid spelet som inbegriper väldigt mycket mer än språket. Foucault (1993:36) skriver
att,
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Det verkar som om alla förbud, hinder, trösklar och gränser ordnats för att åtminstone delvis bemästra
diskursens snabba spridning, på så vis att dess rikedom berövas sin farligaste del och att dess oordning
ordnas i figurer som undviker det mest okontrollerbara. Det verkar som om man velat utplåna varje spår
av dess inbrytning i tanke- och språkspelen. I vårt samhälle (liksom, föreställer jag mig, i alla andra men
då med andra profileringar och accentueringar) finns det utan tvivel en djup logofobi, ett slags dov
fruktan inför dessa händelser, inför denna mängd av sagda ting, inför framvällandet av alla yttranden och
inför allt däri som kan vara våldsamt, diskontinuerligt, stridslystet, oordnat och farligt, ja inför
diskursens stora, oupphörliga och oordnade brus.
Exempel på utryck för denna fruktan inför diskursens brus och inbrytningar i tankespelen finns överallt och när
man väl fått upp ögonen för detta är det omöjligt att sjukna tillbaka i ignoransens och okunskapens skenbara
trygghet. Foucaults förklaring till att detta förhållande har uppstått går lite förenklat ut på att det i kulturen
(som är den ”plats” där det västerländska tänkandet och det moderna subjektet har uppstått) finns ett begär efter sanning och en utbredd övertygelse om att världen in i minsta detalj är rationellt ordnad och därmed möjlig
att förklara. Eftersom detta är ett felaktigt antagande, hur spritt det än är, ägnar Foucault som synes en stor del
av föreläsningen åt att försöka förklara hur dessa övertygelser kommit att bli så omhuldade. En viktig förklaring
som förs fram är att logiken och den vetenskapliga disciplinen filosofi kommit att betraktas som idealvetenskap
inom akademin. En annan förklaring är att den traditionella historieskrivningen har underblåst sådana tendenser genom sitt sökande efter ”skapelsepunkten, enheten hos ett verk, en epok eller ett tema, tecknet på den individuella originaliteten.” (Foucault 1993:32f)
Begäret efter ideala sanningar ser Foucault som en konsekvens av övertygelsen om att det i världen skulle finnas
en immanent rationalitet, möjlig att upptäcka. Foucault ägnar därför mycken möda åt att visa hur tankarna på
och övertygelsen om detta upprätthållits genom en rad strategier såsom exempelvis begränsningar och utestängningar och han hävdar att det är dessa (huvudsakligen omedvetna) strategier, vilka han benämner diskursernas
lag, som framhåller den ideala sanningen och den immanenta rationaliteten. Uppkomsten av dessa strategier,
viljan att begränsa och stänga ute, förklarar Foucault som ett resultat av vetenskapens kamp om makt och inflytande i samhället. Det är alltså, väldigt förenklat, enskilda vetenskapsutövares kamp för överlevnad i en speciell
kontext som är upphovet till den rådande synen på kunskap. Sanning betraktad på detta sätt blir mer en konsekvens av sammanhanget som forskningen skapas inom än en egenskap nedlagd i världen. Agensen, alltså förmågan att få något att hända, förflyttas därmed från solitära mänskliga subjekt till det sammanhang där kunskapen
uppstår. Och sammanhang består alltid av såväl mänskliga som icke-mänskliga aktörer. Konsekvensen av sådana
tankar blir att man intresserar sig mer för resultatet av handlingar än av intentioner, tolkningar och uttalanden.
Kulturen förnekas, och därför påminner jag om att den kulturförnekande kultur fortfarande är en kultur.
Utan en bred och allmän tro på en immanent rationalitet, det vill säga en i världen nedlagd men djupt förborgad
evig sanning, hade inte vetenskapen haft den position i samhället som den har idag. Vetenskapens anseende blir,
med en sådan förståelse, något som upprätthålls i en relation mellan vetenskapsvärlden och det omgivande samhället, i och genom ett sammanhang bestående av såväl mänskliga som icke-mänskliga aktörer. Förnekandet av
detta spel har fått som konsekvens att verklighetens paradoxer tystats eller kanske snarare bortträngts (Foucault
1993:32f). Skälet till att uppmärksamma förhållandet och undersöka rimligheten i detta väl underbyggda påstående (med hjälp av ”arkeologiska” utgrävningar i otaliga arkiv) är att det borde ligga i allas intresse att kunskapsproduktionen, det vill säga processen som leder fram till vetande, blir mer transparent. Frågan som ställs
är alltså inte; är resultatet sant eller ej, utan hur gick det till när kunskapen blev kunskap, och vilka antaganden
och aktörer samt teknologier var inblandade och hur?
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Den vetenskapliga verksamheten både kan och bör undersökas, men inte nödvändigtvis för att ifrågasätta resultaten. Men om man vill analysera uppkomsten av och yttringarna för den fruktan som Foucault finner utryck för,
och om man istället för att utplåna den samma vill försöka förstå den, finns det tre saker man kan göra menar
Foucault. Tre svåra saker eftersom tänkandet instinktivt tvekar inför dem. För det första måste man ifrågasätta
den i samhället utbredda viljan till att uppnå sanning. För det andra måste man återge diskursen dess händelsekaraktär, det vill säga man måste lära sig inse att världen inte framskrider linjärt, utan präglas av ständiga diskontinuerliga brott. För det tredje måste man upphäva det betecknandes makt, det vill säga öka medvetenheten
om att kunskap om världen, för att erkännas som adekvat kunskap om världen, måste passera genom och godkännas av vetenskapssamhället (med allt vad det innebär) innan den erkänns som just kunskap om världen. Kunskap kommer inte till mänskligheten i ren form, den är alltid förmedlad och den skapas snarare än upptäcks, vilket på inget sätt gör den mindre värd, eftersom det är på detta sätt som kunskap på gott och på ont blir till.
Svårare än så är egentligen inte Foucaults ”programförklaring.” Det är, säger han i föreläsningen, detta han vill
arbeta med under sin tid vid Collège de France. Det är dessa teman han vill undersöka: Det grundade subjektet,
den ursprungliga erfarenheten och universell förmedling. Och för att undersöka dessa teman drar Foucault upp
fyra metodologiska riktlinjer för det fortsatta arbetet.
För det första lägger han fram en omkastningsprincip, vilket i korthet går ut på att förmedla insikt om att där man
tidigare sökt efter källan till och kontinuiteten som kunskapen förmedlas genom; författaren, disciplinen och
viljan till sanning, måste man istället lära sig upptäcka spelet, det vill säga handlingarna och förhandlingarna
som ger upphov till, dels uppdelningen av vad som skall benämnas kunskap och vad som inte är att betrakta
som kunskap, dels gallringen av vad som kan och får sägas om och förmedlas i sanningens namn. Omkastningsprincipen handlar med andra ord om att rikta den kritiska blicken från resultatet av det vetenskapliga arbetet,
till att studera vägen dit, vilket Deleuze och Guattari samt många andra (som till exempel Donna Haraway och
Bruno Latour) ägnar sig åt.
För det andra för han fram en diskontinuitetsprincip. Under gallringssystemen härskar en stor, obegränsad, kontinuerlig och tyst diskurs som förträngs eller tystas av förhandlingarna och gallringssystemen. Foucaults projekt
går ut på att ge denna diskurs ordet, att lyfta fram den i ljuset för att på det sättet medvetandegöra den. Bara då
kan man förhålla sig till den. Och det måste man om man vill uppnå fördjupad kunskap om världen och de sammanhang människorna verkar inom. Diskontinuitetsprincipen kan hjälpa oss att, ”inse att det inte finns något
osagt eller otänkt som genomkorsar världen och vävs samman med alla dess former och händelser och som det
gäller att äntligen artikulera eller tänka.” (Foucault 1993:37) Diskurserna måste istället behandlas som, ”åtskilda praktiker vilka korsas och ibland närmar sig varandra men lika ofta är ovetande om eller utesluter varandra.”
Här handlar det om att lära sig se och förstå att olika sammanhang inom sig är fullkomligt logiska och konsistenta, men att olika diskurser sinsemellan är icke-kompatibla. För att kunna samtala och uppnå förståelse krävs således att man befinner sig inom samma diskurs. Jag läser detta, inte som ett försök att utplåna ”problemet”, utan
som en uppmaning att börja samtala om rådande förhållanden för att nå förståelse för vilka grundläggande antaganden som präglar tänkandet i olika diskurssamfund samt få upp ögonen för tillvarons kontingenser. För att
kunna arbeta med förändring behöver förståelsen öka generellt i samhället för logikerna och mekanismerna som
ligger bakom och är verksamma när vetande skapas och det blir som det blir i vardagen. Diskurser kommer alltid att finnas och påverka skeendet mer eller mindre omedvetet, men genom att göra sig medveten om denna
tingens ordning, för att knyta an till Foucaults magnum opus, Les Mots et les choses (Foucault 2002), kan förståelsen för hur man kan arbeta för förändring öka. Vad Foucault ger oss är dock ”bara” en uppsättning verktyg, det
praktiska arbetet i vardagen måste vi utföra själva.
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Nästa sak som förs fram är en specificitetsprincip. Den är tänkt att hjälpa oss att inse att världen och vår kunskap
om världen är två helt skilda saker, och det är något man måste acceptera för att kunna fortsätta arbetet med att
förstå världen. Foucault (1993:37) skriver: ”Världen står inte i maskopi med vår kunskap, det finns ingen prediskursiv försyn som gör den vänligt stämd gentemot oss.” Han menar med andra ord att det är viktigt att göra sig
medveten om att diskursen är ett slags våld som utövas mot tingen, att det är en mänsklig praktik som styr uppfattningen om verkligheten. Vetenskap handlar enligt Foucault inte om att dechiﬀrera världen, utan om att konstruera verktyg för att förstå principerna som ligger bakom att tillvaron (kunskap, kultur och så vidare, ryms också inom det begreppet) blir som den blir och uppfattas som den gör. Diskursen är ett slags kedja av diskontinuerliga händelser, menar Foucault. Regelbundenheterna och kontinuiteten som vetenskapen pekar på är inte nödvändigtvis egenskaper som existerar i världen, det kan lika gärna vara artefakter skapade av forskarnas kunskapssyn,
praktiker och verktyg. Det är just därför som det är så oerhört viktigt att studera vetenskapen som en yrkesutövning och inte bara granska resultatet av det vetenskapliga arbetet. Poängen med att läsa Foucault och mitt argument för att skriva om honom här i inledningen till min bok handlar om att jag vill poängtera dels vikten av att
försöka förstå hur det går till när kunskap blir kunskap, dels påminna sig om att kunskap alltid är resultatet av
mänskliga handlingar inom ramen för kulturella sammanhang.
Foucaults fjärde princip eller metodkrav benämns i termer av en exterioritetsregel och handlar om att göra sig
medveten om att det är problematiskt att lämna diskursen för att studera den utifrån eller för att söka efter dess
start och avtäcka dess inneboende princip. Det handlar om att inse det meningslösa i att söka efter essensen hos
en tanke eller förklaring, det vill säga dess enda rätta betydelse. Foucault argumenterar för att alla försök att nå
kunskap måste utgå från diskursen själv. Han menar att man ska undersöka hur den ter sig, leta efter vilka regelbundenheter den uppvisar och rikta uppmärksamheten mot de yttre villkor som krävs för att diskursen ska uppfattas som en självklarhet. En vetenskaplig praktik som arbetar efter denna princip söker efter upphovet till diskurshändelsernas slumpmässiga serie och undersöker vad som bestämmer dess gränser. Det handlar med andra
ord om att undersöka principerna för kunskapens tillblivelse, istället för att försöka avtäcka dess innersta väsen.
Att arbeta med inspiration från Foucault handlar i grund och botten om att göra sig uppmärksam på att man aldrig på förhand kan bestämma vad som är betydelsefullt och vad som är trivialt, vad som skall undersökas och
vad som skall lämnas obeaktat. Det handlar om att förstå vikten av att uppmärksamma hela det sammanhang
där det man undersöker existerar. Vanligt inom humaniora är annars att först bestämma sig för hur det man vill
studera (till exempel kultur) ska definieras och sedan studera precis det och lämna allt som faller utanför den
specifika definitionen därhän. Etnologiämnets historia är en provkarta på den typ av vetenskapliga strider som
kan följa i spåren av en konventionell inställning till kunskap. Ämnet handlade länge om det gamla bondesamhällets artefakter: pinnharvar, slagor och andra tröskredskap eller olika gårdstyper. Dess förekomst över landet
kartlades och analyserades med särskilt fokus på spridningsvägar och funktion (se t.ex. Bringéus 1990). Efter
1980-talets uppgörelse med det gamla övergavs intresset för artefakter till förmån för människornas sedvänjor
och gemensamma tankegods (jfr Ehn & Löfgren 1996). Striderna har genom ämnets historia ofta handlat om
vem som har den bästa definitionen av begreppet kultur. Det som förenar ”renläriga” etnologer, den blinda fläck
som först på senare år har börjat att ifrågasattas, är att svaren på forskningsfrågorna i princip uteslutande sökts
hos människan, vilket medfört att allt annat lämnas därhän. Tar man Foucault ad notam inser man att sådana
förhållningssätt är problematiska eftersom det finns mer i samhället och kulturen som är av betydelse än man
förmår se om man envisas med att dela upp vetenskapssamhället i olika ämnen som vart och ett specialiserar sig
på en på förhand bestämd och väl avgränsad aspekt av helheten.
Foucault beskriver i nästa passage av föreläsningen vägar ut ur ett sådant tänkande och lanserar fyra begrepp
som kan tjäna som utgångspunkt för arbetet: händelse, serie, regelbundenhet och möjlighetsvillkor. Foucault identifierar även två knäckfrågor som måste lösas innan det arbete han skissar på i sin föreläsning kan ta sin början. För
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det första: Om diskursen ska behandlas som en serie händelser, vilket Foucault hävdar att man bör göra, hur definierar man då begreppet händelse? Frågan ger upphov, menar han, till filosofiska eller teoretiska problem som
är svåra att lösa. Han skriver att,
Om diskurserna skall behandlas som mängder av diskurshändelser, vilken status måste då ges åt
begreppet händelse, ett begrepp som filosofer så sällan tagit någon hänsyn till? En händelse är
naturligtvis varken en substans eller en accidens, varken kvalitet eller process: händelsen hör inte till
kropparnas ordning. Och likväl är den inte immateriell: det är alltid på materialitetens nivå som den får,
som den är eﬀekt. Den har sin plats och består inom relationer och samexistens spridning och
omprövning, ackumulation och selektion av och mellan materiella element. En händelse är varken en
handling eller en egenskap hos en kropp. Den inträﬀar som eﬀekt av och i en materiell spridning. Låt oss
säga att händelsefilosofin paradoxalt nog bör röra sig i riktning mot en okroppslig materialism. (Foucault
1993:40).
Deleuze arbetade i samma anda som Foucault och han tänkte vidare på just detta problem. Han tänker på världen i termer av icke-linjär process, vilket accentuerar dess händelsekaraktär. För att kunna omsätta en sådan tanke i praktiskt vetenskapligt arbete krävs att man ställer upp på och accepterar att tillvaron i hög grad styrs av
slump (jfr Deleuze 2006:209, 2006:253, 1990:164ﬀ). Slumpen, eller händelsen kan liknas vid kastandet av en
tärning. Alla möjliga framtidsscenarion föreligger inte vid varje givet tillfälle. Vad som helst kan inte hända som
ett resultat av slumpen, men det som faktiskt kan ske om en stund bestäms obönhörligen av förutsättningarna
som uppstår ur det som hände nyss. Har man accepterat detta kan man utan problem plocka in slumpen i förståelsen och den illustrerar då att vad som helst av ett begränsat antal möjliga scenarion kommer att realiseras; alltid
fler än ett, men färre än många. Och närmare än så kommer man inte en definition. Just eftersom händelsen till
dels är ett resultat av slumpen innebär det att utfallet inte går att reglera i detalj eller beräkna exakt, men förstår
man bara att detta är principen för världens och vetandets framskridande inser man att det naturligtvis hjälpligt
går att förstå och till viss mån påverka möjlighetshorisonten som föreligger och ur vilken slumpens utfall genereras. Något mer exakt vetande om kultur och samhällsblivande går inte att uppnå; det är en viktig premiss som
går att härleda ur detta påstående.
Det andra problemet som Foucault pekar på rör tanken om att diskursen måste behandlas som serier av händelser vilka för att bli begripliga måste hållas åtskilda. Här efterlyser han en definition av begreppet åtskillnad. Han
skriver att,
Här rör det sig förstås varken om en följd av ögonblick i tiden eller om mångfalden av olika tänkande
subjekt, utan om de censurer som spränger ögonblicket och sprider ut subjektet över en mångfald
möjliga positioner och funktioner. En sådan åtskillnad drabbar och ogiltigförklarar också de minsta eller
mest obestridliga av de enheter som man traditionellt erkänner: ögonblicket och subjektet. Under och
oberoende av dem måste vi mellan dessa åtskilda serier föreställa oss relationer som inte är successionseller samtidighetsrelationer i ett eller flera medvetanden. Vi måste, utanför alla tids- och
subjektsfilosofier, utarbeta en teori för åtskilda systematiseringar. (Foucault 1993:41).
Slutsatsen som går att dra av dessa insikter är att man måste acceptera och införliva osäkerheten i analysen, inte
försöka eliminera den. Foucault pekar på frånvaron av en teori som hanterar relationen mellan slump och tanke,
vilket jag menar att Deleuze har utvecklat och därför kommer att komma tillbaka till. Sedan följer ett citat som
är centralt för min förståelse av Foucaults diskursteori.
Jag är rädd att jag i den lilla förskjutning som vi ämnar låta verka inom idéhistorien och som består i att
behandla inte de föreställningar som kan finnas bakom diskurserna, utan diskurserna själva som distinkta
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och regelbundna händelseserier – att jag i den ser något som påminner om ett litet (och kanske
avskyvärt) maskineri vilket gör det möjligt att introducera slump, åtskillnad och materialitet vid
tänkandets själva rötter. En tredubbel fara som en viss form av historieskrivning försöker besvärja genom
att berätta om den kontinuerliga utvecklingen hos en ideal nödvändighet. Tre begrepp som borde göra
det möjligt att koppla tankesystemens historia till historikernas praktik. Tre riktningar som det teoretiska
utvecklingsarbetet borde följa. (Foucault 1993:41f).
I citatet finns en öppning mot ett nytt tänkande, en ny, spännande och fruktbar utmaning för kulturvetenskapen
som tyvärr hittills i allt för hög grad har försummats. Passagen har för mig kommit att bli till ett slags nyckel för
att förstå det perspektiv på och den definition av kultur som jag har ambitionen att utveckla i serien böcker med
undertiteln: Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle. För att visa hur konsekvent Foucault var i sitt arbete,
och för att illustrera hur medveten han var om att även han och hans verksamhet är resultatet av diskursiva processer, vill jag presentera ytterligare två citat från Diskursens ordning. Så här börjar boken.
Jag skulle ha önskat att jag oförmärkt kunde glida in i det anförande jag håller idag, liksom in i alla dem
jag kanske i åratal framöver kommer att hålla här. Hellre än att ta till orda ville jag vara innesluten av
orden och buren långt bortom varje möjlig början. I samma ögonblick som jag började tala ville jag
upptäcka en namnlös röst som sedan länge föregick mig; då hade det räckt om jag fogade in mig,
fullföljde meningen och installerade mig i dess pauser utan att någon lade märke till det – som om den
genom ett ögonblicks spänd tystnad gav mig ett tecken. Ingen början skulle finnas då, och istället för att
vara den som talet kommer från skulle jag, såsom av en slump, ha hamnat i dess väg – ett litet tomrum,
den punkt där det skulle kunna försvinna.
Redan i inledningens allra första rader finns intressanta iakttagelser och ledtrådar till förståelse av helheten. Dessa ord fångar andemeningen i det som sedan följer. Kunskap springer inte ur huvudet på genier, hur gärna man
än kanske vill tro det. Kunskap är ett kollektivt projekt vars mening och värde endast går att uttala sig om i efterhand och individer som av övriga tillskrivs epitetet geni är i grund och botten bara helt vanliga människor. Därför är det dels viktigt att fler framstående människor och experter öppet och ärligt talar om vad de inte kan, dels
(och kanske framförallt) behövs en bred, beläst och engagerad allmänhet som förhåller sig kritisk till allt som
hävdas med bestämdhet. Bara så kan ett balanserat och långsiktigt hållbart samhällsklimat skapas. Medvetenheten om detta behöver öka betydligt i samhället och det är här som jag menar att ämnet kulturvetenskap har sin
kanske viktigaste uppgift. Om detta förhållande, vars upprätthållande Foucault förklarar i föreläsningen, är han
mycket väl medveten, därför tvekar han att träda in i rollen. Genialitet, förstådd på detta sätt, blir det samlade
resultatet av en kollektiv process där mängden, det vill säga det stora flertalet, är en minst lika betydelsefull
komponent som experterna, vilket är ett påpekande som inte ska uppfattas som ringaktning av deras arbete. Snarare är det en strävan efter att balansera förhållandet i kunskapsprocessen, mellan enskilda individer och den
kontext där dessa verkar. Kunskap skapas genom kollektiva förhandlingar i mycket högre grad än den upptäcks
av solitära genier.
Det andra citatet som jag vill uppehålla mig vid är hämtat från slutet av boken (Foucault 1993:49).
Den kritiska delen av analysen ägnar sig åt systemen för inneslutande av diskursen. Den försöker
lokalisera och avgränsa principerna för diskursens inordning, uteslutning och knapphet. Låt oss, för att
leka med orden, säga att den praktiserar ett slags engagerad likgiltighet. Den genealogiska delen av
analysen ägnar sig däremot åt de serier som det faktiska utformandet av diskursen bildar. Den försöker få
grepp om diskursens bekräftande makt – och med detta menar jag inte en makt som skulle vara motsat
sen till makten att negera, utan makten att konstituera objektsdomäner om vilka man kan bekräfta eller
negera olika påståenden som sanna eller falska. Låt oss kalla dessa objektsdomäner för positiviteter och –
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för att ännu en gång leka med orden – säg att om den kritiska stilen kännetecknas av en flitig likgiltighet,
då är det genealogiska humöret en glad positivism. En sak måste i vilket fall som helst påpekas: uppfattar
man diskursanalysen på detta sätt kommer den inte att avslöja allmängiltigheten hos en mening.
Tillsammans med en grundläggande bekräftande makt drar den i stället fram spelet hos en påtvingad
knapphet i ljuset. Knapphet och bekräftande, när allt kommer omkring är det knappt om bekräftanden:
absolut inget generöst meningsflöde, absolut ingen det betecknandes monarki. Och nu kan de som har
brister i sitt ordförråd säga, om de tycker det låter bra trots att de inget förstår, att detta är ju
strukturalism.
Här värjer sig Foucault mot alla former av kategoriserande och klassificerande av tänkande och vetenskap. Behöver man en etikett på upphovsmannen till en tanke för att kunna förstå den kan man fundera på vad det är man
förstått egentligen. Citatet manar till eftertanke samt riktar fokus mot idéerna samt dess innehåll och bort från
författaren. För, som visats ovan, kunskap springer inte ur huvudet på autonoma individer, den är alltid resultatet av ett sammanhang och dess värde är alltid relaterat till detta sammanhang och konsekvenserna som insikterna ger upphov till. För att kunna utveckla kunskap om kultur – som är ett forskningsämne där man i hög utsträckning arbetar med frågor som saknar givna svar och där svaren som ges är relationella, föränderliga, mångtydiga och ofta höljda i dunkel – måste man samtala. Goda samtal blir dock tyvärr allt mer ovanliga, allt mer sällsynta, vilket är en förändringsprocess som löper parallellt med nedmonteringen av humaniora och en konsekvens av rådande syn på organisering av forskning och högre utbildning. Samtalet och seminariet där det vänds
och vrids på tankar och texter och där varje ord värderas noga är humanioras laboratorium och kungsvägen till
kunskap inom kulturvetenskapen. Samtalet är också en förutsättning för bildning; för utan utbyte av tankar och
kunskaper, utan möten mellan människor som jämför sina visioner, åsikter och lärdomar, och om inte resultatet
av studierna slipas mot andras uppfattningar utvecklas ingen förfinad kunskap. Samtal är möten och att samtala
är att dela uppmärksamheten, mellan det jag vet och dina reaktioner på det jag säger. I samtalet testas bärigheten på samtalsparternas kunskaper och mellan dem förfinas och utvecklas nya kunskaper.

Vad kan vi lära av Foucault?
Den viktigaste lärdomen jag har fått genom att tänka med Foucault är att man på allvar måste börja lyssna mer
på vad som sägs än vem som talar. Foucault menar att om man verkligen vill analysera orsakerna till människors
fruktan för kaos, komplexitet och motsägelser och om man istället för att förneka eller försöka eliminera förekomsten av sådana inslag på allvar vill sätta sig in i frågan om hur man kan hantera verkligheten på dess egna
premisser, vilket kan sägas vara en central uppgift för kulturvetare, måste man bestämma sig för att göra tre saker.
Man måste för det första ifrågasätta sitt begär efter sanning. Det vill säga, man måste förlika sig med att sanning
är och bara kan vara något som existerar i människors medvetande. Det låter som kritik mot vetenskapen men
behöver inte tolkas på det sättet, för man kan fortfarande vara säker på att stora delar av den kunskap som hålls
för sann är och under överskådlig tid kommer att vara giltig. Förnekandet av en absolut och evig sanning betyder inte att allting är lika giltigt och handlar absolut inte om relativism.
För det andra måste man återge diskursen dess händelsekaraktär, vilket innebär att fokus helt enkelt riktas från
att betrakta världen som något som är, till att betrakta samhället och kultur som storheter under ständig tillblivelse, som kontexter skapade genom handling och interaktion mellan aktörer. Ett sätt att förstå detta är att medvetandegöra det faktum att vetenskap bedrivs av människor och för människor, att anamma ett något mer ödmjukt förhållningssätt till resultatet av det vetenskapliga arbetet som inte går att skilja från den som utför det.
Självklart ska man inom vetenskapen fortsätta den verksamhet man framgångsrikt har bedrivit, men man bör
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tona ner sanningsanspråken något och göra sig aktivt medveten om att vetenskapsmän och kvinnor, som alla
andra människor, också har andra behov än att söka sanning och att det är svårt att i varje moment vara helt på
det klara med vad som är vad. Vetenskap är kort sagt en mänsklig verksamhet med allt vad det innebär.
För det tredje måste man upphäva det betecknandes makt. Det vill säga om man verkligen vill förstå världen måste man acceptera att det inte finns någon allmängiltighet hos någon mening, att alla påstående kommer någonstans ifrån och är situerade i tid och rum och därmed påverkade av rådande maktstrukturer. Arbetet med att nå
insikt om detta kan utföras på olika sätt. Ett sätt kan vara att försöka öka medvetenheten om att det finns en ansenlig makt kopplad till den dyrkan av ”upphovsmannen” som är utbredd i vårt samhälle. Tänkande är i mycket
hög grad en kollektiv process. Mening skapas kulturellt och förändras i det dynamiska utbyte som hela tiden
sker mellan människor. Vetenskapen är inte en lång och rak berättelse om framsteg, den är en historisk process
av mellanmänskliga handlingar, med allt var det innebär. Att vi vet mer idag betyder varken att vi blivit bättre på
att hantera kunskap och alla aspekter av mänskligt liv eller att samhället är mer hållbart. Det räcker inte att veta
att, men måste även kunna hantera frågor som handlar om hur och varför. Utgångspunkten att kunskap är något
som upptäcks snarare än skapas är olycklig, eftersom föreställningen ger sken av att det går att härleda bör från
är och att alla frågor har ett och ett enda bestämt och tydligt svar.
Michel Foucaults inflytande över de humanistiskt samhällsvetenskapliga ämnena är enormt stor, och det finns
också en lång rad kopplingar mellan hans filosofi och den som skapades av Deleuze. Jag valde att skriva om
Foucault i inledningen för att skapa ingångar till Deleuze (2006:260), som i sin bok om Foucault, författad efter
hans död, skriver följande om sin kollega och vän: Att hans arbete
… har hjälpt tänkandet på traven mot upptäckten av ett helt nytt system av tidigare okända koordinater.
[Hans texter] målar de mest fantastiska målningar av ljus i filosofin och spårar linjer mellan yttranden i
historien på sätt som saknar motstycke. [Texterna] återknyter kontakten med de viktiga arbeten som för
ändrat synen på vad det innebär att tänka. Transformationen av filosofin [som Foucaults arbeten lett till]
har bara börjat. (Min lätt redigerade översättning)2
Deleuze och Foucault närmar sig kunskapen om världen från samma håll och söker efter svar på liknande ställen, men de skriver på olika sätt och använder olika verktyg för att nå fördjupad insikt. Jag ser dem dock som
samma andas barn och genom att läsa den ene förstår jag den andre bättre. Det må vara så, vilket bland annat
historiker av facket brukar hävda, att Foucaults arbeten rymmer en del faktafel, vilket även Deleuze anklagats
för, men det betyder inte att hela deras system av tankar skjutits i sank och avslöjats som alternativa fakta. Tvärtom blir sådana påpekanden snarare till ett slags bekräftelse på relevansen i tankarna och filosofin, som delvis
går ut på att ifrågasätta idealet av att skriva en in i minsta detalj exakt historia. Både Foucault och Deleuze är
ödmjuka inför verkligheten och skriver inte primärt för att bevisa att det är på det ena eller andra sättet, de skriver för att hjälpa människor att tänka bättre om livet, tillvaron och verkligheten; de skapar verktyg att tänka
med och gillar man inte verktygen kan och bör man, snarare än att rusta sig för strid, lämna dem därhän och ägna sig åt något mer meningsfullt. Inte för att upphöja slarv till vetenskap utan för att betona att strävan efter sanning och exakthet ifråga om så pass dynamiska storheter som historien och kultur är ett omöjligt mål.

Ett slags brygga eller mjuk övergång
Det finns inga vattentäta skott mellan tankar och tänkare, bara varianter av ett fåtal mer eller mindre unika teman. Nytänkande är svårt, för historien är lång samtidigt som människornas liv är kort, och dels är vardagen i
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grund och botten sig lik för de flesta över tid, dels har väldigt många människor redan reflekterat över samma
problem genom århundrandena. Nya tankar tenderar därför i praktiken nästan alltid att handla om varianter på
det som redan tänkts. Detta betyder på inget sätt att allt redan är tänkt och att det inte går att hitta nya ingångar till förståelse, tvärtom är den här typen av påpekanden viktiga påminnelser om att både vetenskapen och verkligheten handlar mer om hur människor önskar att det vore än om hur det faktiskt är och vad som verkligen fungerar. Alla står på jättars axlar även om alla inte gör som Deleuze och Foucault och erkänner detta faktum samt
visar tacksamhet mot inspiratörerna. I dagens hårt konkurrensutsatta vetenskapsvärld där alla strävar efter att
vara, först, bäst och mest unik har en kultur vuxit fram där man tjänar på att försöka få det att framstå som att
just mitt tänkande är nytt, unikt och därför möjligt att ta åt sig hela äran för. Diskursens ordning handlar om vetenskapens skitiga vardag och människors drömmar och tillkortakommanden. Foucault skriver om mänskliga aspekter av kunskapsutveckling och forskningens och utbildningens organisering. Kunskap är på gott och ont en produkt av människor och vetenskapen kan därför inte vara objektiv, den styrs lika mycket som all annan mänsklig
verksamhet av en blandning av kulturella, känslomässiga, rationella och så vidare aspekter. Ingenting är rent och
avgränsat, absolut eller definitivt; allt blir till i samverkan. Foucault var lika lite som Deleuze en historiker som
beskriver hur det faktiskt gick till, som med hjälp av källkritik leder påståenden i bevis. Foucault skrev om och
intresserade sig för moderniteten och dess framväxt. Deleuze blickade mer framåt, skapade begrepp och arbetade i sin vetenskapliga praktik mer aktivt för förändring. Båda skriver dock texter som talar till samtiden, och det
är även så jag ser på mitt skrivande. Min forskning handlar om det som skulle kunna bli. Kunskapen jag söker
handlar om att nå bättre förståelse för olika förutsättningar för förändring (av kultur) samt fördjupad insikt om
vad som reglerar förändringens riktning. Både historien och framtiden förändras hela tiden i ljuset av samtiden
och det som tas för givet av oss som lever här och nu.
För att visa på fler och tydligare kopplingar mellan Foucault och Deleuze tänker jag att en mer ingående reflektion över Deleuze (1998:193ﬀ) text om Foucault och hans forskning: ”Postskriptum om kontrollsamhällena”,
skulle kunna fungera både som brygga mellan tänkarna och som introduktion till begreppet rhizom. Det är ingen ny text, men dess innehåll är brännande aktuellt eftersom den handlar om kontroll, som är en viktig aspekt
av all organisering (vilket är temat i denna bok). Texten citeras i sin helhet och flödet av ord och tankar bryts
upp med mina reflektioner. Här liksom i de andra två böckerna i serien tänker jag med Deleuze snarare än skriver om honom och hans filosofi. Jag reser inga anspråk på att veta vad någon av tänkarna jag tänker med tänkte
egentligen, jag använder deras ord och skapar något nytt av innehållet utifrån mina tolkningar av det. Därigenom uppnår jag två saker, dels hedrar jag giganterna på vars axlar jag står, dels är jag trogen deras filosofi samtidigt som jag inte gör mig till en uttolkare av den. För att försöka accentuera detta har jag här valt en lite annan
stil att skriva i, en mer associativ och mer ogarderad stil med fler vardagliga exempel och ett lite mindre akademiskt språk.
1. Historia
Foucault lokaliserade de disciplinära samhällena till 1700- och 1800-talen: de nådde sin höjdpunkt vid
början av 1900-talet. De organiserade de stora inspärrningsmiljöerna. Individen passerar ständigt från en
stängd miljö till en annan, var och en med sina egna lagar: först familjen, sedan skolan (”du är inte längre
hemma”), sedan kasernen (”du är inte längre i skolan”), sedan fabriken, i sinom tid sjukhuset och till sist
kanske fängelset, instängningsmiljön par excellence. Det är fängelset som är den analoga modellen för de
andra: när hjältinnan i [Jean-Luc Godards] Europe 51 ser arbetare, kan hon ropa: ”jag trodde att jag såg
dömda ...”.
Sådär såg kontrollen av människor fortfarande ut på 1970-talet, i stora drag och väldigt förenklat. Eftersom texten väcker en hel del minnen till liv och jag dessutom vill visa att författaren till denna bok, det vill säga jag, är
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en tänkande och kännande människa som präglats av den tid jag växte upp i, tillåter jag mig att bli personlig. Jag
inser att min generation drömde om något annat, om frihet från kontroll och övervakning. För mig var skolan en
plåga, för jag kände mig instängd, och den känslan förföljde mig i arbetslivet. När jag var ung gjorde ”alla” lumpen och även om det innebar en relativ frihet, jämfört med (i mitt fall) nattarbetet som bagare, innebar det ändå
7.5 månader av försök till disciplinering av mig. Som militär tvingades jag följa order och som bagare stod jag
fjättrad vid ett bakbord hela dagen, utan möjlighet att ta egna initiativ. Arbetet höll mig tillbaka även på fritiden
genom att jag var allt för trött för att göra något vettigt efter jobbet vilket tärde på mig och känslan av att bryta
mig loss växte inombords. Längtan efter frihet var stor, och den blev med åren större, ända tills jag tog tjuren
vid hornen och sa upp mig, började studera på mina egna premisser och efter eget intresse. Efter avklarad magisterexamen inledde jag studier på doktorandnivå. Som student kände jag mig fri och jag trodde i min enfald att
jag skulle bli fri på riktig när jag klarat av doktorsexamen och visat att jag kan arbeta självständigt. Så blev det
nu inte, för även om projektet att försöka disciplinera människor har övergivits präglas dagens akademi av mer
kontroll än någonsin.
Foucault analyserade på ett utmärkt sätt instängningsmiljöernas ideala projekt, som framför allt blir
synligt i fabrikerna: att koncentrera; att fördela i rummet; att ordna i tiden; att i rumtiden komponera en
produktivkraft vars verkan måste överskrida summan av delarna. Men Foucault insåg också att denna
modell var kortlivad: den efterträdde suveränitetssamhällena, vars syften och funktioner var helt
annorlunda: att uppbära tribut snarare än att organisera produktionen, att bestämma över döden snarare
än att styra livet. Övergången skedde stegvis och Napoleon förefaller vara den som eﬀektuerar det stora
skiftet från det ena samhället till det andra. Men disciplinerna genomgick i sin tur en kris och nya krafter
började långsamt ta form, vilket accelererade efter andra världskriget: de disciplinära samhällena, det är
redan dem vi inte längre befinner oss i, det som upphört att känneteckna oss.
Kulturella rörelser är tröga och det finns hela tiden en eftersläpning på individnivå. Jag upplevde det fortfarande,
när jag tänker tillbaka, på 1980-talet som att jag levde i ett disciplinärt samhälle; fast redan då hade allt börjat
röra på sig. Upplösningen av strukturer går långsamt i början och min föräldrageneration satt fortfarande kvar i
det gamla, även om många av dem började bryta upp från traditionens bojor. Och jag och mina generationskamrater tacklade det hela genom att förhålla oss ironiskt till det gamla. Sakta först, men snart allt snabbare, upplöstes disciplinsamhället och nya krafter började formera sig.
Vi befinner oss i en generaliserad kris för alla inspärrningsmiljöer, fängelset, sjukhuset, fabriken, skolan,
familjen. Familjen är något ”inre”, i kris likt alla andra inre miljöer, inom forskningen, yrkeslivet, etc.
Psykiatrins inspärrningsmiljöer var de första att lösas upp och fängelset har förändrats och delvis ersatts med
fotboja. Sjukhuset tar bara hand om de allra mest akuta fallen och skickar hem patienterna så fort de överlevt
den akuta fasen. Fabriksarbetet ersätts av robotar och datorisering, och kontorsarbete bedrivs allt mer hemifrån.
I högskolevärlden händer också liknande saker, som till exempel när forskarnas egna rum ersätts med öppna
kontorslandskap. Allt i frihetens och flexibilitetens namn.
De ansvariga ministrarna tillkännager ständigt nya reformer som anses nödvändiga. Reformera skolan,
reformera industrin, sjukhuset, armén, fängelset; men var och en vet att dessa institutioner är slut och
att det bara är en tidsfråga. Det handlar bara om att administrera deras dödskamp och hålla folk
sysselsatta tills dess att de nya krafter som knackar på porten har inrättat sig.
Kanske är det så man ska se på det som händer, som ett slags dödsryckningar? Möjligen är det en (del)förklaring till krisen i skolan. Det gamla systemet har ännu inte anpassat sig efter de nya förutsättningarna. Begäret
efter frihet är starkt och önskan att välja och vraka sprider sig, till vården, skolan och samhället i stort. Valfrihet
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är ett av vår tids viktigaste ord. Friheten att välja, vad är det för frihet egentligen? Det är frågan som Deleuze
ställer och utreder i denna korta men intressanta text. Ökar valfriheten när alternativen som finns att välja på
ökar eller är det bara en annan och mer subtil form av disciplinering?
Kontrollsamhällena håller på att ersätta de disciplinära samhällena. ”Kontroll” är det ord som Burroughs
använder för att beteckna detta nya monster, och som Foucault utpekade som vår nära framtid. Även Paul
Virilio har under lång tid analyserat de ultra-snabba formerna for kontroll i det fria, vilka ersätter de
gamla disciplinerna som opererar inom det slutna systemets tid.
Displinskolan gav lärarna stor frihet och makt att fostra eleverna i enlighet med samhällets strikta normer. Idag
ser det annorlunda ut. Kontrollen av hela skolans och den högre utbildningens verksamhet är större än någonsin och den omfattar både lärare och elever/studenter. Disciplineringens mål var att fostra lydiga samhällsmedborgare medan dagens skola och utbildning, liksom allt fler verksamheter i samhället, bygger på valfrihet. Medan vi är fullt upptagna av att välja och vraka i det ökande utbudet införs fler och fler dolda kontroll- och övervakningssystem som alla anpassar sig efter även om det kanske inte känns så. I den växande frihetens kölvatten
växer kontrollen och yttre disciplinering av kroppar ersätts med inre kontroll av tankar och handlingar.
Vi behöver inte åberopa de extraordinära nya farmaceutiska produkterna, de nukleära teknologierna eller
de genetiska manipulationerna, även om också de kommer att intervenera i denna nya process. Inte heller
finns det anledning att fråga vilken regim som är hårdast eller mest uthärdlig, ty i båda två finns en
motsats mellan frihet och underkastelse. Till exempel vad gäller sjukhusets kris som inspärrningsmiljö,
där sektoriseringen, dagvården och hemvården först har inneburit nya friheter, även om de också är del
av kontrollmekanismer som inte står de allra brutalaste inspärrningarna efter. Det finns varken skäl att
frukta eller att hoppas, utan att söka nya vapen.
Detta skrev Deleuze innan Internet fanns och långt innan New Public Management börjat sprida sig. Han såg
tendenserna och extrapolerade, men han uttalade sig inte om framtiden. Han pekade istället på detta att utveckling aldrig är ond eller god per se och att det varken finns anledning att frukta eller hoppas. Vad som behövs är
”nya vapen” eller verktyg att tänka med för att lära sig hantera situationen. Ett samhälle måste ha någon form
av struktur för att fortsätta vara ett samhälle, och det finns en gräns för hur mycket frihet strukturer kan härbärgera innan de löses upp och försvinner. Kontrollen som växer fram är inte resultatet av någons illvilja utan en
konsekvens av helheten, av summan av allt som tänks, görs och händer i samhället. Kärnfrågan är om frihet
överhuvudtaget är förenlig med mänskligt liv, om det inte är en omöjlig dröm, ett slags tankens och kulturens
motsvarighet till fysikens perpetum mobile.
Hur fria är människorna i dagens samhälle egentligen, och vad är det för samhälle som skapas genom den ökande valfriheten? För att kunna bringa reda i och skapa förståelse för den typen av frågor krävs att man tar ett steg
tillbaka. Det krävs tid för reflektion och eftertanke, kritiskt tänkande och förmåga att ställa sig lite vid sidan av
sig själv. Tyvärr hinns detta sällan med i dagens samhälle där jakten på eﬀektivitet ständigt drivs mot sin gräns.
Allt fler är allt mer upptagna av att välja och vraka i utbudet av varor och tjänster. Systemet är riggat för att individerna ska kunna optimera sina egna chanser att nå framgång. Frågan om det verkligen fungerar så är öppen.
Friheten att välja håller idag på att bli ett tvång. En ökande valfrihet leder enligt systemets inneboende logik till
ökad kontroll, för någon verklig frihet finns inte när allt bjuds ut på en marknad med mördande konkurrens.
När allt kan väljas finns ingen möjlighet att gå sin egen väg, och det finns heller ingen tid att tänka kritiskt kring
vad det är vi sysslar med egentligen. Vilket mervärde i livet ger det att välja telefonabonnemang, elavtal eller
bank? I relation till att lägga den tiden på att läsa skönlitteratur, ta en promenad i skogen eller samtala om något
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viktigt med en vän. Det tål att funderas över, men det finns sällan tid för det. Hur stor är friheten i valfrihetssamhället egentligen och hur ser logiken ut? Om det handlar del två av texten.
2. Logik
De olika internerings- eller inspärringsmiljöerna genom vilka individerna passerar är oberoende variabler:
varje gång antas man börja om från noll, och det gemensamma språk som finns för dessa olika miljöer är
baserat på analogi. De olika kontrollerna är däremot förbundna med variationer, vilka formar ett variabelt
geometriskt system vars språk är numeriskt. Instängningarna är likt gjutformar, distinkta formeringar,
kontrollerna är däremot en modulation, som en självdeformerande formering i ständig förändring från ett
ögonblick till nästa, eller som ett såll vars genomsläpplighet hela tiden förändras.
Disciplineringen i det samhälle vi lämnat bakom oss var handgriplig och extern och den riktade sig mot kroppen
och människors handlingar. I skolan skulle man sitta tyst och arbeta, och i det militära skulle man följa order
och marschera i takt. På jobbet skulle man stämpla in och stå vid sin maskin eller sitta vid sitt skrivbord.
Det som skiljer disciplinsamhället från kontrollsamhället är att disciplineringen aldrig var total, även om den
strävade efter att vara det. Systemet läckte som ett såll, för det fanns alltid möjlighet att agera under radarn, så
att säga. Maktens öga såg inte allt och i skuggan av övervakningen fanns alltid ett visst mått av frihet. En fysiskt
handgriplig övervakning kan aldrig bli total, i alla fall inte så länge övervakningen sker visuellt och med analoga
medel. Disciplinering måste hela tiden anpassa sig och följa efter och ligger därför ständigt ett steg efter. Om
disciplineringen däremot internaliseras och anammas av människorna själva kommer saken i ett helt annat läge.
Och det är detta som Deleuze kallar kontrollsamhället där individerna själva disciplinerar sig av egen fri vilja,
dessutom och inte sällan, i konsumtions- och valfrihetssamhället, med liv och lust.
Detta blir tydligt vad gäller frågan om löner: fabriken var en kropp som bringade sina inre krafter i jäm
viktsläge, så högt som möjligt vad gäller produktionen, så lågt som möjligt vad gäller lönerna. I kontroll
samhället har fabriken ersatts av företaget, som är en själ, en gas.
Företaget är något annat än fabriken. Många företag kräver lojalitet ända in i märgen och även på fritiden. Allt
fler arbetsuppgifter utförs hemma och digitaliseringen gör allt fler allt mer nåbara. Det känns kanske som frihet,
men stannar man upp och tänker efter är det långt ifrån självklart att det stämmer för de flesta. Kontrollens räckvidd är långt större än disciplineringens verkan, för den har flyttat in i kropparna och anammats av individerna.
Idag är arbetet en livsstil och identitetsmarkör som gör att även tanken kontrolleras. Fast det är inte någon som
kontrollerar, kontrollen är en konsekvens av samhället och finns inbyggd i helheten. Det är vi som kontrollerar
varandra och oss själva.
Tvivelsutan nyttjade redan fabriken premiesystemet, men företaget går längre i att ålägga varje lön en
modulation, ett tillstånd av evig metastabilitet som utvecklas via extremt komiska utmaningar, tävlingar
och diskussioner. Om den mest idiotiska TV-underhållning är framgångsrik, är det för att den på ett
adekvat sätt uttrycker företagsvärlden.
Individuell lönesättning ger sken av valfrihet, liksom prestationsbaserade bonussystem, och staten är del av samma logik genom införandet av jobbskatteavdrag som sägs premiera arbete framför bidrag, men som i själva verket blir ett slags internaliserad kontroll. Överallt tävlas det, och på reklamkanalerna på TV tävlar spelbolagen
med aggressiv reklam om spelarnas fåfänga hopp om att bli en vinnare. Skolor och universitet rankas och verksamheter utvärderas som aldrig förr. Det rankas och jämförs. Det nya pensionssystemet bygger på individens
egen förmåga att placera rätt på börsen. Misslyckas man är det upp till en själv, vilket är en tankefigur som, om
den accepteras och internaliseras, får människor att betrakta strukturella problem som personliga. När allt fler
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känner sig som förlorare kämpar man mer för att inte halka efter i konkurrensen och egoismen sprider sig, vilket gör att inte bara kampen man mot man hårdnar utan även samhällsklimatet. Tomheten sprider sig och hopplösheten förpestar tillvaron för alla, för ingen kan bli en vinnare i detta system. Inte ens vinnarna, det vill säga
det krympande antalet individer som förfogar över hälften av jordens samlade tillgångar, kan anses vara vinnare
eftersom rikedomen uppnåtts till priset av att man fjärmat sig från resten av mänskligheten och därför blir ensam och isolerad.
Fabrikerna konstituerade individerna som ett korpus, med den dubbla fördelen att arbetsgivaren kunde
övervaka varje element i massan, och fackföreningarna kunde mobilisera en massa som källa till
motstånd; men företaget introducerar ständigt en oförsonlig rivalitet i termer av sund tävlan, en utmärkt
motivation som ställer individerna mot varandra och genomkorsar var och en av dem, delar honom.
Modulationsprincipen ”prestationslön” påverkar till och med det nationella utbildningssystemet: på
samma sätt som företaget efterträder fabriken, tenderar skolan att ersättas av permanent utbildning, och
den kontinuerliga kontrollen ersätter examen. Och detta är det allra säkraste sättet att överlämna skolan
åt företagen.
När Deleuze skrev detta befarade han att skolorna skulle överlämnas till företagen, men idag har processen drivits ett steg längre. Idag har skolorna förvandlats till eller drivs i alla fall som företag i och med att utbildning
kommit att allt mer betraktas som en ekonomisk produktionsenhet. Kampen om framgång börjar i skolan och
fortsätter i arbetslivet. Alla tvingas på det sättet och enligt den logiken se till sig själva för att bevaka sina egna
intressen. Och under tiden som allt fler blir allt mer upptagna av kampen för den egna lyckan, i valfrihetens
namn, ökar kontrollen, minskar friheten och förändras samhället. Betraktat på detta sätt, med lite distans och
med insikt om att Deleuze text skrevs för många år sedan, är det skrämmande att utvecklingen tillåtits gå så
långt. Lika skrämmande är det att vi kollektivt gått den till mötes och bejakat valfriheten som ett slags befrielse.
Från vad? För inte var människor i gemen och till vardags olyckligare förr? Det skulle bli så mycket bättre, på
arbetsmarknaden, i skolan och samhället. Så sa man, det var med sådana löften valfriheten såldes in och med
sådana förhoppningar den togs emot. Det framstår allt mer som att vi kollektivt lurat oss själva att gå på ett klassiskt försäljartrick, trots att det aldrig funnits någon försäljare.
I de disciplinära samhällena började man ständigt om (från skolan till kasernen, från kasernen till
verkstaden), under det att man i kontrollsamhällena aldrig blir färdig med någonting, eftersom företaget,
utbildningen och anställningen utgör metastabila tillstånd som samexisterar inom ramen för en enda
modulation, likt en universell deformatör.
Som docent slås jag allt oftare av detta att jag aldrig blir färdig. Jag blir befordrad, men jag är minst lika kontrollerad nu som när jag var doktorand eller doktor. Och de kollegor som är professorer kontrolleras också, kanske
till och med mer. Utbildning ger varken makt eller frihet, den leder till att man tvingas underkasta sig mer kontroll. Och ingen blir någonsin färdig. Stanna upp lite och tänk efter. Låt insikten sjunka in. Vi ska arbeta snabbare och mer eﬀektivt, inte för att tjäna mer, utan för att inte halka efter i konkurrensen med medmänniskorna.
Och högre utbildning söker man sig idag inte till för att lära sig eller utveckla kunskap, man gör det för att få ett
jobb. Det anses i praktiken viktigare att landets högskolor och universitet producerar examen och poäng, än kunskap; det är i alla fall genomströmningen och resultaten som mäts och jämförs, inte kunskapen, eftersom den
antas vara kvalitetssäkrad. En examen är inträdesbiljetten till arbetslivets tävlingsarena där det gäller att vara
bäst, snabbast och lyckas producera mest. Kunskapen sjunker eftersom dess värde devalverats, och i takt med
att konkurrensen ökar växer klyftorna mellan människor vilket på sikt hotar att slita isär samhället. I kontrollsamhället kan ingen någonsin slå sig till ro, alla måste hela tiden bevaka sin position och friheten blir därmed
skenbar. Ingen annan gör det åt en, disciplineringen är valfrihetens baksida och en eﬀekt av längtan efter frihet.
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Allt fler medmänniskor förvandlas i kontrollsamhället till potentiella hot när allt och alla jämförs med varandra,
och kravet på prestation ökar ständigt eftersom kundernas jakt på låga priser förr eller senare leder till lägre löner för anställda.
Kafka, som befann sig vid brytpunkten mellan dessa båda samhällen, beskrev i Processen de mest
fruktansvärda juridiska former: de disciplinära samhällenas skenbara frikännande (mellan två
inspärrningar) och kontrollsamhällenas eviga förhalning (en kontinuerlig variation) utgör två högst olika
juridiska former, och om vår rättsapparat tvekar och själv har hamnat i kris, så är det för att vi håller på
att gå från den ena till den andra. De disciplinära samhällena har två poler: signaturen som utpekat indivi
den och numret eller matrikelnumret som indikerar hans position i en massa.
Kontrollsamhällenas eviga förhalning, är inte det en träﬀande beskrivning på vad vi utsätter oss själva för idag?
Är det inte detta vi gör med och mot varandra; förhalar och förhandlar? Väljer och vrakar? Aldrig blir någon någonsin nöjd, för det finns alltid något som är bättre eller någon man med lite ytterligare ansträngning kan pressa
sig förbi. Kafkas text är inte historisk, den är dagsaktuell och alla kan mer eller mindre identifiera sig med huvudkaraktären K som försöker orientera sig i den labyrint som det rättssystem han dras in i visar sig utgöra. Fast
det krävs att man tar ett steg tillbaka, att man stannar upp och reflekterar, för att inse och förstå. Och vem har
tid med det, när lönen ska förhandlas och man ska välja än det ena än det andra för att inte halka efter i konkurrensen man tvingas in i på allt fler områden av livet? Vem har egentligen, i det samhälle vi alla lever i idag, tid
och råd med något annat än att bevaka sin position i den eviga konkurrensen med andra?
Detta beror på att disciplinerna såg båda dessa som fullt förenliga, och makten bildar på en gång massor
och individualiserar, det vill säga konstituerar dem på vilka den utövas som ett korpus, och den formar
individualiteten hos varje del av detta korpus (Foucault såg ursprunget till denna dubbla strävan i
prästens herdemakt – som på en gång rör hjorden och vart och ett av djuren – men den civila makten
kom att bli en ”lekmannapastor” med hjälp av andra medel). I kontrollsamhällena är det väsentliga
tvärtom inte längre en signatur eller ett nummer, utan en kod: koden är ett lösenord, under det att de
disciplinära samhällena reglerades av föreskrifter (såväl ur integrationens som ur motståndets synvinkel).
Kontrollens numeriska språk består av koder som indikerar att man har tillgång eller ej till information.
Jobbskatteavdraget kan ses som ett slags kod. Antingen är du del av samhället i kraft av din anställning och då
belönas du med skattelättnad, eller också lever du på bidrag och får betala mer i skatt eftersom du inte anses
vara en fullvärdig medlem av samhället. Arbete eller bidrag betraktas i kontrollsamhället som ett individuellt
val. I skolan infördes för ett tag sedan systemet med legitimation, som inte bara garanterar att undervisande och
betygssättande personal är ”behörig” (vilket är ett begrepp som inte har något med kunskap och kompetens att
göra), utan även skapar en tydlig gräns mellan inne och ute. Systemet med förstelärare för dessutom in ett moment av konkurrens och tävlan i arbetsvardagen eftersom det tvingar lärare (och även skolor) att konkurrera
sinsemellan istället för att samverka för kunskapens, demokratins och samhällets långsiktiga hållbarhets skull.
Vi står inte längre inför paret massa-individ. Individerna har blivit ”dividueller” och massorna till
statistiska provtagningar, data, marknader eller ”banker”. Det är kanske pengarna som bäst uttrycker
skillnaden mellan de två samhällena, eftersom disciplinen alltid relaterade till fasta valutor som baseras
på guldmyntfoten, under det att kontrollen förhåller sig flytande växelkurser, modulationer som inför pro
centsatser av olika valutor som måttstockar. Den gamla monetära mullvaden är det djur som tillhör in
spärrningens miljöer, men valutaormen tillhör kontrollsamhällena. Vi har gått från ett djur till ett annat,
från mullvaden till ormen, men också i vårt sätt att leva och i våra relationer till varandra. Den
disciplinerade människan producerade energi på ett diskontinuerligt sätt, kontrollmänniskan bildar

35

snarare en vågform, i omloppsbana, ständigt uppdelad i knippen. Överallt har surfandet ersatt de gamla
sporterna.
Ingen kan eller hinner gå på djupet, alla surfar på ytan. På arbetet liksom på fritiden, tillsammans med kollegor
och vänner. Mullvaden hinner ingen lägga märke till, hen sitter isolerad i sin håla utan kontakt med resten. Och
vi andra krälar som ormar och talar med kluven tunga, för att inte förlora vår position i den eviga kampen om
(relativ) framgång och (skenbar) lycka.
Det är lätt att låta varje samhälle motsvaras av en maskin, inte för att maskinerna skulle vara det
avgörande, utan för att de uttrycker de samhälleliga former som är kapabla att ge upphov till dem och
begagna sig av dem. De gamla suveränitetssamhällena nyttjade enkla maskiner, hävstänger, block,
klockor; de mer närliggande disciplinära samhällena var utrustade med energibaserade maskiner, utsatta
för entropins passiva och sabotagets aktiva fara; kontrollsamhällena opererar i den tredje maskinåldern,
med informationsteknologier och datorer, vars passiva fara är störningar och vars aktiva fara är
piratverksamhet och virus.
Digitaliseringen av skolan, den okritiska tilliten till tekniken, framstår plötsligt inte som fullt lika positiv och
önskvärd. Och hur smarta är telefonerna som allt fler ägnar allt mer av sin vakna tid åt egentligen? Vi borde
stanna upp och tänka efter. Ta oss tid att reflektera. Vi behöver se varandra, som människor, inte som konkurrenter och potentiella hot. Fast det räcker inte att önska sig det. Det krävs mer än en omställning i tanken. Vi behöver helt andra verktyg att tänka med, helt andra perspektiv och strategier. Framförallt behövs mer tid för reflektion och återhämtning, liksom marginaler som gör det möjligt att mötas för att lyssna på andra och deras erfarenheter.
Detta är inte bara en teknologisk utveckling utan också en grundläggande mutation av kapitalismen,
vilken redan är välkänd och kan resumeras som följer: 1800-talets kapitalism handlar om koncentration,
produktion och privategendom. Den upprättar alltså fabriken som en inspärrningsmiljö, där kapitalisten
äger produktionsmedlen, men också andra miljöer fattade på ett analogt sätt (arbetarens bostäder,
skolan). Marknaden å sin sida erövras ibland genom specialisering, ibland genom kolonisering, ibland
genom att sänka produktionskostnaderna. Men i den nuvarande situationen syftar inte kapitalismen till
produktion, vilken den ofta förlägger till den Tredje världens periferier, till och med vad gäller komplexa
former som textil, metallurgi och olja. Detta är en överproduktionens kapitalism. Den köper inte längre
råvaror och säljer inte längre färdiga produkter: den köper färdiga produkter eller sätter samman separata
komponenter. Vad den vill sälja är tjänster, och vad den vill köpa är handlingar. Det är inte längre en
produktionens utan en produktens kapitalism, det vill säga en försäljningens eller marknadens
kapitalism.
Allt och alla har förvandlats till produkter som jämförs med varandra i kontrollsamhället. Och allt fler ägnar allt
mer av sin tid och sina liv åt konkurrens och kamp om marknadsandelar. I takt med att valfriheten ökar går det
hela tiden att finna bättre alternativ vilket gör att ingen kan slå sig till ro med vad man har; alla jagar på varandra. Valfriheten är med andra ord en eufemism, eller rent hittepå. Och när valfriheten lanseras i och får genomslag på skolmarknaden (att vi ens talar om skolan som en marknad är en indikation på vilket samhälle vi lever i)
har skiten träﬀat fläcken, som man säger i USA. När kunskap blir en fråga om makt och valfrihet, blir lärande en
förhandling och verkligt vetande snarast en belastning. För vem behöver kunskap när man har inflytande och
kan kontrollera utbudet av tillgängliga, relevanta fakta? Eftertanke leder till tappad tid och minskad eﬀektivitet,
vilket riskerar att man halkar efter i konkurrensen. Utbildning har nog alltid handlat mer eller mindre om sortering av människor, parallellt med kunskap, med i kontrollsamhället blir det tydligare. I disciplinsamhället kunde
man tvinga elever och studenter att följa regler, men i kontrollsamhällets marknads- och valfrihetslogik är elever
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och studenter kunder som investerar tid och resurser och kräver avkastning på insatt kapital. Betyg och examen
kan också liknas vid ett slags kod, som ger tillträde till eller sätter stopp för avancemang i samhället.
Därför är den väsentligen dispersiv, och fabriken har lämnat plats åt företaget. Familjen, skolan, armén
och fabriken är inte längre analoga men distinkta miljöer som konvergerar in mot en ägare, en Stat eller
privatintressen, utan bildar nu de kodade, deformabla och transformabla figurerna hos ett företag som
bara har förvaltare.
Företaget familjen, och så vidare. Livspussel som ska läggas för att optimera chanserna att nå framgång. Vad är
detta om inte uttryck för kontroll, av både kroppar, livsinnehåll, vardag och tanke? Och alla är lika kontrollerande som de är kontrollerade.
Till och med konsten har lämnat de slutna miljöerna för att träda in i bankens kretslopp. Erövringar av
marknader sker genom kontroll och inte längre genom utbildandet av en disciplin, genom fixering av
kurser snarare än genom prissänkningar, genom transformationer av produkter snarare än genom
specialisering av produktionen. Här får korruptionen en helt ny roll. Försäljningen av tjänster har blivit
företagets centrum eller ”själ”. Man berättar för oss att företagen har en själ, vilket torde vara det mest
skräckinjagande man någonsin hört. Marknadsföring är nu den sociala kontrollens instrument, och den
formar det släkte som är våra nya arroganta herrar.
Du tar väl hand om ditt varumärke? Du ser väl till att bilden av dig är ljus och positiv, och utslätad likt en mäklarannons? Du tränar väl, och tänker positivt? Hur ska det annars gå i samtalet med chefen om lönen, på banken
när räntan ska förhandlas eller på äktenskapsmarknaden? Ekonomiseringen och marknadstänkandet lovar valfrihet men leder till att det växer fram ett kollektivt och omfattande system för kontroll. Det finns dock ingen lobbygrupp som ligger bakom och driver utvecklingen i den riktningen; att det blir som det blir är ett resultat av
självorganisering eller av kulturens inneboende dynamik.
Kontrollen är kortfristig och i snabb rotation, men också kontinuerlig och obegränsad, under det att
disciplinen sträckte sig över långa tidrymder, och var oändlig och diskontinuerlig. Det är sant att kapitalis
men har hållit tre fjärdedelar av mänskligheten i extrem fattigdom, alltför fattiga för att skuldsätta sig,
alltför mångtaliga för att spärras in: kontrollen ställs inte bara inför gränsernas upplösning, utan också
inför explosioner i kåkstäder eller getton.
Det var ett tag sedan jag läste denna text första gången, men jag är skakad över hur skrämmande aktuell den
fortfarande är. Den är mer aktuell nu än den var när den skrevs. Plågsamt att inse detta, men just därför viktigt
att inte ducka för insikterna och sticka huvudet i sanden. Det faktum att texten fortfarande är aktuell blir för
mig ett slags bevis på grundforskningens värde och den tillämpade forskningens problem. I en värld präglad av
allt snabbare förändringstakt finns en uppenbar risk att resultaten av tillämpad forskning snart kan komma att
vara förlegade redan innan de passerat genom granskningssystemet, att artiklar och citeringar bara blir verktyg i
konkurrensen och underlag för meritering.
Det finns verksamma strategier för att värja sig mot försök till disciplinering som andra utsätter en för. Det
finns hela tiden ett utrymme kvar, som inte är någons och som ingen kan kontrollera, mellan disciplineringen
och den som disciplineras. För disciplin är en extern kraft som handlar om kroppar, om makt som utövas mot
kroppen. Både kontroll och disciplinering är relationell och finns utspridd överallt. Kontrollen tar sig dock innanför huden på ett helt annat sätt än disciplineringen och därför kommer ingen undan den eftersom den kommer
inifrån och utförs av en själv. Kontrollen verkar i alla riktningar och påverkar ledningen och samhällets övre
skikt på ett helt annat sätt än disciplineringen. De som styr och kontrollerar är själva i lika hög grad kontrollera-
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de. Alla kontrolleras i kontrollsamhället. Ingen kommer undan, för det handlar om ett slags abstrakt och utspridd verkan, vars program den sista delen av texten handlar.
3. Program
Det är inte science fiction att tänka sig en kontrollmekanism som i varje ögonblick anger ett elements
position i en öppen miljö, ett djur i ett reservat, en människa i ett företag (elektroniskt halsband). Félix
Guattari tänkte sig en stad där var och en kunde lämna sin lägenhet, sin gata, sitt kvarter, med hjälp av
sitt elektroniska kort (dividuell) som lyfte den ena eller andra barriären; men kortet kunde vara indraget
en viss dag, eller mellan vissa timmar; det som räknas är inte barriären utan datorn som beräknar vars
och ens position, tillåten eller otillåten, och utför en universell modulation.
Det var inte science fiction när Deleuze skrev texten, och idag är det inte bara verklighet utan vardag. Och det är
som sagt inte bara människans kroppar som kontrolleras, allt och alla omfattas och utsätts. Det är oerhört svårt
att verka under radarn och undgå kontroll idag. Utrymmena och tidsfickorna där kontrollens verkan är minimal
är ytterst få och friheten begränsas hela tiden i takt med att ny teknik utvecklas och okritiskt välkomnas och tas
emot med öppna armar eftersom den säljs in med löften om frigörelse av tid och accepteras för att den löser problem. Fast för varje problem som tekniken löser uppstår nya problem, vilket gör att efterfrågan på system, kontroll och styrning hela tiden ökar. Kontrollen uppfattas inte som kontroll av de flesta i deras vardag, utan som
frihet. Kontrollsystemen har implementerats och välkomnats eftersom de lovat frihet från övervakning och disciplinering. Stannar man upp och tänker efter blir jämförelsen mellan hur det var och hur det är en skrämmande påminnelse om hur nära vi är det George Orwell skrev om i sin bok 1984, där kontroll lanserades som frihet.
I den akademiska världen, och antar jag överallt i samhället, införs ständigt nya system som sägs vara eﬀektivare
och göra vardagen enklare, och det stämmer i varje enskilt fall men eftersom systemen blir fler och fler och omfattar fler och fler aspekter av tillvaron krymper den totala friheten. Systemens utlovade frihet får vi ”betala” för
med ökad kontroll och minskad frihet. Ju mer som avregleras och ju mer frihet man får som medborgare, desto
mer kontrolleras man eftersom allt mer av ansvaret som tidigare låg på samhället idag lämpats över på individen.
Det sociotekniska studiet av kontrollmekanismerna, fattade i sitt begynnelsestadium, skulle behöva upp
rätta kategorier och beskriva det som redan är på väg att inrättas i stället för de gamla disciplinära
inspärrningsmiljöerna, vars kris påpekas av alla.
Fokus riktas mot det som en gång varit, dit vill ingen igen. Den gamla disciplinen bryts upp i allt snabbare takt,
för ingen vill ha den. Men eftersom fixeringen vid det som varit är så stark och utbredd och eftersom så många
är upptagna med att förhindra att just det inte ska hända igen står vi vidöppna för nya former av kontroll, vilka
många till och med okritiskt går till mötes med öppna armar. Det som hände den 11 september 2001 i USA är
ett talande exempel. Det ska inte få hända igen. Därför kontrolleras alla flygresenärer allt mer minutiöst för varje gång som nya risker identifieras. Fokus riktas mot redan kända hot, trots att vi vet att verkliga hot ytterst sällan går att identifiera på förhand. Hitler och nazismen är ett annat exempel. Uttryck för fascism går inte att kontrollera, för det är en del av helheten. Fascism kan bara mötas som en utmaning, som en mänsklig egenskap, ett
slags fallenhet, som ökar eller minskar över tid och inom ramen för olika sammanhang. Fascism handlar inte om
partier eller individer, det är ett kulturellt uttryck som bör förstås och som bara kan mötas på det sättet och med
sådana metoder.
Det är möjligt att gamla medel hämtade från de tidigare suveränitetssamhällena kommer tillbaka, men
med nödvändiga adaptioner. Vad som räknas är att vi står i begynnelsen av något nytt. I fängelsets regim:
sökandet efter ”ersättningsstraﬀ ”, åtminstone för de minsta förbrytelserna och användning av
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elektroniska halsband som tvingar den dömde att förbli hemma under vissa tider. I skolans regim:
kontinuerlig kontroll och kontinuerlig utbildning, övergivande av forskning på universitetet och
införande av ”företagstänkande” på alla akademiska nivåer. I sjukhusens regim: den nya medicinen ”utan
vare sig medikamenter eller sjuka” som urskiljer potentiella sjukdomsfall och riskpersoner, vilket
ingalunda vittnar mot ett framåtskridande mot ökad individualisering, som det hävdas, utan ersätter den
individuella eller numeriska kroppen med en ”dividuell” materias kontrollerbara kod. I företagens regim:
de nya sätten att handha pengar, produkter och människor, som inte längre baseras på den gamla fabriks
formen.
Foucaults berömda ord om att det 21 århundradet kommer att bli Deleuziskt visar sig vara profetiskt. Inte för
att någon någonsin kan förutsäga vad som kommer att hända, utan för att det är så det visade sig bli. Framtiden
skapas, det är ingen linjär utvecklingsprocess som rullas upp i enlighet med något slags plan som vissa har tillgång till och kan uttala sig om. Deleuze, tror jag, skulle inte säga: ”Vad var det jag sa”, utan: ”Se där vad som
händer om man inte passar sig, om man rusar på och inför nya system utan eftertanke och analys, utan försiktighet och vaksamhet på konsekvenserna.” Nu är vi där vi är, och har att förhålla oss till konsekvenserna av tidigare beslut och handlingar. Det är det enda man kan lära av historien, att det aldrig blir som man tänker sig och
att vägen till helvetet är kantad av goda intentioner. Det faktum att mycket av det som Deleuze hintar om i sin
text om kontrollsamhällena faktiskt införts visar på betydelsen av vaksamhet och värdet av marginaler och tid
för eftertanke. Och det visar att allt och alla hänger ihop i kraft av att vara del av samma kultur. Framförallt visar
det att kontrollen, lika lite som fascismen, går att kontrollera. Det går däremot att hantera utmaningarna och
skapa förutsättningar som förhindrar en utveckling som pekar i den riktningen.
Dessa är tämligen begränsade exempel, men de tillåter oss att bättre förstå vad man menar med
institutionernas kris, det vill säga det fortskridande och utbredda inrättandet av ny regim för dominans.
En av de viktigaste frågorna gäller fackföreningarnas oförmåga: lierade som de har varit under hela sin
historia med kampen mot disciplinens former inom ramen för inspärrningens miljöer, kan de nu anpassa
sig eller ge plats åt nya former för motstånd mot kontrollsamhällena? Kan man redan nu se ansatser till
dessa framtida former, kapabla att göra motstånd mot marknadsföringens välsignelser?
Denna passage visar hur mycket Deleuze trots allt är ett barn av sin tid och att inte ens han såg vidden av problemen med kontrollen. Han trodde fortfarande på motståndet mot kapitalismen. Vad som behövs för att bryta
mönstret och lära sig se det underliggande systemet är helt nya sätt att möta utmaningarna som hela tiden uppstår som en konsekvens av vardagligt agerande. Det är i alla fall mitt svar, mitt sätt att i ett slags deleuzisk anda
försöka upplösa problemet. Kontrollen är och förblir ett uttryck för en intern egenskap som det vid varje givet
tillfälle finns mer eller mindre av. Kontrollen är inneboende och den ordnar alltid alla sammanhang, men den
gör det i högre eller mindre grad. Däri ligger själva utmaningen, att lära sig se, förstå och hantera kontrollen.
Det handlar inte om kontroll eller ej, utan om graden av kontroll. Det är en viktig och avgörande skillnad!
Många ungdomar kräver i dag egenartat nog att bli ”motiverade”, de kräver återigen praktiktjänstgöring
och permanent utbildning; det är deras sak att upptäcka vilka syften de därmed underkastas, liksom den
äldre generationen en gång, inte utan smärta, upptäckte vad disciplinerna syftade till. En orms ringar är
än mer komplicerade än en mullvads hålor.
Kontrollsamhällets avigsidor visar sig i dessa dagar på allt fler områden och genom allt mer smärtsamma konsekvenser. Samhället utmanas idag kraftigt av dess egen inneboende förändringslogik och alla drabbas av detta.
Lär man sig se och förstå kan man lära sig hantera disciplineringens eﬀekter, men eftersom bara delaspekter av
problemen än så länge uppmärksammats återstår ännu mycket arbete. Det man är mitt uppe i kan man aldrig se
eller förhålla sig objektivt till. Förstår man bara det, inser man hur lite man vet och hur lite man kan veta, är hal39

va utmaningen avklarad. Sedan återstå det arbete, mödosamt och enträget arbete som måste utföras gemensamt. Och det enda man kan vara säker på är att nästa system som införs också kommer att ge upphov till konsekvenser. Ett totalt stopp för alla former av kontroll och disciplinering är ingen lösning, här liksom i fråga om så
mycket annat är det balans man måste sträva mot och kämpa för att upprätthålla för att samhället ska bli långsiktigt hållbart.

Olika vägar till säker kunskap
Beroende på hur man ser på samhället, hur den allmänna meningen om hur det fungerar och är byggt av, kommer uppfattningen (oavsett vilken) att påverka både vilka problem och lösningar man ser, samt hur man värderar informationen och förslagen som diskuteras. En viktig utgångspunkt i fortsättningen och för mina tankar om
organisering är att förändring inte går att kontrollera och att framtiden är en öppen fråga. Utgångspunkten för
alla samtal om samhället, om skolan, storleken på skatteuttaget och hållbarhet, menar jag måste vara att framtiden är en öppen fråga. Det är utgångspunkten för filosofin och resonemangen som denna och de övriga två böckerna i serien bygger på. Ställer man inte upp på den tanken, delar man inte utgångspunkten att vad som kommer att hända i framtiden är omöjligt att veta säkert, kan man sluta läsa här. Framtidens fundamentala öppenhet
kommer jag inte att argumentera för, det är istället utgångspunkten för hela resonemanget. Både Nietzsche,
Foucault och Deleuze skriver om framtiden som resultatet av en öppen och icke-linjär, kollektiv tillblivelseprocess. Det enda man kan veta säkert om framtiden för livet på jorden är att utfallet kan värderas först när framtiden inte längre är framtid, utan samtid, och ibland går det att göra först när den blivit dåtid.
En rhizomatiskt organiserad organisation styrs inte, och arbetet leds inte med järnhand av särskilt utbildade ledare mot på förhand uppgjorda mål; ordningen är liksom kontrollen i Deleuze artikel om Foucault, i hög grad
självorganiserad. I dagens allt mer intensiva samhälle där jakten på eﬀektivitet gör att mellanrum rationaliseras
bort i snabb takt och målet snart sagt är det enda som räknas är det viktigt för hållbarheten att värna marginaler
och tid för eftertanke. Mellanrummen, marginalerna samt tiden för eftertanke och omställning från en uppgift
till en annan, ser bara ut som slöseri med tid och resurser i en målfokuserad organisation och utifrån ett strikt
ekonomiskt perspektiv. I en rhizomatisk organisationsmodell är mellanrummen en ovärderlig resurs, det är där
det händer, där som slumpen kan verka och kreativiteten få utlopp. Inom vetenskapen och även i skolan och den
högre utbildningen gör man idag precis tvärtom, just för att man tänker sig att framtiden går att kontrollera.
Människor har ett enormt behov av att veta. Det behovet eller begäret efter kontroll och sanning är så pass stort
och utbrett att många till och med ibland är beredda att bortse från att sanningen inte på något sätt kan hjälpa
oss i vår vardag. Bara det är sant och bara det säger oss något säkert är det bra, verkar många tänka. Och om Sverige antas kunna bli världsledande inom något område finns det ofta hur mycket pengar som helst. Tänker till
exempel på det center som håller på att växa fram vid Lunds universitet (European Spallation Source, ESS; vars
ambition är att bli världsledande inom materialforskning) och som äter enorma resurser, vilket är en satsning
som värderar säker kunskap framför forskning om samhället och humaniora. Naturvetenskap behövs också, ingen tvekan om det, men om det är den enda forskning samhället anser sig ha råd med finns en uppenbar risk att
även den går förlorad eller utarmas på sikt. För kunskapsproduktion är en kollektiv verksamhet och resultaten
av arbetet något som växer fram mellan människor. Tänker man antingen eller, och ställer det ena mot det andra, förlorar båda i pregnans. Den enda vägen leder alltid fel. Vetenskap är liksom kultur en ömsesidig process,
och saknas tid att tänka efter samt en väl utvecklad, kollektiv förmåga till och förståelse för behovet av analys
och reflektion, kan forskningen aldrig leda till användbar kunskap, bara till jämförbara resultat samt enkla och
därför potentiellt farliga fakta.
För att extrapolera och göra resonemanget tydligt presenteras här en modell. Modellen är både ett verktyg att
tänka med och en metod för att få syn på tänkandet och dess konsekvenser. Den går ut på följande. Alla discipli-
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ner inom vetenskapen kan placeras i ett kontinuum mellan två ytterlighetspositioner: positivism och hermeneutik.
Ingen forskare eller ämne är antingen eller, alla tänker och agerar i praktiken mer eller mindre med stöd och inspiration från både och. Naturvetenskapen har mer av positivism och humanvetenskapen mer av hermeneutik,
men det handlar om gradskillnader inte om artskillnader. Målet med all vetenskap är kunskap, så säker och användbar kunskap som möjligt. Vilken uppsättning metoder man använder beror på vilket kunskapsmål man har.
I den bästa av världar stod vetenskapen helt fri från alla typer av bias, men forskning är liksom all annan mänsklig verksamhet inte isolerad från resten av samhället och är inte autonom. Sökandet efter kunskap är alltid mer
eller mindre påverkat av rådande ideologi och gällande normer och maktordningar. Även om forsningen enlig
gällande lag är fri så är den friheten i praktiken kringskuren på en rad olika sätt; bland annat är alla forskare beroende av pengar som söks i mördande konkurrens och ofta utlyses med strikta villkor. Den som har makt över
pengarna har alltså indirekt makt över kunskapen.
Positivismen är en uppsättning metoder skapade för att nå säker kunskap, kunskap som kan användas för att göra förutsägelser. Och det finns massor av områden där det kunskapsidealet går att uppfylla. Idag vet vi, säkert,
vad som hände strax efter Big Bang och det går att göra förutsägelser om vad som kommer att hända med vårt
solsystem och med universum. Den kunskapen behövs självklart, men om den typen av kunskap görs till norm
för all kunskap påverkas synen på vilken typ av forskning som anses värd att satsas på och vetenskapen riskerar
att utarmas. Vetenskapliga metoder ska användas klokt. Positivismen ger oss visserligen säker kunskap men det
betyder inte att all vetenskap som lever upp till det idealet nödvändigtvis är bra eller att forskningsresultaten
blir användbara. Säkerhet kan inte vara ett mål i sig, kunskapsfrågan är långt mer komplex än så. Om positivism
blir ett ideal som påverkar bedömningen av vetenskapliga resultat kommer samhället att förvägra sig själv kunskaper som behövs för att leva ett gott liv och för att främja hållbarhet.
Hermeneutiken är en uppsättning vetenskapliga metoder som leder andra kunskaper än positivismen. Kunskaper om det som inte går att veta något säkert om. Som kultur till exempel. Sådan kunskap behövs också och den
kunskapen är lika viktig, även om den inte kan sägas vara sann, eftersom den bygger på tolkning. Men om det
som undersöks är komplext, föränderligt och diﬀust, till sin natur, är det omöjligt att få sann kunskap. Och om
man bara accepterar sanning, exakthet och förutsägbarhet som kriterium på bra vetenskaplig kunskap uppstår
problem, för då har man på förhand bestämt sig för vad man vill veta, och sedan är det en formalitet och ett
slags hantverksuppdrag att förpacka kunskapen i vetenskaplig form. Då är det viljan att veta och människors begär efter sanning som styr synen på och värderingen av vetenskap. Positivism är ett ideal som ska användas så
mycket det bara går och hermeneutik är ingen ersättning till sökandet efter säker kunskap utan en annan metod,
utformad för att tillgodose behovet av annan kunskap, om sådant som positivismen inte kan svara på. Och sådan kunskap behövs också i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle.
Kunskap är svårt, svårare än någon människa kan förstå och därför är ödmjukhet den kanske viktigaste egenskapen som både forskare och politiker kan utrusta sig med. Om forskare betraktas som producenter av sanningar,
som leverantörer av stöd till politiska program, eller som brickor i ett spel om ekonomisk makt. Och ekonomin
bryr sig inte om något annat än pengar. Jag skriver inte eﬀektivt och ekonomiskt, för att så snabbt som möjligt
nå ett resultat. I mina böcker låter jag tankarna leva sina egna liv; jag reflekterar över orden och vart de tar mig
och mitt tänkande. Som kulturforskare följer jag med och agerar reseledare snarare än försöka styra processen
genom att förmedla fakta. Mitt sätt att skriva vetenskap ser jag lite som en motståndshandling, som ett sätt att
göra uppror mot dagens akademiska eﬀektivitetshets och krav på snabba resultat. Jag gör dock inte motstånd för
motståndets skull utan för att värna kunskapen (om kultur), vilket kommit att bli min livsuppgift.

Om skillnaden mellan klyftor och mellanrum
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Även om människor lever mer eller mindre nära varandra finns alltid ett avstånd mellan individerna. Människor
lever inte i symbios, även om man är beroende av varandra. De flesta vill vara fria och autonoma men ingen är
det. Människa är helt enkelt ett kollektiv. Det som utmärker oss människor är att vi både har en kropp och ett
intellekt. Även där finns avstånd; kroppen och tanken är inte en, utan en sammanhållen helhet och ett resultat
av samverkan. Detta är viktiga iakttagelser om grundläggande aspekter av livet så som vi lärt oss känna igen det.
Vill vi förstå oss själva och samhället är detta viktiga insikter som måste beaktas, för det spelar ingen roll hur
man tänker eller hur stark önskan om att det vore annorlunda är. Livet och verkligheten förändras inte, även om
en majoritet av jordens befolkning bestämmer sig för att det vore bra. Lite ödmjukhet vore klädsamt, lite mindre tvärsäkerhet och mer öppenhet samt intresse för unikt mänskliga, föränderliga, kontextuella och mångtydiga
kvaliteter. Min utgångspunkt i det fortsatta resonemanget är att människan är ett sammanhållet, kollektivt fenomen och att kunskap och kultur alltid är relationella storheter. Därför riktas uppmärksamheten mot det som
händer mellan. Jag ser mellanrum som en central del av del av alla helheter eftersom det är där förändringen inleds och utspelar sig. Forskning handlar inte om antingen positivism eller hermeneutik utan om vad som händer mellan forskare som använder olika metoder och kommer fram till olika resultat.
Här levereras inga sanningar om kultur och samhälle. Jag undersöker förutsättningar för förändring och förändringen som jag vill se är en förändring som pekar i riktning: ökad hållbarhet. Och ett viktigt hinder för en sådan
utveckling är ointresset för skillnaden mellan klyftor och mellanrum. Klyftorna växer, i Sverige snabbare än i något annat land sägs det. På grund av samhällets oförmåga att fördela tillgängliga resurser, eller av ointresse, eller
kanske helt i linje med majoritetens önskemål, växer klyftorna mellan människor som lever och verkar i samhället. Det är allvarligt och det drabbar alla, fattig helt klart mer än den som är rik, men alla påverkas menligt av
växande klyftor och därför är växande klyftor ett hållbarhetsproblem.
En klyfta är ett allvarligt hinder för överföring av information mellan människor. Och det vet vi, att avsaknad av
information triggar igång fantasin. När människor inte vet triggas nyfikenheten och den saknade informationen
bistår fantasin med. När klyftorna ökar minskar alltså tillgången till mellanmänsklig information eftersom möjligheten till kommunikation försvåras och risken att vanföreställningar uppstår och sprids ökar. Paradoxalt nog
ger klyftorna upphov till en rädsla som skapar behov av ökade klyftor. Växande klyftor är en ond cirkel med andra ord. Och rika gör sig föreställningar om fattiga liksom fattiga skapar bilder av de rika. Klyftor kan bildas och
växa till sig på olika sätt, och ett sätt att försöka hindra den utvecklingen är att sprida kunskap om och förståelse för villfarelsen att mellanrum och klyftor synonymer. Mellanrum är något helt annat än en klyfta. Ett mellanrum är en relation, en del av helheten. Mellanrum kan vara mer eller mindre vida, men det som gör dem till mellanrum är att det finns en relation mellan parterna som är åtskilda. Mellanrum håller ihop. Klyftor tvingar isär.
Utan mellanrum finns inga relationer. Jag, du och det som finns mellan oss är en enhet. Om jag lever på min sida av en klyfta och du på din finns bara två ensamma individer. Därför är det katastrofalt för ett samhälle att klyftorna växer, för det sliter isär samhället inifrån. Ska samhället bli hållbart krävs en politik och kollektiva ansträngningar som leder till minskade klyftor och större förståelse för mellanrummens betydelse. Ett mer integrerat samhälle där välståndet är någorlunda jämnt fördelat mellan medborgarna är bra för alla, och denna bok
handlar om förutsättningarna för att initiera förändring som pekar i den riktningen.
En bild: Du ska handla. Du går till din lokala mataﬀär. Nästan säkert, var du än bor i Sverige, sitter det en tiggare utanför aﬀären. Omöjligt att inte påverkas av mötet. Alla reagerar på olika sätt, men ingen förblir opåverkad.
Förakt, medömkan, ignorans, dåligt samvete. Oavsett om man ger pengar eller inte löser man inte problemet.
Och att försöka förbjuda tiggeri är cyniskt. Det är att blunda för klyftan som öppnat sig i vårt samhälle och som
vidgats på senare år. Tiggaren får klyftans närvaro att tränga sig på. Och klyftan finns kvar även om man blundar
eller lägger några kronor i burken, löser problemen på plats eller skaﬀar sig ett fadderbarn i något fattigt land.
Klyftan är paradoxalt nog det som gör det möjligt för oss i den rikare delen av världen att ge och agera generöst.
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Bill Gates brukar till exempel omtalas med respekt för sin generositet, för sina filantropiska insatser. Ett av hans
projekt handlar om att utrota polio, en fruktad sjukdom som är tydligt kopplad till fattigdom. Polio drabbar uteslutande fattiga människor, på den andra sidan av klyftan som delar världen i de som har och de som får leva på
allmosor. Bill Gates hade tillsammans med några av sina rika vänner, säg ett trettiotal av de rikaste människorna
på jorden, kunnat utrota en ansenlig del av jordens fattigdom om de skänkte säg 50 procent av sin förmögenhet.
Med hälflen kvar hade de ändå inte behövt oroa sig för sin personliga överlevnad under återstoden av sina liv.
Varför gör en sådan som Bill Gates inte så, varför väljer han att koncentrera sin insats till utrotande av polio? Jag
vet inte, men en kvalificerad gissning är att Gates kalkylerat med att kostnaden för att utrota polio är ett rimligt
pris för en plats i historieboken. Att utrota grunden för, inte bara polio utan en lång rad andra sjukdomar, som
är enormt mycket mer vanligt förekommande bland jordens fattiga (tänker på diarréer och annat), skulle inte
lika tydligt ge Gates personlig uppmärksamhet. Återigen är det klyftan som gör det möjligt för en sådan som Bill
Gates personligen att framstå som givmild och god när han ger, även om han skänker en långt mindre andel av
sin förmögenhet än en vanlig löntagare gör.
En värld utan klyftor. En värld där mellanrummen mellan människor varierar men aldrig förvandlas till en klyfta, är en mer hållbar värld. Det är en värld där alla kan bidra till byggandet av det fundament som allt viktigt i
livet vilar på: hälsa, tak över huvudet, utbildning, vård och så vidare. En värld utan klyftor är inte en värld där
alla är lika eller har lika mycket, men det är en värld där ingen fjärmat sig från resten. I en värld där alla tävlar
med alla andra om att bli rika kommer alla att bli förlorare, för där kommer förr eller senare klyftor att växa
fram, alienerande klyftor som vänder människor bort från och mot varandra. Pengar förändrar människors sätt
att tänka och handla. Pengar plockar fram det sämsta hos människor. Det är svårt att bli rik utan tur, egoism och
ett visst mått av hänsynslöshet, det vill säga utan att utnyttja klyftorna som finns och som växer fram över tid
mellan människor i alla oreglerade sammanhang.
Mellanrum är en gemensam resurs som alla inblandade parter tjänar på. Så länge klungan har häng på ledaren
tjänar alla på konstellationen. Vi människor kan hjälpa varandra genom att gemensamt värna mellanrum och
genom att arbeta för att utrota klyftorna. Det behövs ingen Bill Gates för det. Och han är varken klokare, godare
eller bättre än någon annan. Det är mer som förenar oss människor på jorden än som skiljer oss åt, det gäller
alla. Därför finns egentligen bara mellanrum mellan människor. Det är människor som skapar klyftorna, och det
är följaktligen bara människor som kan motarbeta dem. Även ett samhälle med klyftor är ett samhälle och allt
och alla är del av samma helhet. Ett samhälle där mellanrummen vårdas är ett samhälle som är hållbart. Ett samhälle där fler kan leva lyckliga och tillsammans bidra till byggandet och bevarandet av samhället. Fler behöver
reflektera oftare över vilken politik som leder till ökade klyftor och vilken som leder till minskade. Och alla borde rösta i enlighet med sin vision om ett gott liv, inte med plånboken eller med kortsiktiga mål i sikte; om hållbarheten ska kunna värnas. Ett långsiktigt hållbart samhälle kan inte tvingas fram, och det kan så klart inte tankarna som jag pekar på här heller, men genom att lösa grundproblemen och skapa förutsättningar för hållbar
utveckling kan klyftorna som idag hotar att slita samhället isär överbryggas, och behovet av snabba och kortsiktiga lösningar minskar.

Samverkan, samproduktion och effektivitet
Begreppet samverkan och den bortglömda kraften i samtalen som det finns allt mindre tid för i dagens samhälle
behöver uppmärksammas. Samtal är ett sätt att se på och arbeta med samverkan. En av böckerna i serien hand-
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lar om kultur som ett slags samtal, och den insikten är för mig nyckeln till hållbarhet. Det som händer mellan
människor är alltid viktigare än var och en. Den samlade kompetensen bland befolkningen är utan tvekan stor,
men om medborgarna inte kan samverka och samtala med varandra, om erfarenheter och tankar inte kan utbytas mellan människor, är kunskapen dock liten, jämfört med om man lyssnar på varandra och tänker tillsammans. Böckerna i serien handlar om detta, om samtalets möjligheter och sätt att se på samverkan. Hur skapas
kunskap, i möten, mellan människor? Det är en utmaning eftersom vi lever i ett samhälle där evidens är den allenarådande (kunskaps)valutan. Fakta, fakta, fakta är det enda som betyder något i dagens eﬀektivitetshungrande
samhälle och när problem identifieras efterlyses ofta mer information. Jag hävdar dock att vi redan vet tillräckligt. Det som behövs för att lösa klimatfrågan och hållbarhetsproblemen även på andra områden och samtidigt
öka förståelsen för kulturell komplexitet är samverkan och ömsesidiga utbyten av tankar och erfarenheter. Vi
behöver ta oss tid att lyssna mer på varandra.
När det inte finns tid, när allt och alla kontrolleras, när kraven på prestation och eﬀektivitet läggs på allt fler aspekter av levt liv och nästlar sig in i och påverkar allt fler verksamheter minskar möjligheten till möten och utbyte av kunskap och erfarenhet. Detta gör att man oftare och lättare går in i roller. Det personliga ansvaret håller
på att delegeras bort när medarbetare, ledare, politiker och väljare klumpas ihop och individer förvandlas till statistiska representanter för en roll. Jakten på kontroll och riskminimering gör att kunskap flyttas från individer
till system och när det inte finns utrymme för misstag, när allt fler kontrolleras allt mer, kommer samverkan mellan människor allt mindre att handla om mänskliga möten. Det är särskilt olyckligt om man arbetar med vetenskap och hållbarhet. I akademin idag samtalas det allt mindre och debatteras allt mer, vilket leder till att akademin avintellektualiseras. När kvaliteten ska höjas i den högre utbildningen efterlyser man fler disputerade lärare,
men utan tillit till lärarnas goda omdöme och tid att tänka tankar till slut samt möjlighet att i tjänsten söka ny
kunskap och utvecklas, kan ingen lärare göra ett bra jobb. Formella meriter, mätbara resultat och styrning samt
kontroll ges konsekvent företräde framför mellanmänsklig tillit och värdesättning av mänskliga, förkroppsligade
kompetenser. Det som går att mäta och utvärdera anses viktigare än det som faktiskt händer i mötet mellan
människor, i klassrum, seminarier och i vardagen.
Det debatteras allt mer, för det är ett enkelt och tydligt sätt att avgöra snart sagt alla typer av frågor. Och visst
kan det finnas en poäng att låta partiledare mötas i en polariserad debatt, för att snabbt kunna avgöra vad som
skiljer dem åt. Men när det handlar om komplexa frågor som kultur är debatten kontraproduktiv. Debatten må
vara ekonomiskt eﬀektiv, men intellektuellt är den förkastlig. Min bok om samtal (Nehls 2016) är skriven för att
förlösa kraften i samtalet och uppmärksamma vad som händer i möten mellan människor. Samtalet jag har i
åtanke är ett verktyg, ett sätt att samverka. Inte ett småtrevligt sätt att bara fördriva tid tillsammans. Samtalet är
heller inte ett sätt att uppnå på förhand definierade mål eller en metod att nå konsensus. Samtalet är en gemensam resurs, och bara om alla som deltar i samtalet inser detta och ömsesidigt värnar framväxten och bevarandet
av ett öppet, lyssnande och inkännande samtalsklimat kan dess fulla potential förlösas och kunskapsutveckling
främjas. Vilka är farorna man bör se upp med? Att man slutar lyssna och blir ivrig och fyller tystnaden med ord,
mina ord. Att man går in i och förvarar sin roll. För att samtalet ska bli en resurs måste alla vara vaksamma på
dessa faror och inse dels att det är kompetenser som ska mötas, dels att man bara kan lära genom att lyssna och
reflektera. Att samtala är att röra sig gemensamt mot ökad insikt och fördjupad kunskap. Då kommer den samlade kompetensen att växa. Börjar man debattera, försvarar man sig och sin roll, vill man uppnå ett mål som inte
tydligt kommunicerats med övriga i samtalsgruppen, kommer man att misslyckas.
Samhället är fyllt av människor med goda intentioner, av människor som brinner för olika saker. Eldsjälar brukar
de kallas. Högt värderade och djupt engagerade människor. Eldsjälar är en underskattad samhällsresurs. Det är
dock lätt att bli ivrig och allt för mycket önska att just jag ska bli lyssnad på, att just mina tankar ska slå an en
ton i gruppen, organisationen man arbetar i eller samhället. Är man inte vaksam på vad som händer inom en
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och i sammanhanget man finns och verkar, om man fokuserar mer på sig själv och sina visioner, missionerar
man mer än samtalar och då är man inte längre en eldsjäl, i alla fall inte i den mening som brukar läggas i det
ordet; då är man en entreprenör. Det är lätt hänt att skillnaden mellan dessa båda begrepp tappas bort när problemen är många, det saknas tid och när resurserna krymper. Men alla kan alltid bli bättre och lära sig förstå
mer om den här typen av till synes triviala skillnader. Och lära gör man genom att lyssna och låta sig och sina
tankar utmanas. Fokus måste flyttas, från jag och den roll jag har, till vi och problemen vi gemensamt har att
hantera. Ingen människa är en ö. Jag är ingen utan ett vi och ju större detta vi är desto bättre för alla. Därför
måste samtalet och kompetensen att lyssna uppvärderas, fler behöver oftare lära mer av varandra.
Vilka kompetenser behövs för att samtalen ska bli konstruktiva och för att utfallet ska bli bra och komma alla
till gagn? Det är kompetenser som tyvärr håller på att falla i glömska: Ödmjukhet, prestigelöshet och förmågan
att lyssna. På detta måste man fokusera först, sist, alltid. Alla som deltar i samtalet har ett gemensamt ansvar
för att bevaka att det är dessa egenskaper som står i fokus och att det är i en sådan anda man möts. Gör man det
kommer man att märka att det händer något med kunskaperna och kompetenserna man har. Är mötet prestigelöst och om man lyssnar mer än man talar kommer både individens och gruppens kunskaper och kompetenser
att växa. Betänk att det inte är på möten eller i styrelserum som ett hållbart samhälle växer fram, utan i vardagen. Det är det som händer efter mötet, efter samtalet som är det avgörande.
Handlingarna är alltid viktigare än handlingsplanerna. Det är vad som faktiskt görs som räknas, inte vad man
kan visa papper på att man kan eller reglerna säger att man ska göra. Det är du och jag och det vi gör tillsammans som skapar samhället som alla är lika beroende av och behöver för att utvecklas. Därför måste vi samtala
mer, debattera mindre och lyssna på varandra och världen där ute. Utan samverkan är det omöjligt att skapa ett
inkluderande samhälle präglat av mångfald. Utan samverkan riskerar alla att bli förlorare helt i onödan.
Samtal är ingen enkel lösning, det är svårt att samtala och det finns inga garantier för att man lyckas lösa problemen man samtalar om. Men till skillnad från alla enkla lösningar som cirkulerar där ute och som olika typer av
konsulter tjänar miljoner på att sälja på oss, är samtal en metod som inte kostar ett öre och som ger avkastning
på insatt kapital oavsett om problemet löses eller ej eftersom kunskapen om varandra och människors olikheter
ökar. Samtal främjar integration och utbyte även om man tvingas inse att man är överens om att man är oense.

Att samtala är att tänka och mötas i mellanrum
Deleuze och Guattari jobbade tillsammans och tänkte ihop. Efteråt kunde ingen av dem säga vad som var vems
bidrag, texten växte fram och förändrades mellan dem. Bränsle till tankar kom från båda men omformades i mellanrummet där också nya tankar antog form och utvecklades i en ömsesidig och dynamisk process av tillblivelse.
Deras inledning till boken Tusen platåer är inte bara berömd, den är svindlande vacker också.
Vi skrev Anti-Oidipus tillsammans. Eftersom vi båda två var flera, var det fullt med folk redan där. Här har
vi utnyttjat allt omkring oss, det närmaste och det mest avlägsna. Vi har spridit ut sluga pseudonymer för
att undgå igenkänning. Varför har vi behållit våra namn? Av vana, enbart av vana. För att göra oss
oigenkännliga för egen del. För att göra inte oss själva, utan det som får oss att handla, känna och tänka,
omärkbart. Men också för att det är trevligt att tala som vem som helst, att säga att solen går upp fastän
alla vet att det bara är ett talesätt. Inte för att nå fram till den punkt där man inte längre säger jag, utan
för att nå fram till den där det inte längre spelar någon roll om man säger jag eller inte. Vi är inte längre
oss själva. Var och en kommer att känna igen de sina. Vi har blivit hjälpta, uppslukade, mångfaldigade.
(Deleuze & Guattari, 2015:17, och alla citat framöver som saknar referens är hämtade från samma text).
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Vilket sätt att börja en bok på. Med några få ord lyckas de fånga allt som boken handlar om. Resten av texten är
upprepningar, utvikningar och alternativa förklaringar. Det var så de arbetade och det är så jag försöker skriva,
även om jag är ensam vid min dator. Och jag vill inte bli läst som en lärare som undervisar utan som en följeslagare eller medproducent. Jag vill väcka läsarens nyfikenhet, peka på problem, formulera frågor och sprida insikt
om kulturens komplexitet och hur man kan förhålla sig till den. Frågorna är viktigare än svaren, både här och i
livet och samhället. Varför bråka om definitioner när det ändå är det levda livet, i all sin komplexitet som ytterst
räknas? Varför överhuvudtaget strida om sanningen som ingen ändå äger? Överens behöver man absolut inte
vara, det kan ibland till och med vara en fördel att inte vara det. Krav på rättning i ledet är förödande för all utveckling, all kreativitet. Utan prestigelöshet, tid att tänka tankar till slut och frihet, inga innovationer; bara tystnad och livlöshet. Kunskap växer i mellanrum. Möjligheter till utbyte måste hela tiden värnas och hållas öppna,
liksom forum för kommunikation och reaktion. Det är så jag ser på samtalet och det är därför det är så viktigt.
Vad handlar Tusen platåer om? Det finns många olika svar på den frågan och det beror på vem man frågar. Min
utgångspunkt är att det inte finns ett enda sätt att se på saken, men för att ha något att utgå från, något att reflektera kring för att försöka förtydliga hur jag tänker vänder jag mig till Wikipedia, som också är ett slags verktyg, som förändras och blir till i en ömsesidig process av blivande. Ett rhizomatiskt uppslagsverk, till skillnad
från den strikt kontrollerade och även disciplinerade Nationalencyklopedin. Innehållet i Wikipedia förändras
med användarna och användandet av verktyget. Wikipedia är ingen källa, ingen referens, utan ett verktyg. Och
jag använder det jag finner där för att hitta en väg in i det tänkandets universum som skapades av Deleuze och
Guattari samt för att skapa ett slags mellanrum där kunskap kan växa. Posten om Tusen platåer innehåller sex
punkter som får bilda utgångspunkt för mina reflektioner kring bokens och filosofins grundtema. Det är inte information eller förklaringar som presenteras här utan tankar att ta spjärn mot och kicka igång tänkandet med
innan reflektionen kring rhizomatiska ordningar inleds. Första punkten lyder (och jag citerar punkterna ordagrant):
1. Kopplingsförmåga (connectivity) – egenskapen att kunna skapa nya bindningar i varje punkt på och
inuti sig själv.
Allt och alla hänger ihop på olika sätt; därför är sammanhållning och förbindelser viktiga aspekter av helheten
som hålls samman. Livet är kollektivt och samhället en sammanhållen helhet bestående av olika saker och aspekter, konkreta såväl som abstrakta. Tillsammans utgör delarna en helhet, och den helheten förändras kontinuerligt när olika saker kopplas på, av, till, från, och när aktörer går in i och ut ur helheten. Så ser Deleuze och Guattari på människan, samhället, allt och alla. Som öppna sammansättningar i tillblivelse, utan början, utan slut.
Teorin som bildar klangbotten till mina tankar om organisering är inte en hypotes som ska beläggas utan ett
verktyg att tänka med för att nå fördjupad förståelse för hur världen blir till och förändras.
2. Heterogenitet (heterogenity) – egenskapen att kunna associera och länka element av helt olika art till
varandra.
Delarna som är sammankopplade är olika och helheten som hålls samman heterogen. Det är inte ett problem
utan en förutsättning som är viktig att lära sig se, acceptera och förstå. Sidorna i boken är fyllda med exempel på
sammankopplingar av disjecta membra. Människokroppen, till exempel, för att ta ett trivialt exempel, tänker
många på som en homogen enhet, ett jag. Men i själva verket består detta jag av en hel massa olika delar, till exempel bakterier som består av icke-mänskligt DNA som kroppen behöver för att kunna leva och göra det den
brukar. Aﬀekter, känslor, tankar och drömmar är icke-materiella element som också utgör vitala delar av helheten och bidrar till komplexiteten. Samma gäller för allt och alla, vilka därmed kan betraktas och förstås som:
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3. Multiplicitet (multiplicity) – en helhet med unika och specifika egenskaper som inte kan förklaras
genom att lägga ihop de enskilda delarnas egenskaper var för sig.
Alkohol till exempel studerade jag som ett slags multiplicitet (se Nehls 2009). En sammansättning av en lång
rad olika aspekter, materiella såväl som immateriella. Alkohol är inte bara en substans som påverkar kroppen.
Jag ser det som en sammanhållen, dynamisk helhet eller ett slags anordning som består av allt som kan kopplas
till upplevelsen, alltså även tankar om samt bilder och berättelser av rus. Lika viktigt som promillehalten i blodet är förväntningarna som väcks av tankarna på alkohol och det som ska hända när känslan sprider sig i kroppen. Allt, sammantaget kan räknas in i begreppet alkohol. Om man använder tankeverktyg från Deleuze och Guattari vill säga, om det är förståelse man söker och inte fakta. Och gör man det öppnar sig en massa nya och användbara förståelser och perspektiv upp, som kan användas i arbetet med att dels minska drogens skadeverkningar, dels öka njutningen. Humaniora och kulturvetenskap kompletterar varandra på det sättet. Ingen vetenskap är den bästa eller enda; kunskap växer fram och förändras mellan. Det finns bara mer eller mindre användbara vetenskaper och kombinationer av olika vetenskaper och kompetenser. Därför är samtalet så viktigt och debatten så destruktiv.
4. Icke-betecknande brott (asignifying rupture) – förmågan att överleva, till och med att växa med ny
kraft och riktning, trots lokala sammanbrott.
Förändring och utveckling är inte linjära processer. Orsaker går aldrig att härleda till en enda verkan eller förklaring. Krafterna som driver förändring och påverkar tillblivelsens riktning är alltid olika och ofta motstridiga. Vill
man förstå förutsättningar för förändring är det därför viktigt att undersöka både vilka möjligheter och hinder
som finns. Mot alla odds är det mycket, men inte allt, som klarar av att leva vidare och kan häfta vid och påverka
kulturen även efter genomgripande och aldrig så kvalitets- och målsäkrade omvandlingsprojekt. Detta insåg Deleuze och Guattari, och de ger oss ledtrådar till hur man kan tänka. Analysera och tänka måste man dock göra
själv, med hjälp av verktygen som presenteras i boken.
5. Kartografi (cartography) – ett rhizom har ingen början eller slut, utan alla punkter kan tjäna som
startpunkt – det handlar bara om hur man orienterar sig utifrån den. Deleuze och Guattari ställer kartan
mot det för-ritade spåret (”tracing”) för att illustrera skillnaden.
Kartan (som här får representera alla kontrollerande och styrande krafter) är en representation som lägger ett
raster över världen och tvingar in det som är levande, komplext och föränderligt i en bestämd och på förhand
uppgjord (skapad, artificiell) form. Alldeles för mycket möda läggs på kartor, kontroll och utvärdering, uppföljning och analyser av måluppfyllelse. Vi borde istället och i mycket högre grad söka oss fram genom livet och världen på mer inkännande sätt. Vi borde följa med mer än styra och anpassa oss efter rådande förhållanden, snarare än att i jakten på eﬀektivitet och kortsiktiga vinster riskera att skövla och föröda den enda plats i universum
där människor kan leva och verka som människor. Här blir jag normativ märker jag. Därför vill jag påpeka att jag
inte hävdar att någon måste göra något, jag bedriver inte vetenskap för att bevisa det ena eller andra, jag forskar
om kultur för att bli bättre på att förstå förutsättningar för förändring av kultur, inte för att styra förändringen
eller tala om vad som måste göras.
6. Dekalkomani (decalcomania) – efter den metod att överföra tryckta bilder från ett föremål till ett
annat, som givit upphov till ordet ”dekal”. I det här sammanhanget har det att göra med en slags
experimentell hållning till omvärlden, att prägla sig själv och omgivningen i takt med sin utveckling och
framväxt. En rhizomatisk organisation anpassar sig hela tiden efter de rådande villkoren, försöker hitta
framkomliga vägar i samspel med dem, istället för att påtvinga omvärlden sina egna villkor och
organisation.
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Sista punkten handlar om samverkan, om samtal. Den handlar också om det som är temat för en annan av böckerna i serien, Studier av förändring, i rörelse; där jag med inspiration från nomaden reflekterar över hur man kan
hålla ett temporärt territorium i ett slätt rum, och hur man kan anpassa kulturen och samhället efter människorna och rådande förutsättningar istället för att målstyra, kvalitetssäkra och kontrollera tillblivelseprocessen.
Dessa sex punkter fångar grunden för filosofin och jag hänvisar till dem här för att introducera läsaren i tänkandet för att sedan, lite längre fram utveckla och fördjupa tankarna. Förklaringarna som ges ovan är inte heltäckande och heller inte invändningsfria, det vill jag visa tydlig medvetenhet om, men det är heller inte meningen att
de ska vara det. Förhoppningsvis kan tankarna dock fungera som ett slags verktyg att bygga vidare på för att
mejsla fram en egen förståelse med hjälp av. Även om människan och resten av världen består av delar som hålls
samman, och trots att allt förändras dynamiskt och oförutsägbart i en öppen process av ömsesidig tillblivelse
verkar ändå det mesta oftast vara sig förvånansvärt likt, men det är en synvilla och en olycklig uppfattning. Inget
är i själva verket någonsin oförändrat, allt förändras hela tiden och det är den tanken som utgör grunden för filosofin som skapats av Deleuze och Guattari och som jag tagit till mig och skrivit böckerna i serien Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle, om.
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Rigida trädstrukturer och öppna
rhizomatiska ordningar
Utan något slags ordning och struktur finns bara kaos. I total avsaknad av sammanhållning existerar bara delar
som flyter omkring för sig själva, utspridda och utan kontakt. Total upplösning av alla ordningar är ett ofruktbart tillstånd utan liv. Deleuze och Guattari talar om det tillståndet som fullkomlig deterritorialisering. Även om
ett visst mått av upplösning är bra är total upplösning lika dålig som fullkomlig kontroll eller absolut sammanhållning, eller för att använda det ord som Deleuze och Guattari använder: territorialisering. Sammanhang som
är strikt kontrollerade och där allt följer planen, där inga avvikelser förekommer och improvisation är förbjuden
är ett socialt tillstånd som ingen diktator helt lyckats införa även om några kommit nära. Absolut territorialisering är i lika hög grad som fullkomlig deterritorialisering ett omöjligt tillstånd i avsaknad av liv. För att liv ska
kunna existera och utvecklas på ett hållbart sätt måste det finnas balans och jämvikt, som liksom demokrati och
jämställdhet är tillstånd som aldrig kan drivas för långt. Jämvikt handlar om lagom mycket av både och, inte om
antingen eller. Hållbarhet är inte ett tillstånd som går att nå för att sedan slå sig till ro med att man nått målet,
utan en ständig kamp mot motstridiga krafter som strävar efter antingen kontroll eller upplösning. Kulturen
uppstår i spelet mellan och påverkas till sin karaktär av den kraft som för tillfället dominerar sammanhanget.
Territorialisering är till skillnad från deterritorialisering ett slags självgenererande process, som om den får det
minsta understöd kommer att stärkas genom positiv återkoppling. Det är lätt att införa nya regler och kvalitetssäkringsprogram, men svårt att göra sig av med gamla. Rädslan för kaos och begäret efter säkerhet och trygghet
gör att territorialisering ofta tenderar att bli självgående. Därför bör man för hållbarhetens skull aktivt sträva
efter upplösning, deterritorialisering, för att undvika att kontrollen går överstyr. För att förstå hur man kan tänka organisering med hjälp av Deleuze och Guattari kan man använda sig av träd (som är en hierarkisk och strikt
linjär ordning präglad av hög grad av territorialisering) och rhizom (som är en öppen, sökande och anpasslig, deterritorialiserad struktur, utan centrum och i avsaknad av hierarki). De första orden i kapitlet som inleder boken
Tusen platåer, har presenterats ovan. Och texten fortsätter på följande sätt.
En bok har varken objekt eller subjekt. Den består av materia formad på olika sätt, av vitt skilda datum
och hastigheter. Så fort man tillskriver boken ett subjekt försummar man detta materiernas arbete och
deras relationers exterioritet. Man skapar en god Gud för att förklara geologiska rörelser. I en bok, precis
som i allt annat, finns det artikulations- eller segmentaritetslinjer, strata, territorialiteter; men det finns
också flyktlinjer, avterritorialiserande och avstratifierande rörelser.
En bok är ett slags förtätning i rummet, ett strikt sätt att ordna, organisera och sprida tankar. Boken är ett slags
form som påtvingar läsaren ett linjärt tänkande. Boken har en tydlig början, en mittsektion och ett distinkt slut
och det är svårt att bryta det på förhand uppgjorda mönstret. Vägen genom bokens universum är så att säga utstakad och kontrollerad på förhand och av någon annan. Överallt finns emellertid flyktvägar, öppningar, sprickor
och möjligheter att bryta sig loss från ordningen. Textens rumsliga organisering kan visserligen kontrolleras,
men hur boken läses och läsaren tar till sig innehållet står hen alltid mer eller mindre fritt, i alla fall i ett demokratiskt samhälle. Genom att presentera ord och tankar i form av en bok riskerar man dock alltid att skapa ett
slags auktoritär röst som kräver underkastelse. Därför påminner jag om faran, för att göra läsaren uppmärksam
på otydligheterna och mellanrummen där flyktlinjer kan uppstå och för att uppmuntra till vaksamhet och kritisk
läsning. Jag har försökt skriva en bok där innehållet och formen balanserats mot varandra, och presenterar här
ett resonemang som är tillräckligt ordnat för att vara möjlig att följa och tillräckligt öppet för att kunna tolkas på
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alternativa sätt. Liksom Deleuze och Guattari har jag försökt skriva en text som bara till hälften är färdig; en
text som kräver en kritiskt tolkande läsning för att fullbordas; alltså en text som kan läsas på många olika sätt.
Vilket sätt just du väljer är upp till dig, innehållet i denna bok, liksom texterna av Deleuze och Guattari, är öppet för tolkning. Jag strävar efter balans mellan trädstrukturens ordning och rhizomets flexibilitet och öppenhet.
Ett fullkomligt kontrollerat innehåll är livlöst, dödstråkigt och meningslöst. En sådan bok blir aldrig läst. Samma gäller för en samling slumpvis utvalda och utkastade ord, som i sin totala brist på ordning blir till meningslöst brus. Någon form av ordning måste finnas, liksom ett visst mått av frihet. Hållbart, intressant och meningsfullt blir det när det råder balans mellan dessa båda motverkande krafter. Livet frodas mellan tendenser till upplösning och strävan efter sammanhållning.
Flödenas jämförbara hastigheter längs dessa linjer för med sig fenomen av relativ långsamhet, av
viskositet, eller tvärtom av brådska och brytningar. Allt detta, de mätbara linjerna och hastigheterna,
bildar en anordning. En bok är en sådan anordning, och som sådan går den inte att tillskriva någon. Den är
en mångfald – men vi känner ännu inte till vad det innebär att det mångfaldiga upphör att tillskrivas
någon, det vill säga att det upphöjs till substantiv. En maskinell anordning är delvis vänd mot de strata
som utan tvekan bildar en sorts organism, eller en betecknande totalitet, eller en bestämning som kan
tillskrivas ett subjekt – men lika mycket mot en kropp utan organ som oupphörligen löser upp organismen,
som gör att icke-betecknande partiklar, rena intensiteter, förs vidare och cirkulerar, och som tillskriver sig
subjekt vilka den sedan lämnar utan några andra spår av intensitet än ett namn.
Texten av Deleuze och Guattari fungerar som ordnande struktur och sammanhållande princip för innehållet i
min bok. Inledningskapitlet till Tusen platåer utgör ett slags refräng som ger stadga åt mina tankar om organisering. Meningen med min bok uppstår i mellanrummet mellan dessa båda texter, mellan å ena sidan mina förklaringar och reflektioner och å andra sidan texten av Deleuze och Guattari. Just i ovanstående passage förstår jag
om läsaren inte hänger med. Tänk då på att det inget gör. Läs vidare. Fortsätt att lyssna till tankarna och orden.
Detta är en text som går att gå in i och ut ur. Här finns ingen början, inget slut. Bara tankar, verktyg och uppslag
samt inspel och ord med varierande grad av klarhet. Allt i en salig röra, för att öka chansen att du ska hitta något som slår an en ton hos just dig. Texten som här används som inspiration handlar om världen vi lever i, om
det levda liv alla känner igen som sitt. Deleuze och Guattari förklarar inte, de hjälper oss på traven i vårt eget
arbete att nå en fördjupad förståelse för vardagen, samhället, kulturen. Tusen platåer är till sin yttre form en bok,
men innehållet är rhizomatiskt organiserat. Där finns inget på förhand definierat budskap, som av skaparen och
avsändaren paketerats på ett pedagogiskt och tydligt sätt för att optimera en smidig överföring av information,
utan förvrängning och med minimalt bortfall. Det är inte så Deleuze och Guattari ser på kunskap och textproduktion; kunskap och läsande är för dem skapelseakter, tillblivelse- och förändringsprocesser. Tusen platåer fungerar som ett slags resonanslåda som kräver engagemang och eget, kritiskt, analytiskt arbete för att mening ska
uppstå. Värdet av deras bok och böcker som liknar den uppstår genom läsarens aktiva reception av och arbete
med innehållet. Därför finns ingen anledning till oro om det uppstår svårigheter att förstå eller om texten bjuder motstånd. Ta sats, gör ett nytt försök och känn dig fri att hoppa över de passager som inte talar till dig. Bokens bärande tankar kommer igen, varieras och förklaras på olika sätt längre fram. Fortsätt läs, tänk själv och
gör något konstruktivt av innehållet. För att undvika territorialiseringens förföriska lockelse och lära sig bryta
mot och öppna upp givna ordningar är förmågan till självständighet och kritisk analys viktig. Alla tolkningar
som fungerar är bra tolkningar, och flyktlinjer som bär ut ur texten finns överallt. Läs inte bokstavligt och följ
inte texten slaviskt, skapa något nytt och eget av innehållet, något som fungerar för dig.
Vilken är en boks kropp utan organ? Det finns flera, beroende på vilket typ av linjer det gäller, på deras
intensitet eller densitet, på deras möjlighet till konvergens på ett ”konsistensplan” som säkerställer
urvalet. Det väsentliga, där liksom annorstädes, är måttenheterna: att kvantifiera skrivandet. Det föreligger
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ingen skillnad mellan det en bok talar om och det sätt på vilket den blir till. En bok har således inte heller
något objekt. I egenskap av anordning är den endast sig själv i anslutning till andra anordningar, i
förhållande till andra kroppar utan organ.
En bok (fast det går utmärkt att byta ut ordet bok i citatet till snart sagt vad som helst som man är intresserad
av att undersöka och vill förstå) har ingen mening utanför dess användning. Därför kan boken betraktas som en
anordning, vilket är ett av de viktigaste begreppen i den analytiska verktygslåda som Deleuze och Guattari lämnat efter sig. En boks innehåll är bara en del av den helhet som boken utgör. Deleuze och Guattari fokuserar på
kroppen utan organ, på konsistensplanet eller mellanrummen. Det är där ordningen finns och där den förändras, där som slumpen verkar och flyktlinjerna uppstår. Bokens kropp utan organ är aldrig upp till författaren eller någon annan att bestämma, den är allas eller ingens. Boken eller vilken annan anordning som helst är heller
ingenting i kraft av sig själv. En organisation är en anordning, och den har en kropp utan organ; ett slags ordnande princip som existerar mellan och som bara går att nå och förstå indirekt. Böcker, organisationer och anordningar är sammansatta helheter. Konsekvenserna och de kreativa kopplingarna som boken (eller vad man nu
står frågande inför) ger upphov till blir dess mening, det vill säga dess samproducerade och föränderliga innebörd.
Boken har ingen kärna, ingen innersta betydelse, den har många olika meningar, alla avhängiga av hur boken används. Det är viktigt att rikta fokus mot funktion och konsekvens, snarare än design och intention. Det är inte
författaren eller någon uttolkare med anspråk på att sitta inne med sanningen som bestämmer hur innehållet
ska tolkas, bara läsaren har den makten. I alla fall om det är en rhizomatisk text man har i åtanke.
Vi kommer aldrig att fråga oss vad en bok vill säga, vad som är det betecknade eller det betecknande, vi
kommer inte att söka efter något att begripa hos en bok; vi kommer att fråga oss vad den fungerar
tillsammans med, vad den ansluter sig till för att kunna eller inte kunna föra intensiteter vidare, i vilka
mångfalder den för in och förvandlar sin egen mångfald, tillsammans med vilka kroppar utan organ den
får sin egen att konvergera.
Min bok har ingen annan mening än den innebörd som uppstår genom att texten läses och läsaren reflekterar
över innehållet och omsätter resultatet av tolkningsarbetet i handling. Konsekvenserna av receptionen är viktigare än orden; det enda som betyder något är det som händer som ett resultat av läsningen. Över det har varken
jag eller Deleuze och Guattari någon som helst kontroll. Det enda jag kan hoppas på är att bidra med inspiration. Samhället och kulturen, liksom sätten att organisera saker och ting, blir till och formas genom interaktion,
och kulturvetenskapliga texter måste ta detta faktum i beaktande för att bli meningsfulla. Kanske kan man se
boken som ett slags konstprojekt? Om man vill kan man det, för det är just den eﬀekten jag vill uppnå. Att generera impulser till handling som ger upphov till skillnad och förändring är kulturvetenskapens adelsmärke. Jag
som forskare äger inte kunskapen, den äger alla som bidrar till kulturen gemensamt. Kunskapen leder både till
förståelse och förändring. Kunskap om kultur är resultatet av ett slags samproduktion. Kulturen är som kärleken, ingen kan tyda dess lagar. Därför är boken egentligen ett dåligt medium, men det är det medium som känns
igen som kunskapsbärande och det finns en infrastruktur för spridande av böcker. Därför väljer jag trots allt boken som medium för tankarna, samtidigt som jag försöker bryta mot konventionerna genom att skriva en annan
sorts bok. Detta är en rhizomatiskt ordnad text som utmanar formen som innehållet underordnats.
En bok existerar bara genom utsidan och på utsidan. Givet att en bok själv alltså är en liten maskin, i
vilket mätbart förhållande står då denna litterära maskin till en krigsmaskin, till en kärleksmaskin, till en
revolutionär maskin etc. – och till en abstract maskin som drar dessa andra maskiner med sig?
Ord och tankar sammanställda och presenterade som en helhet blir ett slags anordning, en maskin, och det viktiga är inte vad som står i boken, utan vad som händer i mötet mellan texten och läsaren. Mening och betydelse
blir just det som känns igen som mening och betydelse i mötet med omgivningen, böckers innebörd uppstår och
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förändras i mellanrummet mellan orden, tankarna och handlingarna. Liksom en bok som inte läses inte heller
kan sägas innehålla någon mening, bara ord, kan såväl boken som betydelserna den förmedlar ses som ytfenomen som bara existerar på utsidan. Det finns av samma skäl ingen egentlig eller absolut mening, för mening är
alltid delad och existerar bara mellan människor. Mening är en konsekvens av interaktion och en dynamisk kvalitet som aldrig går att bestämma en gång för alla. Mening förändras hela tiden interaktivt.
På samma sätt som det finns olika sätt att se på organisering finns det olika sätt att förstå förändring. Ett begreppspar som Deleuze och Guattari använder för att visa på detta är maskinisk och mekanisk. Den förra är dynamisk och den senare linjär, liksom rhizom- och trädstrukturer eller komplext och komplicerat. Maskiniska
sammansättningar förändras i en öppen och dynamisk process av ömsesidig tillblivelse. Kultur kan förstås på
det sättet, den får sin mening genom hur tankarna som uppstår inom kulturen tolkas, används och kommuniceras. Kultur kan därför inte kontrolleras, den kan bara förändras inifrån, men aldrig med sikte på något på förhand definierat mål. Kultur är en abstrakt maskin, som finns och verkar på utsidan, även om den uppstår mellan
och växer inifrån. Fast det är samtidigt viktigt att påpeka att detta med utsidor och insidor också är relativt, någon verklig utsida, någon transcendens finns inte, allt som existerar gör det på insidan. Insida och utsida handlar om gränsdragning, om makt och är aspekter av helheten; en fråga om perspektiv, om betraktarens position,
intention och förändringens riktning. Utsidan är en imaginär plats. Det är därifrån man importerar lösningar
och skaﬀar sig erfarenhet och dit man förpassar skräp. Det är ett slags universallösning på interna problem. Utsidan kan av den som vill rikta uppmärksamheten dit utmålas som en plats varifrån olika typer av hot kommer.
Faktum är dock att vi människor lever på Jorden, innanför vår planets skyddande atmosfär. Rymden är i princip
tom och utgör inget hot. Hoten mot samhället kommer inifrån och växer mellan människor som lever och verkar på insidan. Allt handlar om rörelse, och förändring. Dynamik och poetik. Skapelse och förändring. Kulturvetenskap handlar just därför så mycket om komplexitet och estetik, makt och analys och därför är det så svårt att
säga något definitivt ifråga om kultur. Det är så kultur fungerar och att ge efter för påtryckningar från politiker,
makthavare, forskningsfinansiärer eller andra som kräver snabba resultat samt enkla, entydiga svar på alla frågor, vore ovetenskapligt, oetiskt och populistiskt.
Man har förebrått oss att vi allt för ofta åberopar litteratörer. Men den enda frågan när man skriver är
frågan om till vilken annan maskin den litterära maskinen kan koppas, till vilken maskin den måste
kopplas för att fungera. Kleist och en galen krigsmaskin, Kafka och en oerhörd byråkratisk maskin …
(och om man genom litteraturen blev djur eller växt – vilket givetvis inte ska förstås bokstavligt? – skulle
det då inte först och främst vara genom rösten som man blir djur?). Litteraturen är en anordning, den har
ingenting att göra med en ideologi. Det finns ingen, och kommer heller aldrig att ha funnits någon
ideologi.
Ord som kommuniceras och handling som satts i verket är vad som frambringar samhället, förändrar kulturen
och utgör den fond mot vilken människor bedöms. Boken är en av många olika anordningar som kanaliserar
kraft och reglerar tankerörelser. Det räcker inte med ideologi, för att ett annat samhälle ska bli möjligt (vilket
det alltid är), det krävs politik, i den mening som Hannah Arendt talar om i boken Totalitarismens ursprung. Politiken är också en anordning. Jag vill verka för en bättre värld, men inte uttala mig om hur den världen ska se ut.
Det är en öppen fråga utan givet svar. Vad som är en bättre värld, idag och imorgon kan ingen enskild bestämma
och innebörden i begreppen bättre och värld förändras hela tiden. Världen blir till i handling och är resultatet av
konsekvenser av tillblivelser. Bara i efterhand går det att avgöra om det som hände var bra eller dåligt. Därför är
det inte djärva mål och strikt kontroll som bygger ett hållbart samhälle, utan vilja, visioner och vardagliga, utspridda handlingar. För att kunna förstå kultur är det inte i första hand evidens som behövs, utan kritiskt, analytiskt tänkande och en vaksam befolkning som reflekterar över konsekvenserna, som pekar på potentiella pro-
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blem och som varnar för eventuella faror. Utan medborgare som bryr sig om varandra och som engagerar sig i
tillvarons organisering blir det svårt att verka för hållbarhet, och omöjligt att finna och bevara balansen.
En annan värld, en annan akademi, ett annat samhälle är alltid möjligt. Om tillräckligt många vill och gör vad
som krävs. Enkelt att inse, men det betyder varken att det är lätt eller att det blir som någon enskild vill. Samhällsförändringar kan inte kontrolleras eller målstyras, men det betyder inte att man måste ge upp och vara passiv. Förutsättningarna för förändring går att påverka och genom insatser på marginalen kan förändringens riktning delvis styras. Vi får inte det samhälle vi önskar oss, vi får det samhälle vi förtjänar, som kollektiv betraktat.
Samhället blir till som en konsekvens av handlingar. Vi är alla maskiner; maskiner som kopplar sig samman med
andra maskiner, som arbetar med eller mot varandra. Därför behövs en bättre förståelse för vad som är bra och
hållbara sätt att organisera ett samhälle.

Skrivandets form och innehåll
Här ställs frågor, vänds och vrids på problem och söks fördjupad förståelse för tillvarons komplexitet och bättre
insikt om förutsättningarna för förändring och skapandet av ordning i livet, samhället och världen. Texten som
utgör bokens innehåll är ett slags improvisation kring ett bestämt tema, eller ett flöde av tankar. Jag vill med sättet att skriva visa hur man kan fånga tankar i flykten som annars skulle skattas åt förgängelsen, som ett alternativ till att skapa en väl genomtänkt, linjär berättelse fylld av strikt kontrollerade fakta och information som presenteras i en logisk följd. Det är trädbokens signum att den är skriven på det sättet; detta är en rhizombok där
det finns ett antal bärande grundtankar och utgångspunkter men där innehållet dels växer fram under vägs, dels
endast till hälften är klart. En rhizombok läggs i läsarens händer för att där fullbordas, därför är denna bok inte
en, utan många. Trädboken handlar om att pedagogiskt och kontrollerat förmedla ett färdigt budskap, från sändare till mottagare med hjälp av en klar och tydlig frekvens. Rhizombokens mål är att skapa ett slags resonanslåda
där svaren på frågorna och utfallet av tankeutbytet uppstår och förändras i mötet med mottagaren. Jag skriver
lika mycket för att lära mig något själv som för att dela med mig av kunskaper, tankar och erfarenheter som jag
samlat på mig genom åren. Helt utan struktur och ordning går det inte att skriva; det behövs balans mellan.
Och balans är som sagt ett tillstånd av relativ jämvikt, inte ett mål eller något man blir färdig med.
Skrivande, liksom tänkande och samtal, är olika uttryck för skapande, och resultatet blir bäst om det finns balans mellan frihet och krav. Regler för språkanvändning och textproduktion är en intressant fråga med bärighet
för den förståelse jag här försöker bygga upp. Jag har alltid haft svårt att skriva vetenskapliga artiklar, det vill säga artiklar där den vetenskapliga formen är viktigare än innehållet. Eller kanske jag ska formulera det så här i
stället: artiklar där formen antas vara en garanti för att innehållet är vetenskapligt. För vetenskap har jag så klart
inga problem att skriva. Den typ av skrivande som jag har svårt för är den som tvingar författaren att acceptera
och underkasta sig på förhand uppgjorda och ganska rigida formkrav. I de vetenskapliga journalerna regerar formalia. Bloggen är mer som ett rhizom, som skapar kopplingar och tar sig fram där det går, när det går och så
länge det går. Bloggen är en form som passar mitt tänkande och skrivande. Framförallt passar bloggen det kunskapsmål jag strävar efter, som handlar om att bygga upp förståelse för kultur, komplexitet och förändring. Jag
har inte lyckats få speciellt många artiklar publicerade i peer-rewiew-granskade tidskrifter, delvis beroende på
att jag inte försökt särskilt ihärdigt. Jag har valt andra former och forum för mitt skrivande eftersom jag upplever artikelformatet och den granskningskultur som utkristalliserats bland de vetenskapliga tidskrifterna, begränsande och rigid, vilket passar dåligt för att skriva om något så pass dynamiskt som kultur, som jag vill se som ett
slags föränderlig mångfald, uppbyggd av linjer, segment och olika intensiteter. Kultur förändras hela tiden i takt
med att delar tillkommer och försvinner. Därför blir det svårt att fånga kulturens essens med strikta och formfulländade metoder och samtidigt presentera resultatet på ett meningsfullt sätt i en standardiserad form enligt
modellen: Syfte, metod, teori, tidigare forskning, resultat och diskussion, där allt dessutom kan sammanfattas i
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ett abstract. Den formen och det upplägget fungerar för att presentera många olika typer av kunskap, ingen tvekan om det (och jag är inte kritiskt till artikelformatet som sådant), men för att fånga och förmedla kunskap om
kultur passar det synnerligen illa. Kultur är inte, den blir till och förändras dynamiskt i mellanrum. Därför leder
kulturforskare sällan något i bevis och man kommer inte fram till något tydligt och definitivt. Jag skriver som
jag skriver eftersom jag hävdar att allt vetenskapligt skrivande alltid är underställt kunskapsmålet och framställningen därför måste anpassas till det som undersöks.
För att skapa förutsättningar för förståelse för kultur krävs förståelse för konsistensplanet, vilket ger struktur
och stadga åt helheten. Ett konsistensplan finns och växer mellan och är vad som ger stadga åt helheten. Konsistensplanet är en del av helheten som studeras, men det går inte att nå, inte direkt. Konsistensplanet kan bara
nås indirekt, via eﬀekter, aﬀekter och konsekvenser. Det är inget i sig, men är ändå centralt för att kulturen man
studerar ska kännas igen. Kroppen utan organ är ett annat namn för samma sak, ett annat begrepp som kan användas för att söka kunskap om kultur.
Vi talar bara om mångfalder, linjer, strata och segmentariteter, om flyktlinjer och intensiteter, om
maskinella anordningar och deras olika typer, om kroppar utan organ och deras konstruktion, deras
urval, om konsistensplanet, om måttenheterna i varje givet fall. Stratometrar, deleometrar, densitetsenheterna
hos KuO [Kroppen utan organ] och konvergensenheterna hos KuO utgör inte bara en kvantifiering av
skrivandet, utan definierar det också som ett ständigt mått på något annat.
Skrivande som mätandet av något annat. En intressant tanke. Texten är inte det man tror och svaret finns inte
där man söker det. Kulturen är gäckande och värjer sig mot alla beskrivningar, den går inte att fånga och redogöra för. Kulturen finns alltid mellan, därför finns den hela tiden delvis någon annanstans. Det man kan fånga och
mäta är bara delaspekter av kulturen. Delarna eller kulturens organ går att beskriva, men inte kroppen utan organ, inte konsistensplanet som ger liv åt helheten. Svaren på de verkligt viktiga frågorna om kultur finns alltid
någon annanstans. Det är en central insikt. Ju större krav på precision i arbetet med att förstå och definiera kulturbegrepp, desto mindre insikt och förståelse för helheten får man. Detaljkännedom uppnås med andra ord till
priset av att kulturen löses upp och förloras ur sikte. Detta är ett slags kulturlag. Det går aldrig att både äta kakan, och samtidigt ha den kvar. Väljer man det ena, tvingas man acceptera att det andra blir onåbart. Samma
med relationen mellan form och innehåll. Om för mycket fokus läggs på det ena förlorar man det andra. Därför
är svaret aldrig aningen eller, utan alltid både och, mer eller mindre, beroende på. Det handlar om dynamik och
mellanrum, om balans och förståelse för förutsättningarna för förändring. Begreppen som Deleuze och Guattari
arbetar med kommer ofta i par – träd och rhizom, territorialisering och deterritorialisering eller verktyg och vapen – och det som där ställs mot varandra är poler eller ytterlighetspunkter längs ett kontinuum, inte motsatser.
Filosofin som här skrivs fram bygger inte på dikotomier, den är dialogisk. I ena änden av kontinuumet finns enskildheterna (antingen eller), i den andra helheten (det beror på). Helheten är resultatet av sammanhållning,
och enskildheterna är det som hålls samman. Däremellan blir världen och livet till i ett dynamiskt spel. Kulturen förändras och får sin mening inom ramen för kontexten, det aktuella sammanhanget. Konsistensplanet och
kroppen utan organ är begrepp som behövs för att förstå detta på ett lite mer systematiskt sätt. Det viktiga är
dock aldrig begreppen utan det som begreppen gör, det vill säga tankeverktygens förmåga att hjälpa en förstå
det som undersöks.
Att skriva har ingenting att göra med att beteckna, utan med att mäta upp, att kartografera även
kommande landskap.
Inga ord hos Deleuze och Guattari är triviala, alla uttryck är valda med omsorg. Ibland används helt nya, ovanliga eller abstrakta ord för att beskriva det vardagliga och tillsynes självklara. Ibland används enkla ord för att beskriva det som är svårt och komplext; inte för att krångla till det för läsaren, utan för att främja verklig förståelse
54

för kulturen som alla lever i och ofta tenderar att ta för given som något trivialt. Orden och begreppen får inte
förväxlas med kulturen, undersökningsobjektet. Det finns inget ett-till-ett-förhållande mellan resultaten av analyserna och det som analyserats. Vill man förstå Deleuze och Guattari måste man ta sig tid och läsa noga samt
skaﬀa sig perspektiv på orden och reflektera över innehållet. Den som söker mening och innebörd i texten är
dömd att bli besviken. Mening uppstår i mellanrummen och förändras genom läsarens tolkningar och bearbetning av innehållet. Inför den här typen av texter går det inte att förhålla sig passiv, man måste läsa aktivt och
själv lägga till och dra ifrån. Innehållet i denna bok har inget med bestämmande av mening att göra. Läsaren har
både här och hos Deleuze och Guattari uppgraderats till medskapare av mening. Förhoppningen är att läsningen
ska öppna upp ett tillfälligt territorium som existerar och är relevant så länge det upplevs meningsfullt av dem
det angår. Rhizom handlar om det och fungerar så, det är ett föränderligt mellanrum som både för samman och
håller isär.

Trädböcker och rhizomtexter
Skrivande är ett slags abstrakt maskin, för att knyta an till ytterligare ett begrepp som snuddats vid ovan. Deleuze och Guattari skiljer på maskinisk och mekanisk, det vill säga mellan dynamiska tillblivelser och linjär förändring. Kulturvetenskapligt skrivande är en del av samma kulturs tillblivelse och förändring som studeras, men
forskningen styr den inte. Texter kan dock fungera som inspiration till förändring. Formen för skivande om kultur måste anpassas efter kulturens inneboende egenskaper annars går det ut över förståelsen. Kultur är resultatet av samproduktion, av ömsesidig tillblivelse. Kultur är liksom skrivande ett föränderligt innehåll som växer
fram mellan. Därför behövs en annan typ av text än den vanliga, för att kunna fånga och förstå komplexiteten,
tillblivelsen och förändringens logik. Det behövs rhizomatiska texter som är en annan typ av texter, som Deleuze och Guattari ställer mot:
En första typ av bok är rot-boken. Trädet är redan bilden av världen, eller så är roten bilden av
träd-världen. Detta är den klassiska boken i egenskap av skön organisk interioritet, betecknande och
subjektiv (bokens strata). Boken imiterar världen, liksom konsten imiterar naturen: genom procedurer
som är dess egna, som fullbordar just det som naturen inte kan, eller inte längre kan göra. Bokens lag är
lagen om reflexion, det Enda som blir två. Hur skulle bokens lag kunna finnas i naturen när det är den
som bestämmer över själva uppdelningen mellan värld och bok, mellan natur och konst? En blir två: varje
gång vi stöter på denna formel, oavsett om den är strategiskt uttalad, som hos Mao, eller begripen i sin
mest ”dialektiska” form, står vi inför det mest klassiska och reflexiva, det äldsta och tröttaste tänkandet.
Boken som meningsgivare, som signifiant. Boken som laggivare, som ett raster som läggs över världen och tvingar på den och det som lever en fast form. Ytterst, boken som kontroll av tanken. Det handlar dock inte om någon konspirationsteori, inte om någon som aktivt utövar tankekontroll, utan om bokens form som till sin natur
är kontrollerande. Boken tvingar på tanken en linearitet som den inte nödvändigtvis mår bra av. Det är detta
idén om trädboken (och beskrivningen av skillnaderna mellan den och rhizomatiska texter) går ut på och uppmärksammar. Den typen av bok vänder sig Deleuze och Guattari mot. Trädet, som med sina rötter, sin stam och
ståtliga krona, överskuggar allt och ser så imponerande ut. Lätt att bländas av den bilden och dess imponerande
kraftfullhet. Trädboken eller rot-boken (orden som beskriver är inte det viktiga) gör läsaren till slav, vilket kan
vara bra i vissa fall. Rot-boken passar till exempel utmärkt om det är en linjär berättelse man ska förmedla, om
det är viktigt att budskapet inte misstolkas, om det finns ett och ett enda svar som man ska komma fram till.
Där och då passar trädboken bra. Men dess rigida form tvingar fram en annan typ av text än den som behövs för
att skriva om kultur på ett sätt som gör rättvisa åt det som beskrivs. Jag har försökt skriva en rhizomatisk bok
eftersom det är en form som passar bättre för ämnet, syftet och frågeställningen som jag arbetar med, inte för
att blända läsaren eller ge sken av intellektuell briljans.
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Tusen platåer är utgiven som bok. Paradoxalt kan tyckas, men som Deleuze och Guattari skriver i inledningen: ”Vi
gör det av vana.” Det finns ingen mening att bryta med allt bara för att man är kritisk. Ibland är det bättre att
bara modifiera, att bråka lite. Och det är vad de gör, bråkar för att försöka öppna upp ögonen för och hjälpa oss
se bakom kulisserna i vår egen värld och öka förståelsen för vad som gör det möjliga möjligt och vad som håller
samman helheten. Träd och Rhizom är verktyg, tankemodeller som får sin mening när verktygen används för att
analysera sammanhangen man befinner sig i. Leta därför inte efter svar i boken, använd tankarna och försök se
världen med hjälp av begreppen och tankarna som presenteras. De svar som finns i en bok är alltid svar på gamla, inte sällan inaktuella frågor. För bokens form kräver att det finns en tanke, ett mål, en linearitet som bara kan
uppnås genom att saken först undersöks, att svaret sedan kontrolleras minutiöst och att resultatet därefter förpackas och sprids. Produktions- och utgivningsprocessen tar tid, vilket gör innehållet i boken obsolet om, som i
fallet med kultur, det som studerats har förändrats under tiden det tar att kontrollera texten, skriva boken och
sprida resultatet. När kulturvetaren följer rådande regler för publicering av vetenskapliga resultat är risken överhängande att kunskapen är inaktuell innan den nått ut och tagits emot av dem som behöver den. För att förstå
kultur behövs en annan form, ett annat sätt att presentera tankarna, som anpassats efter kunskapsmålet. Vill
man verkligen förstå måste man oavsett vad det är man söker förståelse för, acceptera verkligheten så som den
är, inte som man önskar att den vore. Är det kultur man söker förståelse för måste man vara öppen för förändringen, komplexiteten och paradoxerna. Liksom metoden, materialet och analysverktygen måste formen för kunskapsförmedling vara anpassad efter kunskapsmålet.
Naturen beter sig inte så: pålrötter och pivotala rötter vrider sig runt sig själva och förgrenas mångtaligt,
cirkulärt och lateral, inte dikotomt. Förståndet släpar efter naturen.
Naturen är inte linjär eller mekanisk, den är dynamisk och maskinisk. För att förstå kultur måste tanken komma
ikapp naturen, måste tänkandet anpassas efter naturen så som den faktiskt fungerar, och man måste förstå att
kultur är resultatet av samspel mellan det som är givet och det som är föränderligt. All tillblivelse är ett slags
samproduktion. Kulturens mening är delad och mångtydig eftersom den är resultatet av interaktion. Kulturella
betydelser är kontingenta, det vill säga möjliga men sällan nödvändiga, kulturens mening förändras med dem
som lever i kulturen.
Boken i egenskap av naturlig realitet vrider sig också runt sin egen axel, med bladen runt omkring. Men i
egenskap av andlig realitet, med Trädet eller Roten som förebild, utvecklar boken oupphörligen lagen om
det Enda som blir två, och sedan två som blir fyra … Den binära logiken är rot-trädets andliga verklighet.
Binär logik och linjär utveckling är utgångspunkten för kunskapsproduktion och organisering; på den grunden
vilar vetenskapen. Det är så vi lärt oss se på och förstå världen. Under den bilden är vi slavar. Om vi inte försöker bryta oss loss. Om vi inte bråkar med våra förgivettaganden. Den som lärt sig förstå kultur och förutsättningar för förändring har ett ansvar att bråka med alla normer (inte för att förändra dem i en bestämd riktning utan
för att uppmärksamma tillvarons kontingenser) och aldrig lägga sig platt för någon auktoritet. Vill man förstå
kultur måste man bråka med den och försöka utmana alla förgivettaganden, man måste våga misslyckas och försöka igen. Träd slår rot på en plats som sedan aldrig överges, som försvaras in i döden. Rhizom är något annat,
är ett föränderligt och rörligt system av förgrenade rottrådar utan centrum och hierarki, som söker vägar fram
där det går, när det går och så länge det går. Väljer man att se världen som en linjär utvecklingsprocess där framtiden vecklas upp i enlighet med en inneboende plan är det ett val man gör. Men hur ser det ut i naturen? Fungerar kultur så? Vet vi, bortom varje rimligt tvivel att detta är saker som går att ta förgivet? Är det inte snarare så
att vi litar på forskningen och det som är skrivet av auktoriteter? Handen på hjärtat, vet du hur det är i naturen
eller kulturen? Jag vet inte, men det låter klokt att försöka verka för förändring om man har identifierat ett problem. Vårt samhälle är inte naturgivet. Kultur är resultatet av delade förgivettaganden. Därför är det viktigt att
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formen för skivande och kunskapsutveckling kring dessa frågor inte bestäms på förhand utifrån hur det ser ut
på andra områden, att inte ta något för givet.
Makten över meningen är som mest verkningsfull när den hålls dold för dem som regleras av makten. Vetande
och makt är två sidor av samma sak, det lär oss Foucault. Så vad är vad och hur kan man skilja det ena från det
andra? Genom att ifrågasätta och bjuda motstånd, genom att utmana gränserna för rådande strukturer. Vägen
fram går bara delvis via vetenskap, för, som sagt, makt och vetande är omöjligt att skilja åt. Även för den som
själv sysslar med vetenskap. Den som har makten kan inte förändra verkligheten men utövar inflytande över definitioner, perspektivval och vilken typ av utsagor som klassas som vetenskapliga och vilka som avfärdas som hobbyverksamhet. Därför bör den som verkligen vill veta något om hur det är aldrig lägga sig platt för några auktoriteter. Alla har ett ansvar, för kunskapens skull, att bråka även med experter som säger sig veta. Inte in absurdum
eller för sakens skull, utan för att hela tiden testa gränserna för vetandet.
Till och med en så ”avancerad” disciplin som lingvistiken håller fast vid rot-trädet som grundbild, vilket
binder den till den klassiska reflexionen (till exempel Chomsky och det syntagmatiska trädet, som börjar
vid punkten S och sedan fortsätter med dikotomier). Detta tänkande har med andra ord aldrig begripit
mångfald: för att det i enlighet med en andlig metod ska komma fram till två krävs det en stark, förment
principiell enhet.
Trädstrukturer är slutna system av auktoritär, strikt hierarkisk ordning. Systemen må vara enormt komplicerade, men dess underliggande logik och struktur är linjär och därför möjlig att förstå och kontrollera. Kultur och
liv är dock något annat; dynamiskt, komplext, fyllt av paradoxer, föränderligt och präglat av en mångfald som
måste hanteras för att inte äventyra hållbarheten. Komplicerade, linjära strukturer är utgångspunkten och själva
fundamentet för det moderna samhällets tänkande, det är normen och följaktligen är det där man måste börja
om man vill skaﬀa sig en konventionell förståelse för samhället, för språk och levt liv. Inte för inte talar man om
den vetenskapliga metoden, inte om vetenskapliga metoder. En och ett är normen, logiken är binär och enhet är
förutsättningen. Vill man förstå kultur måste man göra uppror mot och bryta sig loss från den tvingande modellen, man måste utmana makten över tanken. Och det hjälper oss Deleuze och Guattari att göra. De ger oss verktyg för att förstå komplexitet, mångtydighet, förändring och mångfald. Verktygen som Deleuze och Guattari skapat kan användas för att se aspekter som man lätt missar om man tar världen och kunskapen för given, om man
utgår från att det ena är identiskt med det andra, att vetenskapen bara beskriver världen. Vissa aspekter kan beskrivas, men inte alla och det gäller därför att veta vad som är vad, annars blir den vetenskapliga verksamheten
ovetenskaplig. Komplexa maskiniska, icke-linjära förändringsprocesser kan inte förstås på samma sätt och med
samma uppsättning verktyg som mekaniskt komplicerade, linjära processer. Vetenskapen är inte en och den samma överallt, den rymmer en mångfald av olika teorier, metoder och traditioner; det borde den göra i alla fall, om
man verkligen ska kunna lära sig förstå livet som det levs och människors vardagsverklighet både som den upplevs och fungerar. Texterna som skrevs av Deleuze och Guattari fungerar som ett slags kalejdoskop som världen
betraktas genom på ständigt nya sätt, utifrån alternativa perspektiv, för att vidga och fördjupa kunskapen om
kultur och förståelsen för förändring. Det är därför viktigt att förstå och påminna om att denna och deras texter
inte är beskrivningar av verkligheten; här presenteras verktyg för att lära sig förstå hur man kan hantera kultur
på ett hållbart sätt.
På objektsidan kan man I enlighet med den naturliga metoden givetvis förflytta sig direkt från det Enda
till tre, fyra eller fem, men alltid under förutsättning att man förfogar över en stark principiell enhet,
pålrotens enhet som bär upp de sekundära rötterna. Men detta leder knappast särskilt långt. Dikotomins
binära logik har bara ersatts av bi-univokala relationer mellan kretsar som följer på varandra. En pålrot
begriper inte mångfald mer än vad en dikotom rot gör. Den ena verkar i objektet, medan den andra verkar
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i subjektet.

Den binära logiken bi-univokala relationer dominerar fortfarande psykoanalysen (det

deliriska trädet i Schrebers freudianska tolkning), lingvistiken och strukturalismen, till och med
datavetenskapen.
Den dominerande bilden av världen, kunskapen, samhället och följaktligen även kultur är olyckligt nog (för kunskapsutvecklingen i allmänhet, men i synnerhet för utvecklingen inom humaniora och kulturvetenskap) bilden
av ett komplicerat men perfekt, sammanhållet system, som om man bara anstränger sig kommer att kunna avtäckas och förstås. Den bilden eller den förklaringen, det synsättet eller grundförutsättningen för kunskapssökande präglar samhället och påverkar förståelsen för vad som blir möjligt att göra och tänka. Naturvetenskapen
(vars metoder och analysverktyg skapats för att förstå linjära samband och komplicerade helheter), har blivit
normalvetenskapen som andra vetenskaper måste följa efter och anpassa sig till för att inte uppfattas som ovetenskapliga. Kanske finns här förklaringen till att vaghet, mångfald och komplexitet är så svårt att förstå, att tankar som rymmer både och uppfattas som flum? Om tänkandet bygger på en oreflekterad utgångspunkt om att
kunskapen och världen är binär tvingas vetenskapen följa den logiken och alla förklaringar som avviker från modellen kommer att ifrågasättas. Ett annat sätt att tänka är möjligt, en annan förståelse och syn på världen skulle
kunna fungera. Vad som fungerar kan ingen enskild, oavsett hur mycket makt hen har, bestämma på förhand,
det avgörs empiriskt genom att försöka och utvärdera resultatet av försöken. Vill man förstå kultur, som är ett
maskiniskt, komplext och dynamiskt fenomen, behövs andra typer av tankar och verktyg. Vill man förstå mångfald går det inte att dela upp den i mindre delar som studeras separat. Liksom kunskap om skogen inte finns i de
enskilda träden, utan i helheten, måste mångfald och kultur undersökas på det sättet och med det målet. Gör
man inte det, om man följer en vedertagen (normal)vetenskaplig metod som behandlar alla problem som om de
vore komplicerade, kommer kulturvetarens resultat att bli meningslöst eftersom det handlar om komplexa problem och föränderligt, dynamiska och sammanhållna helheter. Vad som driver Deleuze och Guattari är viljan att
konsekvent se och närma sig världen med andra ögon och utifrån alternativa perspektiv. Rhizomet är deras förslag till alternativ. Rhizomet som tankebild ersätter inte trädet, det är ett komplement, ett verktyg som hjälper
oss förstå mer och fler aspekter av livet och organisering av samhället.

En lämplig struktur för undersökningar av kultur
Dagar läggs till dagar och tiden rinner som sand mellan fingrarna på en. Livet går lika lite som kulturen att fånga
och studera i ett laboratorium. Kultur är levande och kan bara levas. Man kan tycka och tänka som man vill,
men livet och kulturen är öppna processer som inte går att styra och kontrollera av det enkla skälet att tiden inte kan stoppas och livet inte levs i ett laboratorium. Viljans makt är stor och stark, men över livet rår den inte
och kunskapen måste liksom vetenskapens metoder anpassas efter verkligheten. Det är inte svårt att förstå att
trädet, det stora ståtliga, med sin krona och stadiga stam, fast förankrat med hjälp av rötterna i myllan, ter sig
lockande som tankemodell. Trädet representerar ordning och kontroll medan rhizomet som är dess motpol representerar avsaknad av dessa egenskaper, vilket vid en första glimt kanske inte alls ter sig lika lockande att tänka med hjälp av. Rhizom är outgrundliga och följer sina egna inneboende, dynamiskt föränderliga lagar. Rhizom
kan inte tuktas eller styras, de rör sig i alla riktningar samtidigt och sprider sig okontrollerat. För att förstå kultur och andra maskiniska processer behövs inspiration av system vars kopplingar inte är överblickbara, som saknar centrum och hierarki och vars delar alla är lika nära centrum. Rhizom är ett mer hållbart system för organisering av människor, samhället och sådant som är dynamiskt och levande. Trädet må vara imponerande, men vad
händer om klimatet ändras, eller om det börjar brinna? Trädet har ett väl utvecklat skydd mot de flesta kända
faror och hot, men inför det oväntat oväntade finns inget skydd. Rhizomet däremot befinner sig i rörelse och
söker ständigt nya möjligheter. Rhizomet kopplar ihop sig med det som går, där det går, när det går och så länge

58

det går. Rhizom överlever och rör sig likt nomaden med förändringarna i omgivningen. Hos rhizomet går funktion före form, och vägen fram är målet.
Textproduktion reglerat efter trädprinciper tvingar på både författaren och läsaren en struktur som bestämmer
tänkandets riktning. Exempel på detta finns överallt och ofta sker det omedvetet, av vana och blir därför osynligt. Den inflytelserika sociologen Pierre Bourdieu, till exempel, anammade ett slags trädstruktur för sitt skrivande, fullt medvetet. Han skrev som han gjorde och hans böcker ser ut som de gör för att läsaren inte ska bilda sig
några egna uppfattningar om innehållet och dess betydelse. Det är åtminstone så jag läser hans texter. Jag uppfattar Bourdieu som en tänkare och författare som strävar efter kontroll över det som händer i läsningen och detta
är jag inte ensam om. Sociologen Staﬀan Appelgren (1998:4) skriver om Bourdieus sätt att skriva att han,
experimenterar med presentation och representation i sina texter för att bryta upp de tankevägar läsaren
är van att följa och förhindra att läsaren läser in betydelser, kopplingar och associationer som redan finns
invanda, vilket en presentation i den traditionellt linjära och logiska formen kanske lätt inbjuder till. För
Bourdieu handlar det om att bryta ned tidigare dispositioner hos läsaren som förvisso gör läsandet
ekonomiskt och eﬀektivt, enligt hans egen teori om habitus, men som också just för vetenskapen för det
olyckliga med sig att den får läsaren att läsa in i texten det han/hon redan känner igen.
Deleuze och Guattari skriver precis tvärtom, för att locka till nytänkande och uppmuntra läsaren att ”missförstå” och finna nya vinklar på och innebörder i texten. Deras texter beskriver inte verkligheten och handlar inte
om det som är, de ger perspektiv och undersöker förutsättningar för förändring. Deleuze och Guattari skriver
texter som är öppna och som kräver aktiva, självständiga och kritiskt tolkande läsare för att innehållet ska bli
meningsfullt och fungera i arbetet med att förstå kultur. Deras texter fungerar som underlag eller verktyg för
tänkande, och därför är filosofin fortfarande aktuell och fungerar i nya och annorlunda kontexter. Deleuze och
Guattari skriver rhizomatiskt. Bourdieu och många andra skriver trädböcker. Båda typerna av böcker och tankemodeller är bra, men till olika saker. Om det man söker kunskap om är komplext passar rhizomböcker bättre,
och det är kunskapsmålet som avgör vad som är bra och till vad. Båda ”skolorna” eller skrivsättet används för
att söka kunskap, men Bourdieu menar att han vet vad läsaren behöver och att han vet bäst, medan Deleuze och
Guattari litar på sina läsare och inspirerar dem att tänka själva. Bourdieu skriver debatterande och driver teser,
medan Deleuze och Guattari skriver samtalsinriktat och med syfte att upptäcka nya aspekter av vardagen.
Återvänder efter denna utvikning till texten om rhizomet och till det tankeuniversum som Deleuze och Guattari
skapat och som jag trivs så väl i eftersom där finns så många användbara verktyg och nycklar för att analysera
och förstå kultur.
Rotämnessystemet, hjärtroten eller den fascikulära roten, är bokens andra figur, en figur som vår
modernitet gärna åberopar. Denna gång har huvudroten skurits av eller förstörts vid spetsen; en
omedelbar mångfald av sekundära rötter av det ena eller det andra slaget ympar sig på den och genomgår
en betydande tillväxt. Denna gång framträder den naturliga realiteten genom avskärandet av huvudroten,
men dess enhet framhärdar likafullt – som förgången eller kommande, som en möjlighet.
Trädstrukturen består och reglerar tänkandet även efter att den förlorat kontakten med myllan och trots att den
saknar förankring. Trädet som tankefigur är territorialiserande, dominerande och svår att värja sig mot. Den har
blivit ett grundläggande antagande som påverkar både tänkandet och vad som blir möjligt att uttala samt vilka
resultat som kan godkännas som vetenskap. Eftersom trädet är den dominerande och allting annat överskuggande tankemodellen blir det svårt att bryta med den, det saknas helt enkelt alternativ och därför är risken stor att
det skulle innebära ett slags tankens fria fall. Att bara övergå till ett mer rhizomatiskt tänkande är svårt, hur nödvändigt och mer hållbart det än är. Den insikten kan och får man inte glömma, om man verkligen vill främja håll-
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barhet och förståelse för kultur. Debattens väg är med andra ord stängd för den som ser värdet i rhizomet som
tankemodell och som vill sprida den tanken. Vill man verka för förändring av underliggande värderingar måste
man arbeta så att säga inifrån och ut, man måste söka sig till platser och sammanhang där människor lever och
verkar och där engagera sig i samtal. Vanans makt är stor och nytänkande är ovant och kan verka skrämmande.
Som kulturvetare måste man förstå det och utrusta sig med tålamod och vara förberedd på alla möjliga och
omöjliga typer av motstånd. Kulturvetenskapliga arbeten resulterar sällan i slutsatser eller formuleringar som:
forskning visar. Kultur fungerar inte på det sättet, kunskapsmålet är ett annat och resultatet måste presenteras på
andra, mer rhizomatiska sätt, för att bli relevanta. Uttalanden som ”forskning visar” eller ”det finns evidens”
betraktas idag som slutpunkten på en debatt, men inom den kulturvetenskap som jag här undersöker är resultatet, evidensen och analyserna början på samtal om förutsättningar för förändring av kulturen som undersökts.
Och man måste fråga sig om den andliga och reflekterande realiteten inte kompenserar detta sakernas
tillstånd genom att i sin tur manifestera ett krav på en hemlig och ännu mer begriplig enhet, eller på en
ännu mer omfattande totalitet. Ta Burroughs cut-up-metod: veckningen av en text över en annan, vilken
bildar mångfaldiga, till och med tillfälliga rötter (en stickling), förutsätter en dimension som är supple
mentär i förhållande till den som tillhör texterna i fråga. Det är i denna veckningens supplementära
dimension som enheten fortsätter sitt andliga arbete. Det är i detta hänseende som också det mest
fragmentariska verk kan presenteras som Totalverk eller Magnum Opus.
Strukturen som reglerar vad som är möjligt att förändra och som påverkar förändringens riktning finns och verkar inom kontexten som allt och alla är del av. Strukturen ordnar tänkandet samtidigt som den samproduceras
med kulturen, därför påverkas även tankarna som förs fram som alternativ eller för att ge perspektiv på och göra
det möjligt att se verkligheten med andra glasögon. Människan fungerar helt enkelt så, kognition är biologi och
tänkande ett resultat av kultur, förmedlat genom språk. System som hakar i andra system och som samverkar
och bildar en struktur som är svår att bryta med. Vanans makt är som sagt stark och den övertrumfar ofta intellektet. Det är genom utbyten av tankar som vetande om världen växer fram, men kunskapen är alltid förkroppsligad och förmedlad. Ofta är det lättare eller i alla fall tryggare att lyssna på någon man känner väl eller litar på än
på en främling som dessutom säger saker som går på tvärs mot allt man lärt sig ta för givet. Söker man enhetlighet går det att finna uttryck för den även i fragment och slumpvis sammansatta delar av en helhet.
De flesta moderna metoder för att få serier att föröka sig eller för att få en mångfald att växa är fullt
giltiga i exempelvis en linjär riktning, medan en totaliserande enhet snarare gör sig gällande i en annan,
cirkulär eller cyklisk dimension. Varje gång en mångfald är fången i en struktur kompenseras dess tillväxt
av en förminskning av kombinationens lagar. De som skär bort enheten agerar här änglamakerskor,
doctores angelici, eftersom de aﬃrmerar en enhet som i sig själv är änglalik och överlägsen.
Utan enhet finns ingen förståelse, utan ett sammanhang att relatera det sagda till finns ingen kunskap. Rhizomet fungerar som riktningsgivare, som ett verktyg för att öppna upp och visa på nya perspektiv med. Tänkande behöver struktur och kultur behöver kontinuitet för att överleva, men om det blir för mycket struktur och kontinuitet blir viktigare än anpassning efter rådande förhållanden dör processen. Trädet riskerar att strypa inflödet av
impulser, om det är den enda strukturen som tillåts. Rhizomet öppnar upp och visar på alternativa vägar och är
därför en svagare kraft. Territorialisering tenderar att växa exponentiellt på samma sätt som gravitationen ökar
med massan. När trädet vuxit sig starkt förfogar det över en egen kraft som växer fram inom strukturen. Sammanhållande krafter är starkare än upplösande krafter eftersom regleringarna fokuserar makt och eﬀektiviserar
kontrollen och hela tiden riskerar att bli sitt eget syfte och ett mål i sig. Rhizom är en annan typ av struktur som
behöver främjare och omsorgsgivare som förstår att mångfald är svårt att hantera och som inser hur makt fungerar och att den växer underifrån. För att överleva och kunna befrukta det levda liv som människan är utkastad i
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och måste hantera för att bli en konstruktiv och livgivande struktur som främjar hållbarhet, måste rhizomtanken
vårdas och det krävs en vida spridd förståelse för denna ordnings särart.
Joyces ord, som beskrivits just som “flerrotiga”, bryter egentligen inte upp ordets eller ens språkets
linjära enhet utan att samtidigt också ställa upp en cyklisk enhet i frasen, texten eller vetandet. Och det
är bara genom att hänvisa till den eviga återkomstens cykliska enhet, närvarande i tänkandet som
någonting icke-känt, som Nietzsches aforismer förmår bryta upp vetandets linjära enhet.
Hjärtrotsystemet bryter alltså egentligen inte med dualismen, med komplementariteten mellan subjekt
och objekt, mellan naturlig realitet och andlig realitet: i objektet är enheten ständigt motarbetad och
förhindrad, medan en ny typ av enhet triumferar i subjektet.
Bryta upp och tänja på strukturer är bra, men att krossa dem är förödande. Däremellan finns och verkar rhizomet, som en struktur utan centrum, en ordning utan hierarki eller som en kropp utan organ, ett konsistensplan,
en abstrakt maskin. Rhizom är en dynamisk, öppen och föränderlig struktur. Rhizom ger stadga åt men tar inte
död på kaos och komplexitet, vilket gör att den kan härbärgera olikhet och välkomna kreativitet och nytänkande.
Ingen äger rhizomet, sådana ordningar går bara att följa. Liksom vetande uppstår i mötet mellan människan och
världen, finns kunskapen och kulturen i mellanrummen mellan aktörerna som bygger världen. Rhizomet befolkar
tomheten och ger liv åt helheten. Genom att medvetet bryta med lineariteten kan man upptäcka rhizomet under,
bakom, mellan. Där man minst anar det. Ofta som ett resultat av slump. Det handlar om att finna ordning i kaos,
istället för att ersätta kaos med ordning.
Världen har förlorat sin medelpunkt, subjektet kan inte ens skapa dikotomier längre, men det får istället
tillträde till en högre enhet, enhet av ambivalenser eller överdeterminering, I en dimension som alltid är
supplementär I förhållande till sitt objekts dimension. Världen blir till kaos, men boken förblir en bild av
världen – rot-ämneskaosmos istället för rotkosmos. En märklig mystifikation: när boken är
fragmentariserad blir den ännu mer total. Boken som bild av världen – en på alla sätt fattig idé. Det
räcker för den skull inte att ropa ”Leve det mångfaldiga!”, hur svårt det än må vara att krysta fram ett
sådant utrop. Ingen typografisk, lexikal eller ens syntaktisk förmåga är tillräcklig för att få det att höras.
Trädboken tvingar tanken till underkastelse. Ordningens makt är stark. Även om man vill bryta med den. Därför
är det svårt att förmedla budskapet som denna text bär på direkt. Kunskap om kultur går inte att förmedla genom representation, kopiering, uttolkning eller kontroll av mening. Tanken om rhizom kan bara förmedlas indirekt, genom att öka lyhördheten och förståelsen för resonanserna som uppstår i mellanrummen. För att förstå
måste man öppna sig för och lära sig lyssna till det som sägs mellan raderna. Det krävs därför en aktiv läsare som
tänker själv, reagerar och gör uppror. Rhizomet går inte att nå genom passivt lyssnande eftersom inget finns att
upptäcka. Rhizom är som kultur resultatet av samproduktion och det krävs både uppfinningsrikedom och aktivitet av den som vill förstå. Författare som skriver trädböcker passiviserar sina läsare eftersom de förväntas lyssna
och lära. Deleuze och Guattari tvingar sina läsare till aktivitet och gör dem till medskapare av mening. Rhizomet
kan bara skönjas och göras begripligt genom att se förbi och genom, via egen skapande aktivitet.
Det mångfaldiga måste göras, inte bara genom att alltid lägga till en överordnad dimension, utan tvärtom i
all enkelhet, i kraft av nykterhet, i förhållande till de dimensioner man förfogar över, alltid n-1 (det är
bara så det ena har del i det multipla, genom att alltid subtraheras). Att subtrahera det unika från den
mångfald som skall konstitueras; att skriva n – 1. Ett sådant system skulle kunna benämnas ”rhizom”.
Komplexitet uppstår genom kombinationer av enkla utsagor eller okomplicerade delar som satts samman till och
fungerar som en helhet. Det är samspelet och aktiviteten som ger upphov till komplexitet och det är så rhizomatiska strukturer blir till. Rhizom kontrollerar inte, utan är ett sätt att hantera, kultur. Samproduktion av kunskap
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och liv är vad det handlar om. Ordning kostar på och kräver energi, så trädstrukturer som ser ut att vara eﬀektiva har i själva verket ett pris som måste betalas av någon, förr eller senare. Rhizomet ligger mer i linje med ett
ekologiskt tänkande, en mer konstruktiv inställning till livet och är därför mer hållbar. Ordning behöver inte skapas och upprätthållas, den finns där om man bara kan lära sig se den. Troligen inte den ordning man drömmer
om eller önskar sig, men en ordning som fungerar, om människor bara kan förmås att anpassa sig lite. Kultur
består av ömsesidighet och relationer och ju mer tänjbar ordningen är som ger struktur åt kulturen desto mer
mångfald kan den härbärgera och desto hållbarare blir den.
Som underjordisk stjälk skiljer sig ett rhizom fullständigt från rötter och rotämnen. Knölar och utväxter
är rhizom. Rotväxter och rotämnen kan vara rhizomorfa i helt andra hänseenden: frågan är om inte det
botaniska, i sin specificitet, är helt och hållet rhizomorfiskt. Till och med djuren är det, i sin flockform –
råttor är rhizom. Gryt är rhizom, med alla sina olika funktioner som boplats, matförråd, förflyttning,
undanmanöver och avbrott.
Rhizom finns överallt, det gäller bara att lära sig se och förstå. Genom att låta sig inspireras av naturen kan mer
hållbara samhällen växa fram, genom att likt rhizom anpassa samhällets strukturer efter människornas myllrande mångfald och göra dem mer följsamma. Rhizomet som tankefigur och analytiskt verktyg hjälper oss även att
förstå kulturens värde. Kultur är ett slags rhizomatisk struktur, det som håller ihop och samtidigt det som hålls
samman. Eller kultur kan förstås på det sättet och den förståelsen kan hjälpa oss att bygga ett bättre samhälle
som är mer i harmoni med livet så som det levs och fungerar. För det kitt som håller allt och alla samman är viktigt, för allt och alla, även om ingen kan äga och kontrollera det. Det är kärnan i och poängen med att tänka samhället som rhizom. Vad jag söker efter är en självorganiserande och transparent, öppen struktur, ett demokratiskt sätt att ordna som ingen kan äga eller kontrollera. Rhizomet är inte, det är en helhet som blir till och förändras tillsammans med delarna.
Rhizomet har mycket skilda former i sig självt, från ytliga, förgrenade utsträckningar till konkreta mani
festationer i knölar och utväxter. Råttor som glider över varandra. Det finns bättre och sämre rhizom:
potatis och kvickrot, som är ett ogräs. Djur och växt; kvickroten är ”crab-grass”. Vi har en känsla av att vi
inte kommer att övertyga någon här om att vi inte räknar upp några av rhizomets ungefärliga drag.
Ämnet för fortsättningen blir att rita upp konturerna av rhizomet. Även om du som läser själv väljer hur boken
ska läsas vill jag uppmana dig att ta en paus för att låta tankarna som presenterats sjunka in. Gör något annat
ett tag. Ägna dig åt vardagens krav och måsten. Det som ger stadga åt livet. Tvätt, matlagning, förberedelser eller förströelse. Livet pågår medan man är upptagen med annat, men aldrig utan något slags ordning. Kanske
skulle man kunna säga att resonemanget gått ett varv. Texten är upplagd som ett samtal och resonemangen går i
cirklar. Bärande tankar återkommer likt refränger som är ett annat begrepp hämtat från verktygslådan som Deleuze och Guattari lämnade efter sig. Refränger upprepas och placeras hela tiden i nya sammanhang, ordalydelsen är den samma men meningen förändras. Kunskapen och förståelsen växer fram likt ett rhizom, i mellanrummen. Därför är pauser, tid att reflektera och tänka på annat, möjlighet att få distans till det man är upptagen
med och försöker förstå, viktigt för utvecklingen av kunskap.

Linjär eller evolutionär tillblivelse?
Vad är hönan och vad är ägget, är en fråga som bygger på antagandet om att orsak alltid föregås av verkan och
att all tillblivelse är linjär. Det antagandet är samma antagande som debatten bygger på och därför blir det så
svårt att hävda något annat; eftersom det uppfattas som att man ifrågasätter sanningen och verkligheten när
man anmäler avvikande åsikt, vilket är helt fel. Jag utgår från att frågan är felställd och förstår det som att både

62

sanningen och verkligheten blir till i ömsesidiga processer av tillblivelse där orsak och verkan är olika aspekter
av samma skeende. Det är därför jag valt samtalet som både medium och verktyg för kunskapsutveckling. Samtalets mål och medel är strävan efter gemensam och ömsesidig förståelse för tillvarons komplexa oöverblickbarhet, inte att nå ett definitivt avgörande.
För att inte ge sken av att det finns ett färdigt budskap här, som så pedagogiskt och eﬀektivt som möjligt, utan
missförstånd och distorsion via texten, överförs från författare till läsare, har jag medvetet valt att skriva associativt och med många utvikningar. Rhizom kan bara förstås indirekt och jag skriver lika mycket för att lära själv
som för att förmedla kunskap och locka till lärande. Texten är en undersökning, så att säga i realtid, av olika sätt
att tänka struktur utan centrum, ordning utan hierarki, rörelse utan mål och utveckling utan teleologi. Här presenteras förslag på förklaringar och försök att förstå, och även om jag försvarar rhizomet är sista ordet inte sagt
och jag är öppen för att ändra åsikt. Ambitionen med boken är att resonera kring teoretiska verktyg som kan användas för att förstå kultur och hur man kan arbeta för att bygga ett mer hållbart samhälle. Tankeverktygen som
presenteras kan användas för att undersöka dels vad som händer mellan människor, dels för att skapa ordning
ur kaos utan strikta kontrollsystem och en rigid och repressiv maktapparat. Rhizom handlar om självorganiserad ordning, inte om avsaknad av regler.
Kultur är det som delas, även om man sällan tänker på det så. Det handlar om gemenskap, oavsett om man gillar den eller ej. Kultur växer och fungerar som kopplingar mellan allt och alla. Och rhizom, som tankeverktyg,
hjälper oss att se struktur där det ytligt sett bara ser ut att finnas kaos. Sådan är kulturen och på det sättet fungerar den. Ingen kommer undan den. Även om kulturen förnekas påverkar den allt och alla samtidigt som den påverkas i en öppen förändringsrörelse.
1° och 2° Principer för sammankoppling och heterogenitet: vilken punkt som helst i ett rhizom kan vara
sammankopplad med vilken annan punkt som helst, och måste så vara. Detta skiljer sig helt från trädet
och roten, som fixerar en punkt, en ordning.
Siﬀrorna i början av citatet motsvarar siﬀorna i inledningen, under rubriken ”Tänka tillsammans”, där kännetecknen för den nomadologiska filosofi som Deleuze och Guattari skapade diskuterades. Här återkommer punkterna
likt ett slags refräng och kläs i andra ord med förhoppningen att bilden så sakteliga ska klarna. Avsaknad av centrum är viktigt. Rhizomatiska strukturer har bara kopplingar mellan, som binder samman och håller ihop helheten. Jämför med träden, som har ett väl utvecklat rotsystem och en kraftig stam samt en krona i toppen. Två bilder av ordning som hämtats från naturen, och som förhoppningsvis gör det tydligt att ens förutfattade meningar
om hur det är styr ens tanke och vilka möjligheter man ser öppna sig. Tänker man träd och utgår man från att
världen är ordnad på det sättet utvecklas en fallenhet för hierarkier och linjära ordningar och det blir lätt så att
man ser detta som självklart och önskvärt. Tänker man rhizom ser man istället kopplingar och chanser till förändring och blir mer öppen för möjligheterna som finns med självorganisering och icke-linjär utveckling, och
kanske bygger man som jag gjort även upp aversion mot målstyrning, kvalitetssäkring och kontroll. Liv kan levas på oändligt många olika sätt. Det finns inget bästa sätt. Bara olika, mer eller mindre konstruktiva och användbara sätt. Det handlar i praktiken aldrig om antingen eller, om träd eller rhizom, utan om både och. Ett välfungerande och hållbart samhälle präglas av mångfald, växer fram mellan och kännetecknas av balans. Nyckeln
till hållbarhet är att veta när man ska vara flexibel och öppen för förändring, följa med och påverka inifrån, och
när det är lämpligt att bestämma sig först och sedan tvinga fram en utveckling som pekar i den riktningen.
Varken rhizom eller träd fungerar i renodlad form och det är olyckligt om de betraktas som alternativ till varandra. Trädet representerar den ena polen i det kontinuum som tillvaron skapas inom och rhizom den andra. Någonstans mellan finns tillstånd av jämvikt och det är dessa man bör sträva efter. Jämvikt är dock inget man fixar en
gång för alla, det är något man ständigt måste arbeta med, annars blir samhället inte långsiktigt hållbart. Träd
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och rhizom förhåller sig till varandra som debatt och samtal, och som nomaden och stadsbyggaren, och det är
det som händer mellan som är det viktiga.
Det lingvistiska trädet enligt Chomskys modell börjar fortfarande med en S-punkt och fortsätter med
dikotomier. I ett rhizom hör däremot inte varje linje nödvändigtvis samman med en lingvistisk linje: de
semiotiska länkarna är helt och fullt sammankopplade med högst olika kodande tillstånd, biologiska,
politiska, ekonomiska länkar etc., som inte bara sätter olika teckenregimer på spel, utan även vilka
ställningar som sakernas tillstånd har.
Är teorin en modell av tänkandet, eller påverkas tänkandet av teorin? Vad kommer först, vad leder och vad följer? Centrala frågor, avgörande för hur man ser på världen och vad som är möjligt att göra i kulturen. Träd, rhizom eller både och? Valet handlar om vilken framtid man vill se förverkligad, om hur man ser på organisering av
vardagen och tänker kring styrning, mål och processer. Är kunskap något man upptäcker eller avslöjar, eller samskapas vetandet med verkligheten som undersöks? Kultur är inget i sig, den blir till i ömsesidiga processer av
tillblivelse, vilket även gäller för kunskapen. Därför utgår jag från ett pragmatiskt sanningsbegrepp som säger att
det som fungerar är att betrakta som sant, och att det räcker så. Det är ett mer samtalsinriktat sanningsbegrepp
som manar till eftertanke och reflektion. En pragmatisk syn på sanning är varken dogmatisk eller relativistisk
för den bryr sig mer om kunskapens användningsområden än uttalandets interna koherens och korrespondens
med verkligheten. Till syvende og sidst handlar det om vad man gör, inte hur det är egentligen. Det spelar roll
hur man agerar, för utgår man från att världen vore ordnad som träd kommer hierarkier att byggas upp och
maktkamper utkämpas. Agerar man som om världen vore rhizomatiskt ordnad ser man andra möjligheter och
hinder än om man betraktar den som trädlik. Hållbarhet uppstår när det finns förståelse för vad som fungerar
till vad och när det råder balans mellan ytterligheterna.
Utsagans kollektiva anordningar fungerar direkt i maskinella anordningar, och man kan inte upprätta en
radikal brytning mellan teckenregimer och deras objekt.
Språket och världen är två aspekter av kulturens helhet: materia och det som är immateriellt. Handfasta ting och
tydliga definitioner, samt kontingenta ord och flyktiga tankar. Kultur är både och, inte antingen eller. Allt som är
levande dör om dess vitala delar separeras från varandra. Kulturen finns mellan och är en aspekt av helheten.
Kultur både hålls och håller samman, och det är den som ska förklaras; den förklarar ingenting. Människan blir
till mellan biologi och kultur, genom interaktion. Deleuze och Guattari skapade begrepp för att förstå sådant som
är vagt och osäkert och som det aldrig går att definiera mer precist än: fler än en men färre än många. Inget som
är levande kan bestämmas mer precist än så, för det är dynamiskt och förändras när delar hela tiden läggs till
och lämnar helheten och när information utbyts med omgivningen. Multiplicitet eller anordning är begrepp som
fungerar om man vill förstå vad det handlar om och varför kultur, samhälle, människa, kunskap och hållbarhet
inte går att precisera och bestämma i detalj. Väldigt få saker kan adresseras i bestämd form singular, det mesta i
människornas värld handlar om relationer, samband och mer eller mindre varaktig sammanhållning. Varken
språket eller kroppen ensamt ger upphov till människan. Samma gäller för kultur som alltid är kombinationer
där än det ena än det andra accentueras. Sammanhanget bestämmer vad som spelar mer eller mindre roll, just
där och just då.
I lingvistiken förblir man, även när man låtsas hålla sig till det explicita och inte gör några antaganden
om språket över huvud taget, inuti sfärerna för en diskurs som fortfarande implicerar partikulära former
av anordningar och partikulära typer av social makt. Chomskys grammatikalitet, det symboliskt
kategoriska S som dominerar alla fraser, är först och främst en maktmarkör, snarare än en syntaktisk
markör: du bildar grammatiskt korrekta meningar, du delar upp varje utsaga i nominal och verbal
syntagm (den första dikotomin …). Vi anklagar inte dessa lingvistiska modeller för att vara allt för
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abstrakta, utan tvärtom för att inte vara tillräckligt abstrakta, för att inte nå fram till den abstrakta maskin
som kopplar samman ett språk med utsagornas semantiska och pragmatiska innehåll, med utsagans
kollektiva anordningar, med hela det sociala fältets mikropolitik.
Lingvisten Noam Chomsky ser och tänker träd, och finner mycket riktigt rigida strukturer i språket. Men, återigen, vad kommer först: språket eller människan? Eller är båda ett resultat av samproduktion? Var finns makten
att bestämma: i sammanhanget, utanför det, eller i någon av delarna som helheten byggs upp av? Hur ser kulturens abstrakta maskin ut? Hur fungerar den och efter vilka principer drivs förändring? Svaret som ges av Deleuze och Guattari är att maskinen finns och opererar samt påverkar förändringsprocessernas riktning, i mellanrummen och på insidan. En abstrakt maskin är inte mekanisk, den arbetar efter andra lagar och principer, efter rhizomatiskt självorganiserande, föränderliga regler och ordningar. Överallt sker ständiga ”förhandlingar” och avväganden i det tysta och fördolda. Slumpens dynamiska principer reglerar tillblivelsens riktning. Och utfallet, resultatet, är vad helheten har att förhålla sig till. Följer allt och alla varandra, eller styr några få? Allt beror på vilket perspektiv man väljer att studera världen utifrån, och så klart vilket samhälle man vill se förverkligat.
Ett rhizom kopplar oupphörligen samman semantiska länkar, maktorganisationer och händelser som hör
samman med konst, vetenskap, sociala kamper. En semantisk länk liknar en utväxt som sammangyttrar
mycket skilda handlingar, lingvistiska såväl som perceptiva, härmande, gestuella och kognitiva: det finns
inget språk i sig, ingen språkets universalitet, bara en samverkan mellan dialekter, patois, slang,
specialistjargonger.
Det finns inget urspråk, bara en lång rad olika och föränderliga sätt att kommunicera. Alla är lika bra, eller dåliga. Funktion handlar det om, och handling. Språk är resultatet av kollektiva överenskommelser. Interaktion och
utbyten av tankar och information, eller ömsesidig tillblivelse. Kultur är föränderliga resultat av samproduktion,
och komplexiteten som uppstår mellan måste vi lära oss hantera gemensamt för att samhället ska bli hållbart.
Allt och alla är inbegripna i och upptagna av utbytet och interaktionen. Därför har den (om det nu är någon enskild eller om denne någon är ett mer abstrakt subjekt som en norm eller ett grundläggande antagande) som
bestämmer hur man ska förstå språk, makt. Det finns olika uppfattningar om detta, och här liksom ifråga om
sanning intar jag en pragmatisk hållning; det som fungerar kan antas vara riktigt tills problem dyker upp och det
finns anledning att tänka om.
Språket ordnar tanken och tankar styr handling och perception. Men språket och tanken påverkas även av sammanhangen, av helheten. Det spelar roll om man väljer trädet eller rhizomet som modell för tänkandet. Förstår
man kultur som ett rhizom blottlägger den tankemodellen strukturen bakom förändringen och visar på möjligheter till alternativa vägar fram samt främjar nytänkande. Utan struktur finns ingen ordning. Livet och samhället
behöver organiseras för att inte lösas upp i kaos, men det betyder inte att strikta hierarkier, målstyrning och fullkomlig kontroll är den enda vägen fram. Världen förändras och det gör även uppfattningar om vad som är bra
och dåligt, ont och gott. Därför är det ohållbart och ett hot mot det som är levande att försöka kontrollera och
styra mot allt för tydliga mål. Det viktigaste budskapet från Deleuze och Guattari är att liv kräver rörelse, förändringsmöjlighet, marginaler och ett visst mått av självorganisering för att vara långsiktigt hållbart. På det sättet är
tanken om/med rhizom frigörande, upplösande. Och samtidigt ordnande. Det handlar inte om att förorda kaos
och anarki eller nihilism och upplösning. Rhizom är också en ordning, det är bara en annan typ av ordning, en
lite mer öppen och hållbarhetsfrämjande ordning.
Det finns ingen ideal talare-lyssnare, lika lite som det finns en homogen lingvistisk gemenskap. Språket
är, som Weinrich formulerat det, ”en väsentligt heterogen realitet”. Det finns inget modersmål, bara ett
dominerande språks maktövertagande i en politisk mångfald. Språket stabiliserar sig i en församling, i ett
stift, i en huvudstad. Det bildar en knöl. Det utvecklas genom stjälkar och underdiska flöden, längs
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floddalar eller järnvägar, det sprider sig som en oljefläck. Man kan alltid bryta ned språket i interna
strukturella beståndsdelar: detta skiljer sig väsentligen inte från ett sökande efter rötter.
Allt handlar om vart man väljer att rikta sin blick och vilken värld man vill se förverkligad. Allt handlar om görande, i ord och handling. Om inget görs finns inget liv. Liv är förändring, en förändring som upprepas gång på
gång och som delar upp flödet likt refrängernas eviga återkomst i musikens universum. Kulturens enda konstant
är upprepningen av skillnad, skriver Deleuze i boken Diﬀerence and Repetition. Inget är, allt blir till i dynamiska
processer. Kulturell förändring är allt för komplex, kontextberoende och vag till sin natur för att kunna styras
mot på förhand uppgjorda mål. Ingen vet exakt vad ett specifikt kulturellt sammanhang består av. Delar och aspekter, både materiella och immateriella, går in i och ut ur helheten som får sin struktur och ordning av den inneboende rörelsekraften. Kultur kan sägas vara ett slags ständigt upprepat, kollektivt, tärningskast, menar Deleuze. Framtiden är av just det skälet alltid öppen, men öppenheten är alltid mer eller mindre villkorad. Framtiden
blir till i handling, realiseras genom interaktion, uppstår mellan och avgörs i det möjligheternas rum som är nu,
mellan då och sedan och tillblivelsens riktning påverkas lika mycket av människors önskningar, drömmar och
förgivettaganden som av tillvarons fysiska förutsättningar. Den eller det som kontrollerar kulturens grundläggande antaganden har makt men kontrollerar inte tillblivelseprocessens riktning annat än på marginalen. Livet levs
så att säga bakifrån och man närmar sig framtiden med ryggen först. Historien kan undersökas, eller spåren av
det som varit kan i alla fall tolkas i ljuset av det som hålls för sant idag, vilket även gäller framtiden (även om
den är öppen och outgrundlig).
Det finns alltid någonting genealogiskt hos trädet, det är inte någon folklig metod. En rhizomatisk metod
kan däremot enbart analysera språket genom att decentrera det, mot andra dimensioner och andra
register. Ett språk sluter sig aldrig kring sig självt, annat än som ett resultat av maktlöshet.
Rhizom, som verktyg för tanken, hjälper oss att se möjligheter och alternativ. Tankeverktyget främjar kreativitet
som är svårare att korrumpera, kontrollera och styra än begäret efter ordning och kontroll. Rhizom öppnar upp
och bjuder motstånd, visar på alternativ och rör sig hela tiden i riktning mot det som är bättre och mer hållbart.
Rhizom är ingen färdig modell för ordning, det skapar olika ordningar i olika kontexter och för olika ändamål.
Därför föredrar jag rhizom framför träd som ledstjärna i arbetet med att skapa ordningsprinciper för ett mer hållbart samhälle och analytiska tankemodeller för studier av kultur.

Kultur och makt
Ibland reses krav på rensning i kulturen. Många anser att kulturen bör följa med och att den alltid ska spegla aktuella samtida uppfattningar om god smak. Det man glömmer när man bestämt hävdar att det måste vara så är
att texter, bilder och uttryck är frusna ögonblick av svunna tiders drömmar och grundläggande antaganden. Att
censurera eller revidera är att göra våld på historien för i samtiden hade orden och bilderna inte de konnotationer de har idag; att anklaga dåtidens nationalskalder för att vara rasister är anakronistiskt. N-ordet debatteras
flitigt idag (med rätta) men på 1950-talet i Sverige var de får som reagerade eftersom samhället såg annorlunda
ut. Jag förstår de som idag tycker man ska plocka bort ord och uttryck eller ändra i klassikerna. Samtidigt ser jag
att det finns problem med att tänka och agera så. Våra uppfattningar om och syn på historien och dess kulturella artefakter må förändras, men tänkte och talade man så är det viktigt att veta det också, inte minst för att lära
sig förstå historien bättre, vilket blir svårt om kulturen alltid speglar och befinner sig i harmoni med samtiden.
Det är ingen lätt fråga och den underlättas inte av att den tröskas genom debattens polariserande mekanik som
blundar för komplexiteten och kokar ner frågan till en kamp om antingen eller, för eller mot, rätt eller fel. Tänker och agerar man så når man troligen ett avgörande, men eftersom kultur är något komplext och oöverskådligt
kan beslut som ser goda och bra ut i samtiden få förödande konsekvenser längre fram, i framtiden som ingen
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någonsin vet någonting om. Det är förståeligt och egentligen oproblematiskt att människor tänker så, men samtidigt handlar det om försök att kontrollera något som i grund och botten är okontrollerbart. Debatten leder inte
till förståelse, bara till att frågan avgörs och att locket läggs på; därför ser jag samtalet som ett bättre och mer
hållbart sätt att närma sig den här typen av komplexa problem eller frågor utan givna svar.
Det är enkelt att vara överens om att vissa händelser i historien är förfärliga, lätt att ta avstånd från och fördöma, eftersom man inte längre ställer upp på värderingarna och finner bilderna eller beskrivningarna anstötliga,
men det finns ingen enkel lösning på problemet. För det som hänt har bevisligen hänt och det som görs och
tänks idag är ett resultat av det som gjorts och tänkts av andra tidigare. Kultur är ett flöde. Istället för att revidera, rensa och plocka bort, vilket kan vara en farlig väg att gå, för det är handlingar och tankar som utgår från samma logik som historierevisionister och förintelseförnekare använder, borde vi försöka lära oss bli bättre på att
konfrontera forna tiders förgivettaganden och utveckla kompetens att hantera uttrycken på ett konstruktivt sätt
genom att lära av misstagen. Det finns inga genvägar till hållbara lösningar eller kunskap, bara omvägar.
Istället för att ändra och putsa på historien för att få den att passa in i samtidens normer och värderingar för att
ingen ska ta anstöt skulle man kunna lära sig betrakta den kritiskt och analysera innehållet, samtala om skillnader, likheter, konsekvenser och alternativa tolkningar. Låt oss reflektera istället för att revidera. Livet är varken
gott eller rättvist, per se. Vore det så var det inte liv. Liv är rörelse, förändring, komplexitet, paradoxer och dynamiska sammanhang under ständig tillblivelse. För att bygga en god och hållbar värld där så många som möjligt
kan finna sin plats och bidra till helheten krävs förståelse för grundförutsättningarna och ständigt arbete med
att möta utmaningar och försvara balansen i processen. Ingenting är antingen helt igenom ont eller gott. Allt
beror på sammanhanget. Det krävs engagemang och eget ansvar bland befolkningens breda lager för att samhället ska bli hållbart och för att balansen mellan kontroll och frihet samt mellan ansvar och censur inte ska rubbas
och väga över till den mörka sidans fördel (utan att, i konsekvensens namn, närmare precisera vad som är vad).
Det finns inga genvägar till kunskap om och förståelse för komplexitet.
Mycket kan sägas om censur och revidering av ikoniska texter, och alla har en åsikt. Att tycka något och ensidigt
försvara en ståndpunkt är enkelt, men att skapa och hantera argument samt resonera kring frågan med stöd i
kunskaper för att komma fram till långsiktigt hållbara strategier för hur man kan och bör förhålla sig till den här
typen av problem är svårt. Förmågan att förstå och hantera kultur måste därför försvaras lika ihärdigt som öppenhet och yttrandefrihet, annars kommer demokratin att urholkas och på sikt försvinna. Viljan att reglera och
kontrollera kommer uppifrån men utan stöd för åtgärderna, från breda lager av befolkningen, är kulturen allt för
mångtydig och föränderlig för att vara möjlig att kontrollera. Ska det öppna och demokratiska samhället kunna
försvaras krävs att flertalet aktivt värnar öppenheten och friheten att uttrycka sig. Mitt engagemang för bildning
är ett led i det arbetet, en del av försvaret för det öppna samhället. Det är ingen åsikt jag har, det är ett vetenskapligt argument. Jag tror på samtalet, för ett lärt samtal är en öppen plats där argument kan brytas mot varandra och kunskapen står i centrum. Debatten kritiserar jag eftersom den är ett verktyg för makt och en plats
för åsikter och tyckande, där allt handlar om att vinna.
Tar en paus där. Vilar i tanken. Funderar på hur man bäst beskriver det jag här vill förmedla. Inser att det inte
finns något bästa sätt rörande detta heller, ingen universalmetod. Försöker tänka rhizomatiskt. Upprepning liksom ordning i framställningen krävs om man vill nå ut med sitt budskap, men i lagom dos och inte för mycket,
inte för strikt. Det är i mellanrummen, pauserna, brotten och när det finns tid att tänka efter som förändring
uppstår och flyktlinjer förlöses, vilka sedan kan bäras fram och växa sig starka i gemensam handling. Kultur är
liksom samtal en process, ett kontinuerligt utbyte, en resa. Kultur är en väg där rörelsen och upplevelserna är
viktigare än målet. Därför finns och ges här inga bestämda svar. Logiken för kulturell förändring liknar mer rhi-
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zomets struktur utan centrum, än trädets hierarkiska ordning. Jag skriver som jag gör för att likt nomaden följa
med i tillblivelseprocessen och påverkar den inifrån, snarare än försöka styra och kontrollera den.
Tar nya tag. Två kännetecken eller ordnande principer för rhizomet har presenterats ovan: kopplingsbarhet och
heterogenitet. Här kommer den tredje, som är en,
3° Mångfaldsprincip: det är enbart när det mångfaldiga verkligen behandlas som substantiv, som
mångfald, som det inte längre har någon relation till det Enda i egenskap av subjekt eller objekt, av
naturlig eller andlig verklighet, av bild och värld.
Rhizom är mångfald: sammansatta helheter bestående av olika delar, av materia, artefakter, begrepp, tankar och
handlingar. Fler än en, men färre än många, vilket är den definition som Deleuze och Guattri väljer för att beskriva multipliciteter (ett annat ord för mångfald). Ingen absolut gräns kan någonsin dras, allt blir till i öppna förändringsprocesser. Samspel, gemensamt utbyte och dynamiska mellanrum är kulturens byggstenar. Helhetens
koherens och kontinuitet är en illusion. Det som är kaos på en lägre nivå stabiliseras på en högre. Emergens är
ett begrepp som beskriver vad det handlar om. Saltmolekylen brukar användas som pedagogiskt exempel att förklara med. Salt består av natrium och klor som tagna var för sig är dödliga grundämnen, men tillsammans, på en
högre abstraktionsnivå, utgör natriumklorid en central byggsten i våra kroppar.
Fortsätter förklara emergenstanken genom att peka på ett helt annat exempel, som förhoppningsvis kan överföras till och användas för att förstå liknande fenomen. Tänker på en undersökning jag gjorde för många år sedan,
om män och maskulinitet i Västerbottens inland. Jag intervjuade runt sekelskiftet män i tre generationer, födda
och uppväxta i den norrländska glesbygden. Jag besökte bland annat Ammarnäs och där intervjuade jag både samer och ”nybyggare”. Båda grupperna vittnade om problem med att samverka. Och båda presenterade sin förklaring, sina argument, som handlade om hur det var egentligen. Samerna pekade på sin historia, på att de ”alltid”
levt där, på det sätt de fortfarande gör. Och nybyggarna pekade på dokument utfärdade av Gustav Wasa för att
hävda sin äganderätt. Historien och samtiden är fylld av liknande konflikter, där allt fokus och all energi handlar
om det som en gång utlöste konflikten och hur det gick till egentligen. Sådana konflikter lever vidare genom seklen för att båda sidor har rätt. Det är därför man aldrig kan finna en lösning genom att söka svaret i historien,
för där finns ingen lösning, bara möjliga förklaringar som tolkas olika beroende på vilken sida man står i konflikten. Övertygelsen om att det finns en yttersta orsak spelar oss här ett spratt. Vi söker gång, på gång, på gång,
efter svar(et) där vi kan leta efter det, inte där vi ”vet” att det finns. Och vi skjuter på budbäraren när övertygelsens grund ifrågasätts. Enda sättet att (upp)lösa problemet är att acceptera att den här typen av konflikter handlar om att båda har rätt eller alla har fel; bara genom att blicka framåt och samarbeta går det att finna lösningar.
Sanningen om den yttersta orsaken handlar till stor del om psykologi. Som en vän till mig sa en gång: ”Man kan
ju inte kasta 15 år tillsammans på sophögen.” Hen menade att hen höll ihop med sin partner för att de varit
ihop så länge. Att bryta upp vore att erkänna att man hade fel från början, och därför var det bättre att fortsätta
tillsammans än att söka hållbar lycka någon annanstans. Samma psykologi finns i vetenskapen. Nu när vi har så
fina maskiner, verktyg och teorier som visat sig vara så oerhört framgångsrika måste vi ju använda dem, annars
har vi kastat bort en massa pengar i onödan. Ju mer man investerat av pengar, känslor och prestige i ett projekt
desto svårare verkar det vara att acceptera att man kommit till vägs ände och därför måste vända, eller upphöra
med verksamheten och tänka i helt nya banor. Därför är det så viktigt att inse att det handlar om psykologi och
kognition, alltså om vårt sätt att tänka och vara; om interna egenskaper, inte om något externt.
Det var just det. Hur ligger det till egentligen. Sanningen är att det är högst osäkert om det överallt och alltid
finns en enda yttersta orsak. Titta på sökandet efter elementarpartiklarna till exempel. Ju längre in i materien vi
tar oss, desto mindre blir partiklarna. Felet ligger inbyggt i frågan och dess grundpremiss att svaret finns djupt
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där inne, om man bara letar tillräckligt noga; men hur långt ut i rymden eller in i materiens allra innersta ska vi
söka oss och hur mycket tid och resurser är vettigt att lägga på sökandet efter den yttersta och allra mest grundläggande beståndsdelen? Livet levs inte bland galaxer och svarta hål, och även om människan består av svängande
strängar är det inte dessa som samhällen byggs av och kultur består av. Svaren på frågor om kultur måste sökas
och skapas på insidan; det är där svaren på de verkligt brännande och aktuella frågorna finns. Hur ska flyktingfrågan lösas? Hur skapas fred mellan Palestina och Israel? Hur löser vi klimatproblemen? Och så vidare. Det är frågor som visserligen kan besvaras bättre med hjälp av konventionella forskningsresultat, men svaren finns ändå
inte där, i någon yttersta princip och de är heller aldrig entydiga. Svaren måste skapas tillsammans och konsekvenserna av besluten som tas måste gemensamt hanteras i vardagen. Det räcker inte att ha ett svar som är korrekt, det måste fungera praktiskt i tillvaron också.
Det är inte ens fel att två träter brukar man säga, och det är en mänsklig vishet som är värd att ta på allvar. Den
är sprungen ur mänsklig erfarenhet, inte ur intellektuella auktoriteters arbete med abstraktioner. Vishet handlar
om livet så som det levs och fungerar, i vardagen här och nu. Kunskap måste överföras mellan människor och
den förändras genom interaktion. Vetande uppstår mellan och kan aldrig kokas ner till en eller ett. Autonoma
genier finns bara i teorin, aldrig i praktiken. Alla människor är resultatet av samspel mellan arv och miljö inom
ramen för kulturella sammanhang. Alla individer är del av samma mänsklighet, som i sin tur är del av livet på
jorden. Någonstans började allt, men svaret på frågor om vilka vi är och vart vi är på väg står inte att finna i någon ursoppa eller i benrester från Afrika. Svaren måste vi uppfinna själva och arbetet med att bygga en bättre
värld kan bara utföras gemensamt. Det nyttar föga att strida om hur det är egentligen, vems felet var eller vad
som är den bästa lösningen. Kultur är resultatet av kollektiv handling, modifikation av handlingar och utvärdering av resultatet; utan acceptans av existensen av dynamiska mellanrum, förståelse för framtidens fundamentala öppenhet och bejakande av samverkan, samtal och mellanmänsklig förståelse blir det svårt att nå målet om
hållbarhet. Förändring är kulturens själva grundprincip, och så länge vi lever i förnekelse om detta kommer kunskapen att utarmas och hållbarhetsfrågan aldrig att finna en lösning som fungerar. Rhizomet är kulturens underliggande struktur och förstår man principerna för den och tillblivelsens logik blir det lättare att förstå förutsättningarna för förändring.
Mångfalder är rhizomatiska, de avslöjar de trädartade pseudomångfalderna. Det finns ingen enhet som
tjänar som axel i objektet, eller som delar sig i subjektet. Det finns inte ens någon enhet som skulle
kunna skära bort sig själv i objektet, för att sedan ”återvända” i subjektet. En mångfald har varken
subjekt eller objekt, bara bestämningar, storheter, dimensioner som inte förmår växa utan att mångfalden
skiftar natur (kombinationens lagar växer således tillsammans med mångfalden).
Vill man förstå kultur som ett slags rhizom måste man göra upp med tanken på allt vad kärnor och essenser heter. Rhizom är sammanhållna, heterogena mångfalder (eller multipliciteter som jag föredrar eftersom är ett ovanligt ord som fångar mer av den mångtydlighet som alla begrepp skapade av Deleuze och Guattari rymmer) som
blir till i processer av tillblivelse och genom olika kopplingar. Subjekt/objekt leder tanken fel, leta istället efter
determinanter, efter aktörer med makt och inflytande, sådant som kan göra skillnad. Den eller det som spelar
roll i processen. Vad gör skillnad, är en bättre fråga om man vill förstå levt liv, än om det finns evidens. Alla frågor har en inneboende agens och sammanhanget påverkar svaren man får eller åtminstone tolkningen av dem.
Det gäller för begreppen också och följaktligen även för rhizom, men det finns i alla fall en inbyggd medvetenhet
om just i det filosofin som Deleuze och Guattari skapade tillsammans.
Marionettens trådar, i egenskap av rhizom eller mångfald, knyter inte an till den förmenta viljan hos en
artist eller dockspelare, utan till den mångfald av nervfibrer som i sin tur skapar en annan marionett i
andra dimensioner, sammankopplade med de första: ”de garn eller trådar som får figurerna att röra sig.
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Låt oss kalla dem för spånad. […] Man skulle kunna invända att mångfalden finns inom skådespelaren
och projiceras av honom. Gott, men hans nervtrådar är också spånad. Och detta leder via den grå massan,
rastret, tillbaka till det odiﬀerentierade. […]
Skalnivåer, såväl uppåt som neråt, handlar det om. Det finns inget centrum, men för varje fenomen man vill undersöka finns en lämplig nivå att hålla sig på, för att få svar på just den fråga man har. Men är det kultur man
har frågor om förändras både svaren och sammanhangen som frågorna ställs i och relaterar till, över tid. Inget är
evigt ifråga om kulturens innehåll, allt är förändring. Tänker på hur det ser ut i akademin, på vem som har makt
över definitionen av kunskap och inser att fysikerna har en ansenlig makt. Men bara för att man sysslar med en
exakt vetenskap har man inte monopol på vetande. Bara för att man vet en massa om molekyler betyder det inte
att man vet något om kultur. Kunskap som fungerar på en skalnivå blir meningslös på en annan. Det gäller att
lära sig se saker och ting för vad de är, här och nu, och använda verktyg som fungerar för ändamålet. Samspel
och makt, mycket av det som tas förgivet uppstår på det sättet. En väl utvecklad förmåga till kritiskt tänkande
och kompetens att hantera komplexitet är nödvändigt om man vill förstå den dynamiska mångfald som livet och
kulturen ger upphov till.
Spelet blir enhetligare, färglösare och djupare; det närmar sig den vävning som i myterna tillskrivs parcer
och nornor.” En anordning är just denna dimensionernas växande mångfald som ofrånkomligen byter
natur i samma utsträckning som den utökar sina kopplingar. I ett rhizom finns det inga punkter eller
positioner av det slag man hittar i en struktur, i ett träd, i en rot. Där finns bara linjer.
Linjer som korsar varandra, som bildar kluster, kompositioner som på avstånd ser ut som odelbara objekt, men
som i själva verket är resultatet av sammanhållanden och förhandlingar på underliggande nivåer. Det är en annan beskrivning av rhizom som kan användas för att förstå kultur. Livet består av sådant som finns och verkar
som helheter, men är i själva verket resultatet av sammanhållning, rörelse, förändring och tillblivelse. Makten
finns i sammanhållandet, i definitionen av helheten, i bestämmelsen av vad eller vem som hör till och vad eller
vem som är utanför. Makt handlar om bevakande av gränser, om kontroll, styrning och upprätthållande av ordning; fast det är ingen enskild som styr, även makten finns och verkar i mellanrummen.
När Glenn Gould snabbar upp framförandet av ett stycka agerar han inte bara virtuost; han förvandlar de
musikaliska punkterna till linjer, han gör så att helheten förökar sig. Det är som om talet upphört att vara
ett universellt begrepp som mäter beståndsdelarna i enlighet med deras plats i en given dimension, och
istället självt blivit en mångfald som förändras i enlighet med de aktuella dimensionerna (domänens
företräde framför de mängdkomplex som tillhör den). Vi har inga måttenheter, bara måttmångfalder eller
måttvariationer.
Skillnad är en egenskap i sig i Deleuze tänkande; inte ett resultat av jämförelse, inget relationellt fenomen utan
egen mening. Skillnad finns inbyggd i världen som del av alla sammanhållna helheter. Skillnad ger upphov till
heterogenitet och är det som upprepas, som återkommer i processen av tillblivelse. Ett slags kulturens konstant.
Hur mycket skillnad kan en multiplicitet härbärgera innan den förändras och övergår till något annat? Mångfald
kan betyda en massa olika saker, därför gillar jag multiplicitet bättre, för det begreppet saknar konnotationer till
dagspolitikens strider om öppna eller stängda gränser. Hur mycket mångfald som helst kan en given enhet inte
hantera utan att brytas upp eller förvandlas. Därför blir följande frågor så viktiga för kulturvetaren: Vad krävs för
att ett fenomen även fortsättningsvis skall kunna betraktas som just det fenomenet? Vad behövs för att det ska
vara meningsfullt att tala om mig, i termer av den jag uppfattas och känner igen mig som? När slutar jag vara
jag? Är det när jag dör och molekylerna skingras i krematoriets lågor, eller är det när jag förlorar medvetandet
och den intellektuella kontakten med omvärlden? Är det när minnet av mig inte längre hålls levande? Det finns
som sagt inga självklara svar på denna typ av frågor, och därför är det viktigare att kunna ställa bra frågor som
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pekar framåt än att svara på dem. Därför ser kulturvetenskapen ut som den gör, och därför gör alla kulturvetare
med något slags intellektuell integritet uppror och bråkar med alla uttryck för makt och kontroll, för det är alltid
viktigare att ha rätt (i en pragmatisk betydelse av sanning) än att få rätt (vilket handlar om makt) genom att försöka bestämma mening och innebörder. I en värld där man är närmast fixerad vid svar lyssnas det alldeles för
mycket på vem som talar, och alldeles för lite på vad som faktiskt sägs för att det ska leda till kunskapsutveckling.

Om insidor och utsidor
Gränser är ett intressant fenomen att studera för en kulturvetare, för vad är en gräns? Hur transparent kan en
gräns vara och hur mycket kan passera över, under eller genom den för att den ska fortsätta kallas gräns? Inget
är givet här, gränser kan vara mer eller mindre absoluta men helt avgränsande är de aldrig och om inget stängs
ute förlorar begreppet sin mening. Det är liksom så mycket annat en förhandlings- och definitionsfråga. Om det
ska vara meningsfullt att tala om insidor och utsidor måste man även ha en uppfattning både om vad som kännetecknar gränser mellan och helheterna som avgränsas. Låt oss ta Sverige som exempel. Sverige är ett land som
markeras territoriellt av en gräns. Men vad innebär det att vara del av Sverige; är alla som finns på insidan och
bara de som lever där, svenskar? Hur är det med dem som lever utomlands idag, men som är födda i Sverige och
som har ett svenskt medborgarskap? Ambassaderna, eller svenska företag med kontor utomlands? Integrerade
invandrare som gjort Sverige till sitt hem? Vad är svenskt, egentligen? Gränsen mellan ute och inne handlar inte
bara om fysiska platser, om människor och materialitet. Helheten Sverige består även av immateriella aspekter,
av språk och bilder. Dessutom finns en tidsdimension att beakta här, för när började Sverige skilja ut sig från allt
annat? Även om man till vardags är överens visar det sig vid bara en enkel reflektion kring begreppet att ytterst
lite går att ta för givet helt oproblematiskt. Frågan om gränsen mellan in- och utsida är kanske inte enklare, men
den är långt viktigare än vad som ska inkluderas och vad som ska exkluderas.
Ett begrepp om enhet framträder endast när det betecknande producerar ett maktövertagande i
mångfalden, eller en motsvarande subjektiveringsprocess: så är fallet med en enhet-vridningsaxel som
grundar en helhet av bi-univokala relationer mellan objektiva beståndsdelat och punkter, eller med det
Enda som delar sig i subjektet enligt lagen om binär logisk diﬀerentiering. Enheten verkar alltid inuti en
tom dimension som är supplementär till det aktuella systemets dimension (överkodning). Men ett
rhizom eller en mångfald låter sig inte överkodas, förfogar aldrig över någon supplementär dimension i
förhållande till sina linjers antal, det vill säga i förhållande till den mångfald tal som hör till dessa linjer.
Alla mångfalder är platta, i det att de fyller upp och håller alla sina dimensioner: vi kommer således att
tala om ett mångfaldernas konsistensplan, även om detta ”plan” må ha dimensioner som växer i enlighet
med det antal kopplingar som etablerar sig i det.
Konsistensplan nämns i citatet. Det är ett av begreppen som Deluze och Guattari använder för att beskriva det
som ger form till innehållet, för att sätta ord på det som finns mellan och som både påverkar och påverkas. Det
finns andra ord och begrepp också, men det viktiga här och nu är att det handlar om något som allt det andra
har att förhålla sig till. Konsistensplanet är inte synonymt med rhizom, men det är heller inte väsensskilt. Låt
oss därför inte fastna i definitionen, låt oss istället reflektera över vad begreppen beskriver och gör med tänkandet. Ett exempel som kanske kan fungera som illustration till tanken om kulturens in- och utsida är Möbiusbandet, som är en modell som används inom matematiken. Det är i korthet ett band som klippts av, vridits ett halvt
varv och sedan limmats ihop. Man får då ett slags yta som är både insida och utsida, samtidigt. Läser om detta
på Wikipedia och eftersom den förklaringen fungerar väl för ändamålet citerar jag texten:
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Det mest uppenbara (och viktigaste) egenskaperna för ett möbiusband är, som sagts tidigare, att det
endast har en sida. Denna egenskap ändras inte oavsett vad man gör med bandet. Ur topologisk synpunkt
så kan man ändra alla andra egenskaper hos bandet, men det faktum att det bara har en sida kommer att
vara ett oförändrat faktum. Detta kan för verka obetydligt men för en topolog eller matematiker så är
detta en väldigt viktig egenskap.
En annan viktig egenskap som är svårare att förstå innebörden av är att möbiusbandet är en ickeorienterbar yta. Vilket helt enkelt betyder att den saknar asymptot i alla punkter. Faktum är de upptäckter
som Möbius kom fram till då han studerade Möbiusbandet som gäller just icke-orienterbara ytor används
än idag som en definition av dessa ytor. Värt att nämna är att Möbiusbandet är tvådimensionellt, vill man
ha en liknande topografisk företeelse i tre dimensioner så är man hänvisad till Kleinflaska. [Jag citerar så
alla språkliga fel får stå kvar].
Ett plan som finns överallt, och på vilket det som existerar fäster vid och antar form. Kroppen utan organ (ett
annat av begreppen från Deleuze och Guattari) fungerar som synonym (i betydelsen verktyg att tänka med för
att förstå, inte som ersättning/kopia). Det som ger struktur i tillvaron. Rhizom, med andra ord. Och så jobbar
Deleuze och Guattari. Deras texter är fyllda av upprepningar, av olika sätt att säga nästan samma sak. Några fåtal
grundteman upprepas, på lite olika sätt, för att få den som läser att tänka själv och för att skärpa den analytiska
blicken. Det viktiga är aldrig vad som står i en bok, utan hur innehållet används för att förstå; inte vad man läser
utan hur. Begrepp ska inte definieras, begrepp ska användas för att lära sig se sådant man annars inte sett, för att
öka förståelsen för den värld man verkar i och det liv man lever tillsammans med andra som kanske inte delar
ens uppfattning.
Mångfalder definieras genom utsidan: genom den abstrakta linjen, den flyktlinje eller avterritorialiserings
linje längs vilken de skiftar natur genom att ansluta sig till andra mångfalder. Konsistensplanet (rastret)
är alla mångfalders utsida. Flyktlinjen markerar på samma gång: realiteten hos ett antal ändliga
dimensioner som mångfalden faktiskt fyller upp; omöjligheten av någon som helst supplementär
dimension förutom då mångfalden förvandlar sig längs denna linje; möjligheten och nödvändigheten av
att släta ut alla mångfalder över samma konsistens- eller exterioritetsplan, oavsett hur deras dimensioner
ser ut.
Flyktlinjer gör att förändringens riktning ändras. Slumpvis uppdykande möjligheter som det gäller att göra något av där, när och så länge möjligheten existerar. Det handlar om på förhand icke-definierbara incitament till
förändring som dyker upp på insidan och som påverkar tillblivelsens riktning. Flyktlinjer är ett resultat av slumpen och går därför aldrig att kontrollera. Det handlar alltså om ett begrepp som fångar tillvarons obestämbarhet
och det som ger upphov till förändring av dynamiskt rörliga helheter. Flyktlinjerna uppstår mellan och är nyckfulla. De bär på agens att förändra, men går aldrig att styra eller tvinga fram. Flyktlinjer är uppgivet till förändring och orsaken till framtidens öppenhet
Vill man förstå flyktlinjerna måste man lära sig identifiera dem och man måste inse att de bara kan upptäckas
om man är väl förberedd och om det finns tid för reflektion. Slutsatsen blir att det enda man kan veta något om
ifråga om kultur är förutsättningar för förändring. Vill man förändra måste man inse att förändring aldrig kan drivas i en bestämd riktning. Framtiden är alltid en öppen fråga, den kan bli som man vill och önskar, men det
finns inga som helst garantier, någonsin. Oavsett vad konsulten som lever på att sälja in tanken om att kultur
kan kontrolleras och kulturell utveckling målstyras säger, (hen talar mer till känslan än till förnuftet) måste man
acceptera föränderligheten och oöverblickbarheten om man vill förstå kultur.
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Den ideala boken vore utspridandet av allting över ett sådant exterioritetsplan, på en enda sida, över en
och samma strand: upplevda händelser, historiska bestämningar, tänkta begrepp, sociala individer,
grupper och formationer. Kleist uppfann en sådan typ av skrivande, ett uppbrutet sammanlänkande av
aﬀekter med föränderliga hastigheter, med accelerationer och förvandlingar, i ständig relation till utsidan.
Öppna länkar. Hans texter vänder sig också i alla avseenden mot den klassiska eller romantiska boken,
som består av interioriteten hos en substans eller ett subjekt. Bok-krigsmaskinen mot Statens bokapparat. De platta mångfalderna i n-dimensioner är icke-betecknande och icke-subjektiva. De betecknas
med obestämda, eller snarare med partitiva, artiklar (kvickrot, rhizom).
Texten som bildar klangbotten i denna bok, inledningskapitel till Tusen platåer är bitvis hisnande abstrakt och
ibland oöverstigligt svårt att bringa reda i, men jag brukar tänka att texterna av Deleuze och Guattari inte är svårare än livet självt. Och dess svårighet måste accepteras. För att skapa ordning och struktur på tillvaron och för
att samhället ska fungera krävs att man kan enas om meningen med alltihop, en kollektiv mening som fungerar
och som måste skapas tillsammans. Demokrati är inte enkelt, men om den uppfattas som ett komplicerat problem kommer den uppfattningen och övertygelsen att påverka synen på vad som är lämpliga lösningar. Demokrati är ett komplext problem, menar jag, och därför går det inte att dela upp ett demokratiskt samhälle i delaspekter och underavdelningar som leds av chefer som lyder under chefer som lyder under riksdagen och regeringen,
vilka ansvarar för att mål nås och skattemedel utnyttjas eﬀektivt. Samhället är liksom kultur en komplex helhet
som bara kan förstås genom att skaﬀa sig perspektiv på helheten och reflektera över förutsättningarna för förändring.
Texterna av Deleuze och Guattari, liksom texter som skrevs av Shakespeare och Nietzsche är på ett sätt eviga,
för texterna handlar om livet så som det levs och undersöker det mänskligas och kulturens lagar. Och dessa är
kanske inte eviga, men de är heller inte på långa vägar när så föränderliga som många vill tro. Vi har massor att
lära av sådana texter även om det är svårt att förstå dem fullt ut och trots att texterna kanske inte alltid går att
förstå; det finns massor av inspiration att hämta från den typen av texter. Inte för att någon av författarna visste
något om vår tid, utan för att de skriver om kulturens komplexitet och dess inneboende logik och dynamik. Den
kunskap jag söker får inte förväxlas med Sanningen. Kunskapen jag letar efter är mer ett slags insikt och förståelse. Sökandet efter sanning ser ut att vara objektiv och oskyldig, men eftersom världen inte ryms inom en sådan
uppfattning blir sökandet efter sanning allt för lätt och allt för ofta ett uttryck för makt och kontroll. Verkligheten är komplex och går inte att kontrollera, det är bara människor som kan kontrolleras; fast egentligen bara
människors handlingar, inte deras tankar och drömmar. Viljan att kontrollera och begäret efter sanning är djupt
mänskliga egenskaper som nog aldrig kan elimineras, men det går att hantera och begränsa dess verkan och det
underlättas om man inser vad som händer när min önskan om kontroll koppas samman med din, till en kollektiv vilja till makt, som Nietzsche skriver om. Deleuze och Guattari använder begreppet territorialiseing för att
förstå samma fenomen och dess konsekvenser. Om fler lär sig se och söker efter uttryck för kulturens komplexitet kommer fler att förstå hur man kan arbeta med förändring och inte minst vad som inte fungerar eller vad
som är förenat med risker. Och när många arbetar tillsammans i en ödmjuk och öppet tillåtande miljö med god
förståelse för vilka förutsättningar som finns för förändring, ökar chansen att samhällets långsiktiga överlevnad
säkras.

Utan något slags ordning och struktur går det inte
Struktur är nödvändigt för att hålla ihop kunskap, kultur, ett liv och samhällen. Allt hålls ihop och är vad det är
bara så länge det finns något slags ordning. Utan struktur finns inget att hänga upp något på, ingen möjlighet
till överblick och ingen trygghet. Utan ordning finns bara kaos. Och kaos är lika illa som rigid ordning och totalitär makt. Fascismen är en samhällsideologi som bygger på strävan efter fullkomlig kontroll. Det är en farlig väg
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att gå. Ett folk, en handlingskraftig ledare. Tanken är förförisk eftersom den fritar medborgarna från ansvar.
Drömmen om den upplyste despoten eller den starkes rätt är lockande för många, av just det skälet. Rop på diktatorer hörs ibland och det finns poänger med ett sådant styre eftersom det bygger på korta beslutsvägar och
rymmer stor handlingskraft. Problemet är att den som fått smaka på sådan makt lätt blir beroende av maktens
berusande verkan. Diktatorn tenderar att använda sin makt för att behålla makten, istället för att uppnå andra
mål. Makt är lömskt på det sättet, för den korrumperar den som får den. Fast i praktiken handlar det sällan om
antingen eller. Fascismens territorialiserande strävan balanseras av anarkismens deterritorialiserande verkan och
samhället blir till mellan. Kontroll och sammanhållning versus frihet och upplösning är två ytterligheter i det
kontinuum där samhällen blir till och förändras. Fascismen utgör dock ett större hot för samhället eftersom
dess verkan tenderar att växa av sig själv eftersom rädslan för det okända är en starkare kraft än längtan efter
frihet. Fascismen finns där hela tiden, under ytan och hotar ständigt att växa sig stark. Fascism bygger på känslor och underblåser strävan efter makt för maktens egen skull, vilket går på tvärs mot demokratins behov av
mångfald, ödmjukhet och förståelse. Deleuze och Guattari utvecklade ett tänkande vars mål är att försöka vaccinera mänskligheten mot fascismens faror genom att undersöka och blottlägga dess inneboende logik. Deras filosofi är ytterst ett slags varning för fascismen som hela tiden finns där under ytan. Rhizom är ett centralt tankeverktyg i deras arbete för att främja framväxten av en fungerande och hållbar ordning som växer underifrån och
som inte riskerar att bli sitt eget syfte.
Det går inte att försvara öppenhet och frihet genom att kontrollera och begränsa den och tystnad kan den som
vill alltid bryta. Rhizomatiska ordningar kräver ömsesidig omsorg för att fungera och ge struktur åt tillvaron.
Trädstrukturer ser därför ut att fungera bättre. Territorialiseringens förmåga till sammanhållning och kontroll
hotar dock alltid att öka exponentiellt eftersom makten lätt blir ett självändamål vilket skapar en feedback-loop.
Hotet om fascism finns där ständigt under ytan, speciellt i tider av hotande kaos, när ordning är nödvändigt.
Om känslan av osäkerhet och oordning ökar kan det leda till osäkerhet som triggar igång längtan efter trygghet
och ger luft åt krav på kontroll, som tvingar ansvariga att frångå viktiga, hållbarhetsfrämjande principer, vilket i
förlängningen hotar att leda till katastrof. Måste inte leda till kaos. Kan göra, det är en viktig skillnad. Ingenting
är bestämt på förhand. Känslan av trygghet är dock en känsla, och över känslorna är det svårt att styra. Den som
vill skapa kaos kan med små och strategiska medel sprida skräck och trigga behov av kontroll. Känslor sprider
sig mellan människor enormt mycket snabbare än kunskap. Därför vinner dumhet förfärande lätt över klokhet,
om kunskapen inte värnas och respekteras. Oavsett vilket styrelsesätt som väljs och praktiseras finns det risker,
det är oundvikligt. Rhizom, samtal och nomadologi (vilket är huvudbegreppen i de tre böckerna som ingår i serien Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle) ser jag emellertid som lämpliga och långsiktigt hållbara kandidater, värda att omsätta i handling. Inget av begreppen är lösningen och ersätter inte andra begrepp. Jag försvarar inte begreppen. Jag undersöker deras relevans. Ordningen som krävs för att samhället ska fungera och bli
hållbart måste uppfinnas av dem som lever och verkar i det aktuella sammanhanget och begreppen är verktyg i
det arbetet.
4° Principen om en icke-betecknande brytning: mot de alltför betydelsebärande sprickor som separerar
strukturerna eller genomkorsar någon av dem. Ett rhizom kan brista eller slitas sönder på vilken plats
som helst, för att sedan börja om på nytt efter någon av sina egna, eller andra, linjer
Rhizomet är svårt att utrota, även om det inte har mycket att bjuda emot på kort sikt. Rhizomet går att förstå
som ett slags underliggande motstånd, en allestädes närvarande potential till uppbrytande av rigida ordningar
eller förmågan att stå emot och hitta tillbaka till ett jämviktsläge, strävan efter balans; resiliens.
Man kan aldrig bli av med myror, eftersom de bildar ett animaliskt rhizom som man kan förstöra stora
delar av utan att det slutar återskapa sig. Alla rhizom inbegriper segmenteringslinjer längs vilka de
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stratifieras, territorialiseras, organiseras betecknas, tillskrivs etc.; men de inbegriper också
avterritorialiseringslinjer i enlighet med vilka de befinner sig i oupphörlig flykt.
Söker man efter en ljussvag stjärna på natthimlen med blotta ögat kan den bara uppfattas genom att inte fokusera den; ögat fungerar så och det gör även kulturvetenskapligt kunskapssökande eftersom insikt om kulturen
som undersöks bara går att nå indirekt. Rhizomet är både otydligt, obetydligt och fyllt av motsägelser. Rhizom
är undflyende och paradoxala. Därför fungerar mångfald eller multiplicitet som synonym. Så fort begreppet definieras i detalj upphör det att vara ett rhizom eftersom dess rörelse stannar av och dess kraft löses upp. Rhizom
är mångfald av tillblivelser. Rhizomatiska strukturer kräver ödmjukhet, öppenhet och förståelse för olikhet för
att inte slitas sönder av territorialiseringens kontrollerande och sammanhållande kraft. Rhizomet är allas och
samtidigt ingens. Det är en ordning för allt och alla, inte för någon eller något annat ändamål än långsiktig hållbarhet. Rhizomatiska ordningar är ömsesidiga, växer underifrån och mellan och måste därför värnas kollektivt
för att fungera. Även om det inte går att utrota rhizom, lika lite som det går att utplåna träden, kräver den ordningen mer omsorg än trädstrukturer.
Det sker en brytning i rhizomet varje gång de segmenterade linjerna exploderar i en flyktlinje, men flykt
linjen utgör en del av rhizomet. Dessa linjer hänvisar oupphörligen till varandra.
Alla som finns och verkar i en rhizomatisk struktur är lika nära centrum. Allt och alla kan göra skillnad på insidan av ordningen, annars är det ingen rhizomatisk struktur. Ansvaret för helheten är jämnt fördelat, idealt sett
helt jämnt, men det är svårt. Inom en rhizomatisk struktur är makten utspridd medan den i en trädstruktur kanaliseras uppifrån och ner och organiseras hierarkiskt. Världen blir till i och genom handling, så rhizomet ligger
således närmare livet än många andra maktordningar. Rhizom är levande och föder liv. Träd kräver omgivningens underkastelse och lever på andra arters död. Rhizom håller samman helheter utan att tvinga någon del till
underkastelse och är därför själva sinnebilden för hållbarhet. Alla kan göra skillnad inom rhizomatiska ordningar men ingen kan styra helheten i en bestämd riktning. Det är också i vardagen som hållbarheten uppstår och
främjas, inte uppifrån, utifrån eller genom innovationer som lika gärna kan visa sig vara förödande. För att uppnå hållbarhet krävs att man närmar sig tillståndet, inte som ett problem som ska lösas, utan som en värdefull
egenskap eller kvalitet att sträva efter. Det är många små handlingar i vardagen som leder till hållbar förvaltning
av det gemensamma. Det handlar dock inte om antingen träd eller rhizom, utan om balans mellan.
Det är därför man aldrig kan hänge sig åt dualismer eller dikotomier, inte ens i den rudimentära formen
av gott och ont.
Rhizom uppstår och växer, förändras och hämtar kraft i mellanrummen. Territorialisering handlar om att dela
upp och strukturera, om strävan efter enkelhet: Svart eller vitt, rätt eller fel? Antingen är ni med oss, eller mot.
Vän eller fiende? Så kan det låta och så låter det ofta. Och i tider av oro är det lätt att ryckas med. Specialanpassade lösningar leder kanske till att den omedelbara faran undanröjs men ger ofta upphov till nya, annorlunda och
ofta värre problem på sikt. Makten tjänar på dikotomier, för det gör det enkelt att bekämpa fienden och skapa
ordning och kontroll, ibland genom att införa undantagstillstånd som motiveras av (det många gånger fiktiva)
allvaret i situationen. Mångfald är svårt. Därför är det viktigt att i hållbarhetens namn bjuda motstånd mot territorialisering och bryta upp rigida ordningar, annars riskerar man att fångas av dem. Rhizom är en möjlighet, ett
öppet alternativ. Rhizomatiska ordningar måste användas för att fungera och för att komma till sin rätt. Och alla
måste med, inte bara några få.
Man skapar en brytning, ett spar eller en flyktlinje, men man riskerar alltid att däri återfinna de
organisationer som återstratifierar helheten, de formationer som ger det betecknade makten åter,
tillskrivningar som återskapar ett subjekt – vad som helst, allt från oidipala återuppståndelser till
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fascistiska konkretioner. Grupper och individer bär på microfascismer som inte begär annat än att få
kristallisera sig. Ja, kvickroten är också ett rhizom. Det goda och det onda kan inte vara annat än
produkterna av ett aktivt och temporärt urval, som ständigt måste återupptas.
Livet, samhället, kultur, vardag. Allt blir till i och genom handling. Här och nu. Och vi ställs alla ständigt inför
val. Rhizomet som ordnande samhällsprincip kräver att man väljer den vägen, kollektivt, hela tiden. Det behövs
inte mer än så, och just det gör det så himla svårt. För hur kan jag lita på att du gör det nödvändiga valet? Hur
kan jag veta att du inte tar en genväg och lämnar mig i sticket? Saken är den att ingen kan veta vad den andre
gör, alla kan bara veta vad de själva gör. Rhizom är ett fångarnas dilemma. Det är svårt, men om alla väljer att
lita på varandra fungerar det även om det aldrig finns några garantier. Därför krävs det tillit för att upprätthålla
rhizomatiska strukturer. Kollektiv tillit. Det krävs en politik och politiker som främjar tillit, som verkar för integration och som gör det kostsamt att inte jobba för det allmänna. Hållbarhet är ett komplext problem som aldrig
går att lösa på detaljnivå. Uttryck för fascism, främlingsfientliga krafter, miljöförstöring och ekonomisk utsugning finns alltid på insidan och är tankar som likt virus förmedlas mellan människor, och om förhållandena är
gynnsamma kan destruktiva ordningar snabbt kristalliseras. Kaos och ordning är inte två ytterligheter som ligger långt ifrån varandra. Kaos kan ordnas och ordning kan upplösas på väldigt kort tid, beroende på hur människor ser på sig själva i relation till helheten och vice versa. Hållbarhet är en strävan som måste antas och hanteras varje dag, och ju fler som förstå det och gör vad som krävs desto lättare blir bördan som den enskilde måste
bära.

En fråga om balans
Rhizom är ett slags fragil struktur som inte är något i kraft av sig själv, som finns mellan och som kräver ömsesidig omsorg och aktivitet från dem och det som ordnas för att ordningen ska fungera. Genom att anamma en rhizomatisk struktur för ordning av samhället riktas uppmärksamheten mot det som är betydelsefullt. Rhizom
handlar om samspelet mellan form och innehåll, om det som händer mellan ordningen och det som ordnas; om
vägen fram, inte om målet. Arbetet med att ordna världen, samhället, kunskap och så vidare rhizomatiskt är ett
dubbelriktat och oavslutbart arbete. Rhizom är både en samhällsteori och ett tankeverktyg. Något som finns och
som spelar roll, men som inte är självklart eller möjligt att ta för givet. Som kärlek kanske, som kräver ömsesidig omsorg för att inte förtvina och dö.
Rhizom kan enkelt köras över av den som vill sabotera, liksom tystnaden som krävs för reflektion och eftertanke
i ett samtal. Alltså är det en värdelös samhällsstruktur? Nej, det är det inte, tvärtom. Vi människor håller oss
själva för sensibla och intelligenta varelser, och just därför borde vi kunna ordna vår vardag och vårt kollektiva
liv efter ordningsregler som inte kräver polisiära åtgärder, betong och repressalier. Visualisera följande: En kohage och en hästhage. Kohagen brukar vara inhägnad med kraftig taggtråd och hästhagen med ett tunt elstängsel.
Trädstrukturer är som kraftig taggtråd och rhizom som tunt elstängsel. Hästar är sensibla djur som känner noga
efter, medan kor bara går på. Båda ordningsprinciperna fungerar, men på olika sätt. Därför är det viktigt att poängtera att tankarna om rhizom och filosofin som ligger till grund för dem, inte utgör ett alternativ som ska ersätta andra typer av ordningar. En mer rhizomatisk ordning av samhället är en möjlighet, en flyktlinje, om och
när tillräckligt många tror på den och tar vara på och agerar i enlighet med filosofin, i vardagen. Och ordningen
existerar bara så länge tillräckligt många är den trogen, inte bara i tanke och ord, utan i handling. Rhizom växer
fram mellan, som ett resultat av gemensamma ansträngningar och kollektiv förståelse.
Hur skulle de avterritorialiserande rörelserna och de återterritorialiserade processerna kunna vara annat
än relativa, i ständig förgrening, infattade i varandra? Orkidén avterritorialiseras genom att skapa en bild,
en kalkering av en geting; men geringen återterritorialiserar på denna bild. Getingen avterritorialiseras
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emellertid, i det att den själv blir en del av orkidéns reproduceringsapparat; den återterritorialiserar
orkidéns reproduktionsapparat; den återterritorialiserar orkidén genom att transportera pollen. Getingen
och orkidén bildar ett rhizom just därför att de är heterogena.
Förhandlingar och samtal kan se ut på olika sätt, men pågår överallt och alltid när mening och betydelse uppstår. I citatet handlar det om relationen mellan insekten och blomman, som är delar av samma helhet och därför
inte klarar sig utan varandra även om de ser sig själva som autonoma. Relationen mellan pollineraren och blomman är symbiotisk på ett sådant sätt att det är omöjligt att veta vad som kom först. Vissa blommor kan bara pollineras av en enda insekt och deras respektive liv och framtid är därför sammantvinnade; relationen mellan är
livsavgörande för båda parter trots att ingen av dem ser den. Det centrala finns mellan. Ömsesidig tillblivelse
handlar det om, eller a-parallella block av tillblivelse. Alla ordningar består av olika inslag och mer eller mindre
av både och. Det handlar inte om det är bra eller dåligt eller om vad och hur man ska göra. Samhället förändras
inte på det sättet. Politiken styr inte, den skapar förutsättningar och följer. Det är delarna som påverkar helheten
genom besluten som tas i vardagen och sätten att agera så att säga enskilt, tillsammans. Politikens ansvarsområde ligger på en övergripande nivå, men förutsättningarna för att bedriva politik finns på skalnivån under. Dynamiken i samhällsförändringen uppstår mellan dessa nivåer. Exakt samma beslut i två olika samhällen, organiserade på olika sätt, kan ge upphov till helt olika utfall. Ingen kan veta vad som ska ske, men det går att lära sig förstå förändringens logik och dynamiken i delarnas inbördes relationer.
Man skulle kunna säga att orkidén imiterar den geting vars bild den reproducerar på ett betecknande sätt
(mimesis, efterhärmning, lockbete etc.). Men detta stämmer bara på stratanivå – en parallellism mellan
två strata av ett sådant slag att en växtorganisation i det ena imiterar en djurorganisation i det andra. Sam
tidigt handlar det om något helt annat: mer än imitation, snarare ett infångande av kod, kodens
mervärde, stegring av valens, verkligt blivande, orkidéns geting-blivande, getingens orkidéblivande, och
vart och ett av dessa blivanden säkrar avterritorialiseringen av ett förhållande och återterritorialiseringen
av ett annat; de båda blivandena fogas samman och avlöser varandra i en cirkulation av intensiteter som
hela tiden skjuter avterritorialiseringen längre och längre bort.
Idag fokuseras på mål, kontroll och eﬀektivitet. Samhällsbyggande och utbildning liknar allt mer ett slags pusselläggande. Allt är timat och klart, in i minsta detalj. Både målet och vägen fram finns tydligt beskriven i manualen som alla ska följa oavsett vad som händer i vardagen. Bitarna som identifierats och kvalitetsgranskats ska så
snabbt som möjligt passas in i den givna ramen och allt och alla som inte passar in betraktas som problem som
ska undanröjas, för ordningens skull. Det finns bara plats för en eller ett, i allt fler sammanhang idag. Debatten
dominerar därför både politiken och vardagen. Tänk om det fanns mer utrymme för kreativitet. Tänk om man
kunde samtala om visioner och istället för att debattera vilken väg som är den enda och bästa, skapade en spännande mosaik av skärvorna som finns tillgängliga och byggde något nytt och flexibelt av delarna. Tänk om det
fanns tid att tänka, tänka om och tänka nytt; tid att anpassa och modifiera. Deleuze och Guattari ger oss verktyg
att öppna upp och reflektera över tillvaron. De talar inte om det som är, utan om det som skulle kunna bli. Istället för att okritiskt sträva mot mål borde fler stanna upp och oftare fråga: Vart är vi på väg? Var och när finns det
tid för återhämtning, samtal, tystnad, analys och reflektion?
Boken är en ordnande struktur som med milt våld reglerar läsupplevelsen. Denna bok är skriven på det sätt den
är för att försöka bryta vanans makt och för att göra uppror mot alla förväntningar på linearitet. Det är fortfarande en bok, men det är en annan typ av bok. En bok att tänka med och inspireras av, inte en undervisande bok
som pedagogiskt förklarar vägen fram mot ett på förhand bestämt mål. Jag vet inte allt och har ingen annan
agenda än att peka på möjligheter och visa på alternativ och vägar fram. Den tryckta boken är ett slags trädstruktur, för den dröjer sig envist kvar och påverkar även digitalt skrivande och läsande på nätet. Boken som form är
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ett slags tyst auktoritet som tvingar på läsaren dess inneboende struktur. Det handlar om hastighet, energi och
intensitet; rörelse och förändring. Jämför den tryckta bokens egenskaper med den digitala boken, som lika enkelt kan laddas ner som raderas. På en liten sticka ryms idag ett helt bibliotek. Hur troligt är det att man behåller alla filer som laddats ner på datorns hårddisk efter att datorn blivit omodern eller kraschat? Pappersböcker
från 1800-talet står i min bokhylla medan disketterna från början av 2000-talet ligger och skräpar i en låda. När
den tryckta bokens innehåll förs över till en ny form riskerar den lättare än en inbunden halvfransk utgåva att
förvandlas till en kortsiktig förbrukningsartikel. Olika typer av ordning får olika konsekvenser och det är helheten som bestämmer vad som är vad.
Samhällen är en annan typ av ordning, men de underliggande ordnande principerna är de samma överallt. Vilket
samhälle vill vi ha: ett där lag och ordning upprätthålls med vapen och våld, eller ett där man är kollektivt medvetna om att man är ömsesidigt beroende av varandra och tar gemensamt ansvar? Allt handlar om hur man ser
på ordning, och på det som ska ordnas. Vem är du, och vem är jag? Är vi främlingar för varandra, eller är vi mer
lika än olika varandra? Över den typen av beslut bestämmer ingen enskild. Getingen och orkidén vet inte att de
är beroende av varandra, ändå eller kanske just därför fungerar arrangemanget och gynnar båda parter trots att
de aldrig förhandlat om villkoren. Ordningar liksom kultur skapas medan man är upptagen av annat, i tillvarons
mellanrum. Inget är eller blir till i ett vakuum. Rhizom reglerar ömsesidighet, men inte med vapen och våld, inte med bestämmande makt, utan på långt mer subtila sätt som man måste upparbeta förståelse och lyhördhet
för, om det ska fungera.
Det föreligger varken imitation eller likhet, utan två heterogena seriers explosion i en flyktlinje bestående
av ett gemensamt rhizom som inte längre kan tillskrivas någon och som inte heller kan underordnas
något slags betecknande.
Relationer, rörelse och sammanhållning. Delar och mellanrum. Där skapas världen och meningen med livet. Förändring är den enda konstanten. Förändring är det som upprepas, det som ständigt återkommer. Rörelsen stannar aldrig, men den kanaliseras och delflöden av den klipps av vilket temporärt hindrar flödets karaktär, men inget är och förblir vad det varit. Ingen är oberoende, alla är relationella. Vi behöver varandra lika mycket som vi
behöver vara för oss själva ibland. Jag är den ende som är jag, men det ödet delar jag med allt och alla andra, det
gör mig inte unik. Tvärtom är det ett trivialt påstående som gäller alla, det betyder inget och går inte att bygga
något hållbart på.
Ömsesidig tillblivelse finns överallt. Samtalets turer och roller, aktörerna som interagerar, allt blir till och förändras ömsesidigt i och genom processens gång; liksom evolutionen som frambringat getingen och orkidén. Växten
och insekten är förbundna med varandra, men själva förbundet är inte skapat av naturen, det är inte naturligt,
det är mot naturen, skriver Deleuze och Guattari lite längre fram i texten. För getingen är en autonom aktör, liksom orkidén. Båda har av en slumpens nyck kommit att utveckla ett ömsesidigt beroende. Getingen och orkidén
är samtidigt båda dubbelt infångade och autonoma, fria att handla som de vill men ömsesidigt beroende av varandra. Och samma förhållande gäller för människor och skapar samhällen. Var och en av oss är visserligen en fri
individ, men människa blir man tillsammans, inom ramen för något slags ordning.
Remy Chauvin uttrycker det mycket väl: “En a-parallell evolution av två varelser som inte har något som
helst med varandra att göra.” Mer allmänt kan det falla sig så att den evolutionära schematiken ser sig
tvungen att överge den gamla träd- och härkomstmodellen. Under vissa omständigheter kan ett virus an
sluta sig till embryonala celler och själv överföra sig som embryonal cell hos en komplex art; dessutom
kan det fly, förflytta sig genom cellerna hos en helt annan art, inte för att föra med sig ”genetisk
information” från den förra värden (enligt aktuell forskning av Benveniste och Todare kring ett virus av
typ C och dess dubbla koppling till DNA hos babianer och vissa arter av huskatt).
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Evolution är ett exempel på en tanke som ligger i linje med och fungerar som rhizom. Evolution är en förändringsprocess som uppstår mellan. Arter är resultatet av ett kontinuerligt samspel mellan individer, grupper och
omgivningen; av ömsesidigt upprepad anpassning, gemensam förändring, kollektivt blivande. Allt levande hänger ihop, men inte bara allt levande. Samhällen, vilket är människans sätt att försöka anpassa omgivningen till
sina egna visioner och krav förutsätter att materia och teknik samt språk och tankar ordnas. Allt och alla påverkas av varandra och blir till i en gemensam process av öppen förändring.
De evolutionära översikterna skulle då inte längre följa träd- och härkomstmodeller I vilka man går från
lägre till högre diﬀerentiering, utan en rhizomatisk modell som opererar direkt i heterogeniteten, i vilken
man kastar sig mellan en diﬀerentierad linje och en annan. Återigen ser vi här babianens och kattens
a-parallella evolution, där förstnämnda uppenbarligen inte är en modell för den sistnämnda, den
sistnämnda inte en kopia av den förstnämnda (ett babian-blivande hos katten innebär inte att katten
”spelar” babian). Vi bildar ett rhizom med våra virus, eller snarare: våra virus gör att vi bildar rhizom
med de andra djuren.
Evolution är en öppen process av ömsesidiga tillblivelser. Därför fungerar evolutionen som verktyg för att förstå
kultur och andra öppna förändringsprocesser. Sådana processer finns överallt och alla är inbegripna i dem. Det
är så som samhällen och kultur blir till, genom reflektion och aktion inom ramen för ett sammanhang. Genom
att människor söker tillfredsställa sina behov och interagerar med varandra och med världen. Samproduktion, i
en miljö. Och det är i mellanrummen som förändringen uppstår. Mellanrummen vars betydelse förnekas inom konventionell kunskapsteori. Deleuze och Guattari värnar mellanrummen och visar på dess betydelse. Inget utgår
från något. Det finns ingen punkt varifrån allt annan emanerar, inget ställe eller tillstånd som allt kan återföras
på och som kan bilda utgångspunkt för kunskap om framtiden. Big Bang förs ibland fram som förslag på en sådan punkt, men kunskap om den punkten och det som går att härleda från den säger oss inget betydelsefullt om
människan, samhället, moral, kunskap eller kultur. Big Bang ger kunskap om hur planeter rör sig, hur solsystem
uppstår och vad som händer med Universum; men kultur uppstår och det som händer mellan människor sker i
en annan dimension och kulturvetenskapens analysverktyg är skapade för att förstå det som händer där.
Genom att rikta fokus mot mellanrum, relationer och ömsesidiga tillblivelser kan Deleuze och Guattari sägas
vara posthumanister, det vill säga de undersökte människor, kultur, tillblivelse och ordning utan att placera människan i centrum. Posthumanismen söker efter alternativa definitioner av begreppet humanism och undersöker
människans och mänsklighetens gränser, olika sammansättningar som människan ingår i; det är en forskningstradition där relationer och olika typer av samverkan undersöks. Människan är inte en och odelbar för posthumanister, utan flera. Människan består av mindre delar som hålls samman och fungerar som en, men hen är
också del av större helheter. Allt handlar om var man drar gränsen, och det beror på och kan alltid diskuteras.
Ingenting är givet för posthumanismen, vilket ibland och olyckligtvis missuppfattas som uttryck för relativism.
Posthumanismen är ett bildningsprojekt som söker ny kunskap om människan och det mänskliga i relationer
och mellanrum som inbegriper mer och går utanför människans högst begränsade biologi.

Öppnar upp ett mellanrum
Kultur uppstår mellan och både påverkar och påverkas indirekt. Kultur är överallt och alltid allas och ingens. Kultur kan inte ägas av någon och alla har sin egen uppfattning om den. Kulturforskare har kunskap om olika aspekter av speciella, avgränsade kulturella uttryck, men kulturvetare är inte experter på kultur i bestämd form singular. Kulturvetenskapen jag ägnar mig åt handlar om att försöka förstå hur lite man egentligen vet och om att sprida insikt om hur svårt det är att förstå kultur. Jag skriver mer om det som är vagt eller höljt i dunkel än om det
som är känt och belagt för det är där som den viktiga kunskapen finns, även om den inte går att fånga. Det finns
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alltid många olika sätt att närma sig mellanrummen som utgör kulturens ständigt närvarande men alltid dolda
element. Tiden är en sådan faktor som alla känner igen och har egen erfarenhet av, men som ingen känner den
fullkomliga sanningen om. Tiden är liksom kulturen en upplevelse mer än något annat. Känslan av att tidens
hastighet varierar är just en känsla. Det känns som tiden går snabbare ju äldre man blir. Och när tillvaron fylls
av allt fler och allt mer tvingande måsten, när vardagen antas kunna rymma mer och mer av det man önskar få
ut av livet, ökar den upplevda hastigheten. Hur tar man vara på det som är här och nu? Ibland behöver man ta
en paus och bara stanna upp och tänka efter. Mindfulness talas det allt oftare om som en lösning på problemet
med ökande stress i samhället. Fast det är ingen lösning, det är bara ett alternativt sätt att förhålla sig till känslan av otillräcklighet och minskad tid. Även om jag blir bra på att vara närvarande och lär mig arbeta under
press förändras inte situationen och det underliggande problemet. Och om jag lär mig hantera stressen bättre
och satsar på att utveckla sådana egenskaper leder det bara till att intensiteten och förändringshastigheten kan
öka lite till innan den når sin oundvikliga gräns. Alla system och tillstånd har en gräns för vad de mäktar med
att härbärgera innan de kollapsar eller förändras. Och system och tillstånd som befinner sig långt ifrån jämvikt
är känsligare än system som ligger nära jämvikt. Om framtiden skapas här och nu, i det möjligheternas mellanrum som vi lever i, just i skarven mellan då och sedan, spelar det roll vad vi gör och hur vi tänker. Hastar vi mot
nästa mål eller stannar vi upp och tänker efter? Just den typen av frågor avgörs till stor del av slumpen inom ramen för ett kulturellt sammanhang som skapar olika förutsättningar men aldrig fäller avgöranden. Ensam kan
ingen förändra världen, men det många gör får konsekvenser. Det handlar inte om samarbete, utan om a-parallella processer av ömsesidiga tillblivelser. Jag är beroende av dig på samma sätt som du är beroende av mig, även
om vi inte känner varandra och trots att vi kanske avskyr varandra. Kulturen är den plats, det sammanhang som
bildar utgångspunkt för både individuellt och kollektivt blivande och förändring.
Forskning om kultur handlar om att öka medvetenheten om dessa saker. Tiden är det enda vi har. Livet består av
tid, av timmar, dagar, nätter, år. Tidens flod pratas det om ibland, och visst kan tiden uppfattas som ett flöde,
men tid försvinner bara. Tid går inte att dämma upp, spara eller återanvända. Det som var framtiden igår är
idag, som blir historia imorgon. Vi lever här och nu. Upplevelsen av idag påverkar både synen på historien och
framtiden. Var det bättre förr, eller har vi vår bästa tid framför oss? Ingen vet och ingen kan veta. Historien är
det man minns, det man kan och vill minnas. Historien är ett urval, annars skulle vi sitta fast i den och varken
se nuet eller kunna föreställa oss något annat. Framtiden är drömmarna om det som skulle kunna bli. Ser det
mörkt eller ljust ut? Det beror på; vem man är, hur man fungerar och om man är harmonisk och närvarande eller stressad och orolig. Samma historia och framtid ser olika ut beroende på vem man frågar och vilka möjligheter som finns i just det möjligheternas mellanrum som just du, just nu, befinner dig i.
Framtiden går inte att styra, men nuet kan påverkas, vilket förändrar framtiden. Det är den tanken jag far efter
och undersöker möjligheterna med och förutsättningarna för. Framtiden är öppen, men den påverkas ändå. Visioner kan förändra synen på både historien, nuet och framtiden. Vi kan förändra världen och få ut mer av tiden vi
har till vårt förfogande om tillräckligt många vill och gör vad som krävs, i vardagen, här och nu, sida vid sida.
Det jag tänker på är ingen revolution, snarare motsatsen till en revolution. En revolution är alltid någons och
den har ett mål. Revolutionen drivs av en ledare, med utgångspunkt i en bestämd uppfattning om hur det är eller ska vara. Den omvälvande förändringspotential som jag talar om finns här och nu, mellan oss människor och
den utgår från det som görs och handlingarnas konsekvenser. Förändringen jag har i åtanke handlar inte om att
sluta sig samman kring ett gemensamt mål utan om att kollektivt bryta destruktiva mönster i vardagen. Det
finns en stor förändringspotential i tiden att tänka efter, i vilan och reflekterandet över vart vi är på väg. Kraften
som finns i mellanrummet som när som helst kan öppnas upp och utnyttjas är lätt att försumma och just därför
viktigt att uppmärksamma för alla som vill verka för hållbarhet. Stanna därför upp ibland. Vila i tystnaden och
reflektera över vad som är viktigt egentligen.
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Tiden kan som sagt inte dämmas upp eller sparas. Den utgör ett slags urkraft. Idag är alla slavar under den där
kraften, men det förhållandet kan hur enkelt som helst förändras. Stanna bara upp, säg stopp, var sedan tyst och
ta dig tid att reflektera över tillvaron. Svårare än så är det egentligen inte att skapa ett slags hälsosam och hållbarhetsfrämjande variant av hippiegurun Timothy Learys berömda mantra: Tune in, turn on, drop out. Det går att
bli mer närvarande, men det behövs inga droger och att stiga av innebär att man lämnar över makten till någon
annan. Leary uppmanade till uppgivenhet. Stopp betyder; gör ingenting utom att andas och vara närvarande här
och nu. Tyst betyder; skapa en rimlig förutsättning att använda den intellektuella kapacitet som alla människor
förfogar över. Reflektera betyder; tänk efter, ensam eller tillsammans. Vad vill jag? Vad är bra, för mig och för samhället? Vart är vi på väg? Vill vi dit? Vad är ett gott liv? När tiden bara rusar på är det lätt att drabbas av tunnelseende och risken är stor att man gör saker som man sedan ångrar. Stop. Tyst. Reflektera. Det är ingen uppmaning
att röra sig i en annan riktning. Bara en tanke. Vad har vi att förlora på att göra ett försök? Kommer man fram
till att det är bra som det är behöver ingenting förändras, men inser man att det skulle kunna vara mycket bättre
är det hög tid att göra något innan det är försent. Visst kan man vänta till imorgon och ta vara på chansen då,
men det är lätt hänt att man glömmer det i julhetsen, vårstressen, sommarens jakt på fint väder och optimala
upplevelser, och så vidare ... Det är livet, samhället och möjligheterna att göra skillnad som flimrar förbi. Därför;
lägg örat mot marken, känn in och tänk efter.
Detta är ingen lärobok utan en bok fylld av tankar om kultur och organisering; en samtalande bok att tänka med
och samtala om för att bli bättre på att förstå kultur och förändring. Det finns gott om experter där ute, på livets, samhällets och kulturens alla områden; experter som vet säkert och som lever på att ge svar i utbyte mot
lydnad och underkastelse. Jag är ingen expert, jag pekar på frågor istället och vill delta i samtal om olika sätt att
förstå problem och söka svar. Experter är som ståtliga träd, för att leda samtalet tillbaka till texten om rhizom av
Deleuze och Guattari. Experter dominerar och erbjuder skugga och skydd under sin lövkrona. Experter tar på
sig ansvar och ger tydliga svar, men tryggheten det ger att lägga sitt liv och samhällets framtid i händerna på experter är bedräglig. Experter är mästare på debatt, fast det är samtal som leder till hållbarhet. Experter driver
ner bopålar, hägnar in och försvarar territorium, trots att kultur och tankar inte går att kontrollera och även om
det framförallt behövs balans mellan delarna och förmåga att hantera mångfald för att bygga ett hållbart samhälle.

Makt, mellanrum och olika sätt att ordna världen
Mer eller mindre explicit handlar organisering om makt, förändring är ett resultat av makt i ordets vidaste bemärkelse. Inte en makt någon har utan den makt som finns inbyggd i kulturen och som utgår från allt det som
tas för givet i vardagen. Makt är agens och handlar om förmågan att göra skillnad; öppna upp eller stänga till,
reglera eller befria? Denna bok handlar om motstånd mot tendenser till territorialisering, om strategier för att
främja upplösning och deterritorialisering. Rhizom är inte avsaknad av ordning utan en annan typ av ordning
som, överfört till kultur bygger mer på samtal än debatt och som kräver ömsesidig omsorg för att fungera. Det
handlar inte om antingen eller; absolut makt eller total frihet fungerar båda lika illa, men det finns andra modeller för organisering av kultur än rigida kontrollmaskiner. Rhizom handlar inte om att nå full kontroll, utan om
att nå halvvägs och slå sig till ro med det. Rhizom är ett sätt att organisera rörelse och förhålla sig till förändring, inte en metod att målstyra och kontrollera verksamheter.
Som Jakob säger: överföringarna av genetiskt material via virus eller andra processer, sammansmältning
en av celler som härstammar från olika arter, har resultat som är analoga med resultaten av de
“naturvidriga kärleksakter som var så omhuldade under antiken och medeltiden”. De tvärgående
kommunikationerna mellan diﬀerentierade linjer suddar ut de genealogiska träden. Man bör alltid söka
det molekylära, eller själva den submolekylära partikel med vilken vi allierar oss. Vi utvecklar, och dör av,
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polymorfa och rhizomatiska influenser oftare än av nedärvda sjukdomar, eller av sjukdomar som själva
har ett arv. Rhizomet är en anti-genealogi.
Rhizom lämnar inga spår efter sig, för det är inget i sig. Det går bara att förstå och hantera indirekt, genom att
engagera sig och sedan fortsätta sitt engagemang. För att komma till rätta med och lösa klimatproblem, främja
jämställdhet och mångfald krävs en annan syn på förändringsarbete. Makt driver förändring och behövs, men
den korrumperar förfärande lätt den som lierar sig med den och riskerar hela tiden att bli sitt eget syfte. Okunskap om eller naivitet i relation till makt har genom historien många gånger försatt mänskligheten i problematiska situationer. Mer av samma verkar inte klokt. Men om vi är så pass intelligenta som vi vill se oss som borde vi
kunna hantera en annan struktur och syn på ordning än den rådande. Några garantier för framgång finns dock
inte, det finns det aldrig. Det kan inte experter heller utfästa. De kan abdikera som experter om resultatet inte
blir det utlovade, men det innebär att problemet finns kvar. För att klara målet om hållbarhet krävs gemensamt
arbete, vars resultat vi sedan får leva med, utan möjlighet att skylla på någon.
Det är samma sak med boken och världen: boken är inte, vilket en djupt rotad tro gör gällande, en bild av
världen. Den bildar rhizom med världen, det föreligger en a-parallell evolution mellan boken och världen,
boken säkrar världens avterritorialisering, men boken sätter i verket en återterritorialisering av boken,
som i sin tur själv avterritorialiserar sig i världen (om den är kapabel till det, om den kan).
Boken som bild av världens, samhällets och kulturens dynamiska ömsesidighet. Jag och du är var och en för sig
flera och tillsammans blir vi många. Ett slags uttryck för samproduktion. Lätt att tänka på samhället som ett
träd, med maktens krona som skuggar stammen och rötternas myller av slitande arbetare som forslar vatten och
näring uppåt i systemet. Hierarkier finns överallt för det är den synen på organisation som är kulturellt dominerande just nu. Det är inte hierarkierna som ordnar världen och sorterar människorna, det är människorna som
både ordnar och underordnar sig ordningarna. Boken är en utpräglad trädstruktur, uppbyggd av en linjär logik
där organiseringen av innehållet påtvingar läsaren en på förhand bestämd och målstyrd läsning. Bokens form
kontrollerar, låser fast och hindrar uppkomsten av alternativ. Den ordningen försöker jag, med inspiration från
Deleuze och Guattari, bryta med genom att skriva om rhizom på ett rhizomatiskt och öppet sätt, genom att ställa frågor snarare än leda något i bevis.
Boken och trädet, liksom rhizom, nomader och samtal är bilder; verktyg för tanken. Frågan om vilka bilder vi
omger oss med, vilka liknelser vi anammar, är viktig. Om man vill förstå samhället och kultur finns mycket kunskap att hämta i analyser av begreppen som florerar i olika sammanhang. Och trädet/boken är en sådan bild
som styr tanken och reglerar vad som framstår som normalt och önskvärt. Metaforerna som finns i kulturen och
används i vardagen är inga avbildningar utan bilder i eget namn med agens att göra skillnad och påverka tillblivelsens riktning.
Efterhärmningar är ett mycket dåligt begrepp som är beroende av en binär logic för att förklara fenomen
av en helt annan natur. Krokodilen reproducerar inte en trädstam, lika lite som kameleonten
reproducerar de omgivande färgerna.
Världen, både dess innehåll och uttryck, skapas i samma process av tillblivelse. Det finns inga dikotomier, bara
mer eller mindre medvetna uppdelningar av maktordningar, resultat av agens, eﬀekter av skillnadsskapande.
Handling, öppen tillblivelse, rörelse och slumpvisa utkast av än det ena än det andra. Så frambringas världen,
om man ser den med glasögonen som Deleuze och Guattari lämnat i arv till mänskligheten. Kultur och samhället blir till genom att addera och subtrahera delar. Världen växer där den kan, av det som fungerar och så länge
det är fruktbart att röra sig i den riktningen. Som rhizom. En struktur utan centrum, i avsaknad av hierarki. Kulturen är en föränderlig plats under kontinuerlig tillblivelse. Väljer man att se det så öppnar sig möjligheter, går
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det att se alternativ till nuvarande, slentrianmässigt anammade syn på vad som är ordning och hur den upprätthålls. Ibland måste man betrakta saker från olika perspektiv, prova andra synsätt och söka sig fram på alternativa vägar. Man måste gå vilse ibland för att hitta rätt.
Rosa Pantern imiterar ingenting, den reproducerar ingenting, den målar hela världen i sin färg, rosa på
rosa, detta är dess värld-blivande, ett sätt att själv bli omärkbar, själv bli abetecknande, att skapa brott
och sin flyktlinje, att slutföra sin ”a-parallella evolution”.
Rosa Pantern ser ut att vara en förvrängd imitation av en riktig panter, men så måste man inte se på saken. Det
är ett val man gör. En rosa panter på film är lika verklig som en svart panter i djungeln, de är bara olika. Varför
skilja mellan verklig och påhittad, mellan kopia och original? Varför ordna världen på det sättet? Vem har bestämt att det är så man måste göra och varför går det inte lika bra att ordna den och bedöma den utifrån vad den
gör? Detta är frågor som väcks av Deleuze och Guattari, som utmanar den gängse bilden av världen och som vill
få oss att tänka mer kritiskt kring samhället och kulturen som skapas i och genom handlingar i vardagen. Att
lägga sig platt för makten är att underordna sig och leder till utvecklandet av en lydnadsbenägen befolkning.
Och en befolkning som har lätt att marschera i takt är en sårbar befolkning, för den kan lätt manipuleras. En
stark ledare kan enkelt kanalisera sin vilja genom ett homogent folks breda lager, vilket på kort tid kan ge upphov till fruktansvärda konsekvenser. Kritiskt tänkande, analytisk förmåga, mångfald och andra sätt att organisera är uttryck för motmakt och avterritorialisering.
Växternas visdom: till och med när de har rötter finns det en utsida där de bildar rhizom med någonting –
med vinden, med ett djur, med människan (och det finns även en aspekt enligt vilken djuren själva bildar
rhizom, liksom människorna, etc). ”Ruset som ett växtens triumfatoriska utbrott i oss.”
Allt och alla hänger ihop, livet på jorden är olika aspekter av samma. Allt och alla utgör delar av en och samma
interaktiva helhet. Du och jag liksom kulturen som uppstår mellan oss blir till i samma process av tillblivelse.
Det finns inte ett sätt att se på världen, bara olika sätt. Vart och ett med sina respektive konsekvenser kopplade
till sig. Därför är det viktigt att reflektera, tänka kritiskt och noga välja vilka tankeverktyg man använder för att
orientera sig i världen och tillvaron med. För det spelar roll, valet påverkar utfallet och leder till konsekvenser.
Oavsett om det är medvetet eller ej. Valet att inte välja är också ett val och det kommer att leda till konsekvenser. På gott och ont. Lika viktigt är det att göra sig medveten om att kultur blir till som en konsekvens av allt
och allas handlingar. Ett slags multitud, en komplex, föränderlig och sammanhållen helhet.
Och man bör alltid följa rhizomet genom uppbrott, genom att förlänga, dra ut och reläa flyktlinjen, få den
att variera sig, tills man producerar den mest abstrakta och förvridna linjen i n-dimensionen, uppbrutna
riktningar. Att sammanföra de avterritorialiserade flödena. Att följa växterna: man börjar med att fixera
gränserna hos en första linje, längs konvergerande cirklar kring singulariteter som följer på varandra; där
efter ser man huruvida nya konvergerande cirklar, inuti denna linje, etableras tillsammans med nya
punkter som befinner sig utanför gränserna och rör sig i andra riktningar.
Överallt finns brott och bristningar, anomalier och mutationer. Utan dessa fanns inget liv. Mellanrum som aldrig
går att nå. Där verkar slumpen, där uppstår liv. Tänker på Leonard Cohen, på hans låt Anthem, och på textraden
som lyder: ”Ring the bells that still can ring. Forget your perfect oﬀering. There is a crack in everything. That's
how the light gets in.” Det är en vacker beskrivning av kultur. Ingen sammanhållen helhet är hermetiskt tillsluten och totalt avskild från allt och alla andra, för det är det samma som död. Träd ser ut att vara eviga, de lever
länge och är mäktiga. Men när de faller, faller de stort. Som dinosaurierna som under lång tid dominerade världen. Plötsligt ändrades förutsättningarna och deras konstitution, hur maktfullkomlig den än var, kunde inte an-
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passa sig efter de nya förhållandena. Andra arter fick chansen, i mellanrummen och brotten som finns överallt.
Det finns en spricka i allt där ljuset kommer in och liv skapas, rhizomatiskt.
Att skriva, att bilda rhizom, att utöka sitt territorium genom avterritorialisering, att sträcka ut flyktlinjen
ända till den punkt där den täcker hela konsistensplanet såsom en abstrakt maskin.
Bryt upp och sök nya vägar. Våga prova, lita på slumpen. Testa. Tänk lite som en duktig musiker som missar ett
ackord. Det är ingen katastrof, det går ofta att skapa något av det som sker, även om det inte följde planen. Brotten och missarna är inga problem, inga tecken på svaghet, utan skapelsens moder. Tillblivelser styrs alltid till
dels av slumpen. Ömsesidig produktion av liv är just ömsesidig, och ingen kan styra och kontrollera allt fullt ut.
Hållbart liv växer fram ur mångfald och integration, kaos och oordning. Monokulturer är mäktiga så länge de
lever, men samtidigt oerhört sårbara. Något litet och till synes obetydligt och harmlöst, en specialanpassad parasit till exempel, kan utplåna stora och mäktiga populationer och samhällen som söker skydd bakom aldrig så höga murar. En sammanhållen helhet som förmår härbärgera en hög grad av mångfald är kanske inte lika ståtlig
som en mäktig monokultur på ytan, men den är svårare att förgöra, för det krävs samordning av en massa olika
typer av hot för att få mångfalden på fall. Följ därför dina egna spår, våga söka nya vägar och lita på slumpen.
Bryt upp. Agera som rhizom, värna mellanrum och mångfald. Så kan ett mer hållbart samhälle byggas.
“Gå först till din gamla planta och se noga vilka fåror som regnet åstadkommit. Vid det här laget måste
regnet ha fört fröna långt bort. Ge akt på rännilarna (zanjitas) som lööper därifrån, så att du kan avgöra
vilken riktning flödet tagit. Leta sedan rätt på den planta som växer längst bort från din egen. Alla plantor
däremellan är dina. Senare när de går i frö, kan du utvidga ditt territorium genom att följa vattenflödet
från varje planta inom området.”
Det finns sprickor och brott överallt, liksom dolda, underjordiska förbindelser mellan allt och alla. Detta är inget
problem, det är en förutsättning för livet. Kultur blir till i mellanrummen. Där verkar slumpen, där uppstår flyktlinjerna som kan förnekas eller användas. Vi väljer, hela tiden, i vardagen, om vi ska göra något konstruktivt av
det som sker eller om vi ska ignorera och följa planen. Valen sker både medvetet och omedvetet. Konsekvenserna av dessa val, resultatet av den ömsesidiga produktionen av liv, är kultur och samhälle, levt liv och vardag.
Musiken har alltid fört vidare sina flyktlinjer, i egenskap av “mångfalder i förvandling”, även när den vänt
på de koder som strukturerat den och gjort den trädartad; det är därför den musikaliska formen, i sina
brott och i sina förökningar, är jämförbara med ett ogräs, ett rhizom.
Musik är toner som harmonierar och svänger i takt. Musik är resultatet av skapande, av upprepade försök. Musik uppstår genom aktivt lyssnande, genom tillvaratagande av möjligheter. Musik blir till när någon upptäcker
och gör något konstruktivt med en flyktlinje som hittats i mellanrummen. Musik är som livet, som ett rhizom.
Livet är som musik, som ett slags improvisationer kring välkända teman. Inget är sig likt. Allt förändras. Därför
är det viktigt att veta när det är lämpligt att anpassa sig och följa med och när man kan och bör bestämma och
kontrollera. Någon enda eller bästa metod finns inte, bara olika metoder och strategier.

Vägen är målet
Rhizomet är inget i kraft av sig själv, det blir ständigt till; det håller både ihop och isär. Rhizom är en synonym
för livet. Det växer i alla riktningar, där det går, när det går och så länge det går. Det är en struktur, men har inget centrum. Alla delar är lika centrala för helheten. Internet är en liknelse som många använt för att beskriva
den här typen av struktur. Viktigt dock att inte glömma att det som beskrivs är strukturen, sättet att organisera
och att det görs för att skapa förståelse, inte för att förklara hur det är. Internet är organiserat som ett rhizom,
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men rhizomet är en tankefigur, ett orienteringsverktyg, ett sätt att förstå. Tankarna om rhizom är ett slags karta.
Om den inte används ute i terrängen för att orientera sig med är den värdelös.
5° och 6° Principen om kartografi och dekalkomani: ett rhizom går inte att rättfärdiga med någon
strukturell eller generativ modell.
Rhizom är en speciell form av tillblivelse, ett sätt att växa tillsammans. Rhizomet är resultatet av ömsesidig tillblivelse, i relation till omgivningen. En helhet eller ett sammanhang i förändring. Rhizomet är förändring, blivande och går inte att kartlägga, går inte att beskriva för någon som befinner sig utanför strukturen. Vill man
förstå rhizomet eller ett sammanhang rhizomatiskt måste man engagera sig i processen av tillblivelse. Utan delaktighet, ingen förståelse. Rhizom är resultatet, konsekvensen av interaktion. Dess enda mål är vägen fram, rörelsen, förändringen, tillblivelsen. Till skillnad från trädet och trädstrukturer vars mål är att växa sig stark, skapa
en krona och territorialisera. Trädstrukturer kan kartläggas, och det går att orientera sig i dem och skaﬀa sig förståelse för dem externt, genom studier på distans, genom att läsa kartan och plugga in dess detaljer. Träd är, om
inte eviga så i alla fall bestående, och därför går det på ett helt annat sätt än ifråga om rhizom att nå kunskap
om och ta kontroll över trädstrukturer.
Det är främmande för alla idéer om en genetisk axel och en djupgående struktur. En genetisk axel är som
en objektiv pivotal enhet på vilken successiva stadier organiseras; en djupgående struktur liknar snarare
en grundsekvens som kan brytas ned i omedelbara beståndsdelar, medan produktens enhet rör sig genom
en annan, transformationell och subjektiv dimension. Man lämnar alltså inte trädets eller rotens –
pivotala eller fascikulära – representativa modell (till exempel det chomskyanska ”trädet”, som associeras
med en grundsekvens och som enligt den binära logiken representerar sin egen alstringsprocess). En
variation på det allra äldsta tänkandet.
Trädstrukturer är hierarkiska och för att förstå och skaﬀa sig inflytande inom sådana strukturer måste man börja
från botten och jobba sig mot toppen. Man måste följa regler och anpassa sig, och först när man nått toppen och
lyckats utmanövrera den som för närvarande har makten kan man förändra strukturen. Förändring inom trädstrukturer sker alltid uppifrån och ner. Men eftersom det tar tid att skapa makt och inflytande underifrån i en
hierarki hinner man påverkas av strukturen man verkar inom och när man väl nått toppen är risken stor att man
blivit en integrerad del av den struktur man vill förändra och därför förväxlar medel med mål.
Vi påstår att den genetiska axeln eller den djupgående strukturen framför allt utgör principer om
kalkering, principer som går att reproducera i oändlighet. Hela trädlogiken är en kalkerings- och
reproduktionslogik.
Spårföljande och reproduktion är förklaringsstrategier som är tillämpbara för att förstå trädstrukturer. För att
hitta in i rhizomatiska strukturer måste man själv skapa en karta, och sedan jobba sig in i och genom strukturen
med hjälp av den. Det går bara att tillägna sig en förståelse genom att vara med och aktivt påverka rörelsen, förändringsriktningen. Rhizomet blir till genom att man försöker förstå det, och kartan är ingen reproduktion, ingen avbildning, den är ett verktyg. En avgörande skillnad. En karta är värdelös om den inte aktivt jämförs med det
man vill undersöka och förstå. Utan ett moment av sökande och interaktion med verktyget och det man försöker
förstå uppstår ingen insikt. Rhizomet utgår från en helt annan logik än trädet. Och det är i sig ett slags karta
som kan användas för att orientera sig i världen med. Uppvisar det man vill förstå träd- eller rhizomegenskaper?
Jämför, engagera dig, kasta dig ut. Lev. Bara så går det att skapa hållbar kunskap om världen och sammanhangen
man lever och verkar i.
Det är i lingvistiken som i psykoanalysen: objektet är det omedvetna, som självt är representativt, som
kristalliseras i kodifierade komplex återförs till en genetisk axel eller distribueras i en syntagmatisk
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struktur. Målet är en beskrivning av ett faktiskt tillstånd, en återbalansering av de intersubjektiva
relationerna eller ett utforskande av ett omedvetet som redan finns där, undangömt i minnets och
språkets dunkla vrår. Med utgångspunkt i en överkodande struktur eller en upprätthållande axel kalkerar
man av någonting som man tror sig kunna finna fixt och färdigt. Trädet artikulerar och hierarkiserar
kalkeringarna, kalkeringarna liknar trädets blad.
Träd är färdiga strukturer som har sin form redan på fröstadiet. Ekollonet blir en ek om bara förutsättningarna
är de rätta. Rhizomatiskt organiserade växter är mer flexibla och anpassar sig mer efter det aktuella sammanhanget eller omgivningen där tillblivelsen sker. Rhizomet anpassar sig, det är anpassning, rörelse, medskapande,
förändring. Trädordningar kompromissar inte, de växer enligt premissen antingen allt eller inget. Skillnaden är
markant och viktig att lägga märke till. Den prioriterade ordningen, defaultläget i dagens samhälle är trädet. Så
behöver det inte vara. Trädstrukturer kan vara bra och fungera, men inte till allt, inte överallt och framförallt inte alltid. Det behövs verktyg som är anpassade efter problemen man vill lösa och förändringen man vill uppnå.
Varför vill jag se mer av rhizom? Varför värna icke-hierarkiskt samarbete och samproduktion av liv? För att det
är ett sätt att ordna kultur som bestäms av dem som ingår i och engagerar sig i strukturens tillblivelseprocess.
Rhizom är demokrati i praktiken. Därför gillar jag rhizom som tankemodell och organisationsprincip. Det enda
som krävs för att vara med och förändra en rhizomatiskt struktur är engagemang. Ordningen och helheten blir
vad vi gör den till, alla vi som engagerar oss och kämpar för den vision som styr förändringens riktning. Rhizomet engagerar, trädet passiviserar. Rhizom blir vad kollektivet gör dem till, till skillnad från träd som kan kapas
av den som manövrerar sig upp till toppen. Rhizomet bygger på tanken att det är vägen som är målet. Med rhizomet som modell går det att försöka bryta mönstret och bygga ett annat samhälle, om och när tillräckligt många
orkar och vill engagera sig. Det handlar aldrig om hur världen är, för den är inte, den blir till i och genom organiserandet av vardagen, och det kan ske antingen i riktning träd eller riktning rhizom.

Krafter och motkrafter
Allt fler letar allt oftare och mer intensivt efter svar. Alla vill veta så mycket och så säkert som möjligt, så fort
som möjligt, samtidigt som man vill avslöja så lite som möjligt. Det är en tydlig trend i samhället, i världen. En
gammal idé om hur man når framgång. Största möjliga vinst till lägsta möjliga pris. Kärt barn har många namn
brukar man säga; merkantilism är ett ord för denna företeelse, egoism och girighet är andra. Tanken bygger på
att jag är autonom och omgivningen ett hot. Jag ska få ut så mycket som möjligt och betala så lite som möjligt.
Jag ser om mitt hus och gör bara det som gynnar mig. Vi vet att majoriteten är övertygad om att man är klokare
och bättre än genomsnittet, därför finns inget fungerande hinder för utvecklingen som är illa nog när individer
tar tanken till sig och agerar på egen hand i enlighet med den, men som riskerar att rasera samhället om tanken
utvecklas till en kollektiv rörelse. Människa blir man tillsammans med andra och även om många tror att de är
bättre än de flesta och övertygade om att just de är en vinnare är det ett obestridligt faktum att majoriteteten av
individer i ett sammanhang aldrig kan vara bättre än genomsnittet. Det spelar ingen roll hur spridd uppfattningen är. Alla får det sämre om denna typ av tankar upphöjs till sanning och görs till norm. Så länge det finns en
utbredd tro på att jag kan bli en vinnare på egen hand kommer territorialiseringen att växa sig starkare. Det
finns dock motkrafter. Som alltid finns det kloka människor som kämpar för en annan väg, för alternativa lösningar. I början av 2013 läste jag i SvD om ett upprop som undertecknats av elva framstående kulturpersonligheter i Europa. Uppropet publicerades ursprungligen i den norska tidningen Aftenposten och undertecknarna uttrycker sin oro över att Europa som idé, dröm och projekt går mot sin död.
Det Europa som våra föräldrar byggde, ett nytt koncept som efter kriget gav människor fred, välstånd och
demokrati – unika fördelar. Detta Europa är återigen på väg att falla sönder mitt framför våra ögon.
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Bland de som skrivit under finns författarna Salman Rushdie och Umberto Eco, filosoferna Bernard-Henri Lévy
och Julia Kristeva. Länderna som en del av dem kommer ifrån, var (och är kanske fortfarande?) inne i en djup
ekonomisk kris och kämpade med kraftiga besparingspaket som slog hårt mot befolkningen. Mycket kan sägas
om EU, som idé och politiskt projekt. Det är ingen optimal lösning och problem med detta sätt att organisera
levt liv och samhällen visar sig hela tiden. För att skydda folket på insidan håller man på att bygga en mur mot
resten av världen. Ändå är EU ett samarbetsprojekt, tänkt att föra människor samman. EU har fortfarande potential för det, men samarbetet är organiserat efter hierarkiska trädprinciper, vilket gör att det växer fram behov av
kontroll, protektionism och murar. Jaglojaliteten underblåses på olika sätt i samhället och om den inte motarbetas breder den ut sig. Iden om jaget är ett slags singularitet med en dragningskraft som likt gravitationen växer
med massan (antalet individer och grupper som ansluter sig till tanken), eller en rännil som blir en bäck och sedan en flod som på sikt riskerar att svämma över alla bräddar. Vid någon punkt på vägen är det för sent att vända utvecklingen, men var den punkten är vet man först i efterhand och då kan det vara för sent att göra något åt
saken.
Jag ser ett mönster. När jag studerar samhällena som växer fram, här hemma och där borta, ser jag konsekvenserna av en rad kulturella förgivettaganden materialiseras. Problemhanteringsstrategier som används idag bygger ofta på mer av samma; det finns nämligen en grundmurad och utbredd övertygelse om att det går att med
säkerhet och precision avgöra vad som är problemet och därför håller man fast vid föreställningen om att det
inte kan vara fel på metoderna (de är ju underbyggda med evidens och kvalitetssäkrade). På område efter område ser jag en mänsklighet som å ena sidan famlar i mörkret och som uppfinner vägen under resans gång och å
andra sidan talar med säkerhet om det som måste göras. Framtiden är öppen även om många är övertygade om
att den går att förutsäga. Historiska fakta blir till sanningar om framtiden, vilket är förenat med risker. Rhizomatisk ordning är ett anspråkslöst och mer hållbart komplement till hierarkiska strukturer, med ståtliga kronor och
vittförgrenade rotsystem, men utan kontakt med resten av skogen.
Vad som behövs är fler olika sätt att se på världen, framtiden och det som är här och nu. Det är mångfalden av
tankemodeller som ökar hållbarheten. Alternativa verktyg att tänka med är vad Deleuze och Guattari har efterlämnat. Verktygen ligger där för vem som vill att plocka upp, försöka förstå och sedan använda. Rhizom är ett
alternativ till det trädtänkande som växer upp och fram i världen idag; ett förslag till kartskiss över framtidens
okända terräng.
Rhizomet är helt annorlunda: en karta, inte en kalkering. Skapa en karta, inte en kalkering.
Skillnaden är avgörande. Spåren, kalkeringarna som ritas av historiker, fokuserar på det som var. Kalkering är en
exakt avbild. Överfört till samhället och kulturen leder den kunskapssynen till ett tänkande som reifierar gårdagen, som låser fast traditioner och hindrar nytänkande och kreativitet. För att främja hållbarhet behövs kartor,
det vill säga olika mer eller mindre fantasifulla bilder över möjliga framtida samhällen. Kartor är orienteringsverktyg, inte exakta avbilder. Därför kan kartor vara mer fantasifulla och innehålla visioner och alternativa framtider att reflektera över och inspireras av. Vad behövs för att bygga hållbart samhälle? Är det mer, tydligare och
exaktare detaljkunskap om det som varit eller visioner om olika önskvärda och möjliga framtider? Är det planer
och mål eller samverkan och lyhördhet? Träd och kalkeringar bygger på gamla meriter. Rhizom och kartor är inriktade på framtiden och handlar om att finna vägar fram i okänd terräng.
Orkidén reproducerar inte en kalkering av getingen, den bildar en karta tillsammans med getingen, inuti
ett rhizom. Kartan är motsatt kalkeringen därför att den helt och hållet är vänd mot ett experimenterande
som är inbegripet i det reella.
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Med kartan som verktyg i arbetet med att bygga framtiden tvingas man tänka nytt om det som är och det som
blir. Kartan aktiverar, kalkeringar passiviserar. Spårandet kan bara utföras av auktoriteter, det leder till hierarkier
och gör systemet trögrörligt och sårbart. Rhizomet främjar nytänkande, och är en manifestation av uppmaningen: låt oss göra ett försök! Allt är värt att testas, en gång i alla fall. Rhizomet som tankemodell hjälper oss att se
förbi backspegeln och bortom nuet, in i en öppen framtid som är under tillblivelse. Rhizomet är kontaktytan till
det som skulle kunna bli; det virtuella, alltså det möjliga men ännu inte realiserade. Genom att formulera tänkta
framtider. Genom att samtala om önskade lägen. Genom att utbyta tankar och erfarenheter växer ett mer integrerat samhälle fram där fler engageras. Trädtänkande och jaglojalitet segregerar och söndrar. Rhizomstrukturer
integrerar och för människor samman. Framtiden är ett kollektivt projekt, oavsett hur man väljer att se på saken. Därför är det bättre att skapa kartor och samtala om det som skulle kunna bli, än att stirra i backspegeln
och konstruera regler och system för kontroll av kvalitet och måluppfyllelse.
Kartan reproducerar inte ett omedvetet som är slutet kring sig självt – den konstruerar detta omedvetna.
Den medverkar till fältens sammankoppling, till frigörandet av kropparna utan organ, till deras maximala
öppning över ett konsistensplan. Den gör sig själv till en del av rhizomet.
Bryt upp, bryt upp, skrev Karin Boye. Oändligt är vårt stora äventyr! Hennes tanke löper som ett slags röd tråd
genom hela serien texter på temat Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle. Utbyta information, dela med
sig. Bara så kan man få. Kärlek och kunskap, glädje och öppenhet växer ju fler som delar med sig. Det är en
oändlig resurs på det viset. Generositet och solidaritet leder till hållbarhet. Enkelt är det inte på något sätt, men
i grund och botten handlar det bara om att bryta mönster genom att skapa och följa nya kartor och genom att
fokusera på vägen fram istället för på målet.
Kartan är öppen, den är sammankopplingsbar i alla sina dimensioner, nedmonteringsbar, omvändbar,
ständigt förmögen att motta modifikationer. Den kan vara söndersliten, upp- och nervänd, den kan
anpassa sig till alla sorters montage, den kan sättas i verket av en individ, en grupp, en social formation.
Man kan rita den på en mur, uppfatta den som ett konstverk, konstruera den som en politisk handling
eller som en betraktelse.
Kartan som redskap för samhällsbygge integrerar, engagerar och mobiliserar det stora flertalet. Kartan finns, förändras och påverkar tillblivelsens riktning i mellanrum. Folket bygger landet, och makten kommer underifrån.
Det finns gott om gamla sanningar som fångar insikten som inte kommer från någon. Deleuze och Guattari har
inte skapat en ny och revolutionerande teori om hållbarhet; inte jag heller. Strävan här är istället att hitta sätt
att göra bruk av det vi redan vet, för hur mycket ny kunskap som än produceras lever vi inte riktigt i enlighet
med insikterna. Andra kunskaper lockar mer och det är lättare att låta sig förföras av konsulter som turnerar
land och rike runt med snyggt förpackade innovativa lösningar som säljs till en redan frälst publik som kommer
för att lyssna på information som stämmer bättre överens med det man redan ”vet”. Ofta bestämmer man sig
först hur det är, och sedan letar man bevis för att det stämmer. Och bara sådant som stödjer teorin accepteras
som sanning. Att tänka nytt och bryta vanor är svårt. Därför är det viktigt att jobba med verktyg som fungerar.
Rhizom handlar om kritiskt tänkande, om vaksamhet och om fokus på det som är här och nu, på det som fungerar, när det fungerar och så länge det fungerar. Den eviga frågan i en rhizomatisk utvecklingsprocess är: Närmar
vi oss målet, eller fjärmar vi oss? Det handlar om att ständigt rikta uppmärksamhet mot och röra sig mellan både kartan och terrängen. Om kartan inte fungerar kan man alltid rita en ny karta och vill man skapa ett hållbart
samhälle har man ett ansvar att göra det. Att rita egna kartor och jämföra dem med andras är att samtala om olika vägar fram. Att peka på och strida för den enda vägen handlar bara om makt och om att vinna debatten.
Detta är ett av rhizomets kanske viktigaste karaktärsdrag, att alltid rymma mångfaldiga ingångar; grytet
är i en bemärkelse ett djuriskt rhizom och medför ibland en skarp åtskillnad mellan flyktlinjen i egenskap
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av förflyttningens korridorer, och reservatets eller boplatsens strata (jfr. bisamråttan). En karta har
mångfaldiga ingångar, till skillnad från en kalkering som alltid återkommer ”till det samma”.
Framtiden är öppen och därför är alla vägar fram som formuleras i bestämd form singular farliga, för den tanken
är ett utryck för det som Nietzsche benämner viljan till makt; försök att låsa fast sådant som måste vara öppet.
Kultur, framtiden, demokrati och hållbarhet, till exempel. Den enda vägen leder alltid fel, för den leder alltid tillbaka till det samma. Kalkeringen är en överflödig upprepning, en låst tanke som refererar tillbaka till sig själv.
Kartan öppnar upp och inspirerar, främjar samtal och mellanmänsklig kommunikation. Mångfald är nyckeln till
hållbarhet, inte ett problem. Mångfald är ett mått på hållbarhet för ju mer mångfald ett sammanhang kan härbärgera desto mer hållbart är det. Kartan är mångfald och kalkeringen är enfald.
En karta handlar om framförande, medan kalkeringen alltid återkommer till en förment ”kompetens”. I
motsats till psykoanalysen, till den psykoanalytiska kompetensen – som alltid återför varje begär och
varje utsaga till en genetisk axel eller en överkodande struktur, och som I oändlighet utvinner monotona
kalkeringar ur den ena axelns stadier eller den andra strukturens beståndsdelar – vägrar schizoanalysen
att befatta sig med någon som helst föreställning om kalkerad oundviklighet, oavsett vilket namn man
ger den: gudomlig, anagogisk, historisk, ekonomisk, strukturell, nedärvd eller syntagmatisk. (Man ser
tydligt hur illa Melanie Klein förstår hur kartografins problematik fungerar hos en av hennes
barnpatienter, den lille Richard, hur hon nöjer sig med att dra fram redan existerande kalkeringar –
Oidipus, den gode och den onde pappan, den onda och den goda mamman – alltmedan barnet förtvivlat
försöker fullfölja ett framträdande som psykoanalysen totalt underkänt.).
Psykoanalysen, den klassiskt Freudianska, är en illustration av kalkeringens makt över människor och kultur; ett
uttryck för viljan till makt, den enda vägen, debatten. Den har sin bild klar på förhand. Och den bilden, den rätta tolkningen, tvingas på klienten. Överallt finns liknande exempel. Auktoriteterna på respektive område antas
veta bäst, och de underordnade måste anpassa sig. Om man väljer den vägen, trädvägen, för att söka bot och
lindring, för att det känns bra, säljer man sin själ till djävulen. Schizoanalys, som Guattari och Deleuze för fram
som alternativ, är en uppbrytande teknik, en variant av nomadologin och minor science eller en mindre litteratur; alla är försök att öppna upp och tänka och arbeta tillsammans för att värna mellanrummen som behövs för
att förlösa flyktlinjer och finna möjligheter. Det är en analys där man lyssnar mycket mer på klienten, och tar
hen på ett mycket större allvar, utan att kompromissa med kunskaperna som läkaren har om det mänskliga psyket. Klienten bjuds in i schizoanalysen och görs till medskapare av den förståelse som båda parter vill nå. Vad är
önskvärt? Vad fungerar? Låt oss samtala och se vad som händer och vart vi hamnar. Det är vad rhizomet som
tankemodell både handlar om och kan hjälpa oss att inse.
De partiella drifterna och objekten är varken stadier på en genetisk axel eller positioner i en djupgående
struktur; de är politiska val i relation till problem, till ingångar och utgångar, till återvändsgränder som
barnet lever politiskt – det vill säga med hela kraften hos sitt begär.
Tillvaron och kulturen är fyllda av alternativa vägar fram, av utgångar och ingångar, av problem och möjligheter.
Livet är inte ett och det samma för alla, överallt, alltid. Livet är en mångfald som förändras och blir till i handling, det skapas som en konsekvens av människors levda liv i vardagen. Rhizomet och kartorna som det tänkandet möjliggör är inte den enda vägen, det är en väg. Framtiden är liksom alla fakta alltid mer eller mindre alternativ. Vilken väg vi tar är upp till oss, i stunden. Valet är fritt, men vi får leva med konsekvenserna. Är vi nöjda
med hur vi har det kan vi lugnt vandra längs den inslagna vägen. Om inte, finns det alternativ, andra kartor man
kan välja.
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Plats för reflektion, om skillnaden mellan klyftor och mellanrum
Detta är som sagt en rhizomatisk text utan tydlig början mitt och slut, det viktiga är det som händer mellan. Texten är en samling upprepade försök att förstå begreppet rhizom och dess användningsområden på olika sätt.
Och det är också poängen att begreppet ska förstås på lite olika sätt. Det kan inte förstås på vilket sätt som
helst, men heller inte definieras i detalj och bara förstås på ett enda sätt. Närmare än så går inte att komma en
definition av den här typen av begrepp, hur mycket man än vill. Verkligheten och kulturen är som de är, inte
som människor vill eller önskar sig. Rhizom är ett undflyende begrepp skulle man kunna säga och just därför
passar det så bra för undersökningar av kultur som till sin natur är vag och otydlig eller komplex och därför
omöjlig att beskriva i detalj på ett objektivt sätt. Rhizom som begrepp betraktat är med andra ord lika vagt som
det som ska undersökas. Och det är kanske ovant att tänka så för den som utgår från att alla frågor har ett och
ett enda svar. Jag är ledsen, om det är vad man söker i kulturen kommer man att bli besviken. Kulturen är och
fungerar helt enkelt inte så, och det måste man bara acceptera.
Som rubriken antyder är detta ännu ett mellanrum. Ett uppehåll på vägen, en plats där bröd bryts i hast och där
man vilar för att orka fortsätta. En plats för reflektion. Det behövs pauser och fokus på annat för att förstå komplexitet och det som är vagt till sin natur. Filosofin som Deleuze och Guattari skapade är inget man hårdpluggar
eller enkelt sätter sig in i, utan ett system av tankar som skapats för att leva med och för att använda för att förstå tillvaron och samhällsförändring på dess egna premisser. Det är en öppen och föränderlig filosofi fylld av
verktyg skapade för att förstå förutsättningar för förändring. En, för att använda ett ord som belackarna ibland
använder för att karakterisera filosofin, elitistisk filosofi. Och så kanske det känns. Det går naturligtvis att avfärda den på det sättet, liksom för övrigt även denna bok, men det finns andra sätt att läsa också; det gör det alltid
oavsett vad författaren vill. Allt handlar om vad man väljer och hur man ser på sitt eget ansvar som läsare. Det
är inte ovanligt att den som talar om komplexa ämnen, som till exempel kultur, anklagas för att inte ha koll eller
för att torgföra illa genomtänkta tankar. En av de mest utbredda härskarteknikerna inom akademin och samhället handlar om att med hjälp av retorisk skicklighet och pondus, med stöd i titlar och utmärkelser, pengar och
publikationer, tydligt ta avstånd från det som sägs genom att uttala de magiska orden: ”Det dunkelt sagda är det
dunkelt tänkta.” Eftersom den som kommer med anklagelsen står högre i rang anses den kritiserades intellektuella kvaliteter avgjorda och avfärdade, och den anklagade förväntas efter uppsträckningen lämna rummet med
svansen mellan benen. Oavsett vad man skriver eller talar om. Tydlighet och klarhet är norm idag, men normer
är kultur och det bryr sig verkligheten inte om. Och eftersom dessa anklagelser så gott som alltid kommer uppifrån är det ett eﬀektivt sätt att hålla akademin fri från oönskade element och tankar som faller utanför ramen
eller går på tvärs, inte mot fakta eller verkligheten utan mot den akademiska kulturens grundläggande antaganden. Det är olyckligt på väldigt många olika sätt, för om anklagelsen riktas mot någon som talar om något som
till sin natur är vagt hindrar anklagelsen och kunskapssynen som ger makt bakom orden kunskapen att nå ut, och
det drabbar alla eftersom det bidrar till att orimliga föreställningar om kultur levandehålls och skapar onödiga
problem i samhället samt förhindrar utvecklingen mot ökad hållbarhet.
Okloka ord och felaktigheter är både oklokt och felaktigt, oavsett om de torgförs av en professor eller någon annan med makt och inflytande. Därför är invändningar som förs fram utan ödmjukhet och respekt aldrig värda
att ta på allvar; bara kritik och frågor som ställs i en ärlig avsikt att faktiskt lyssna och försöka förstå och som
bygger på tydliga argument som går att bemöta och är möjliga att samtala om. Samtalet är kungsvägen till kunskap om kultur; det respektfulla samtalet där tankar bryts mot varandra och där man lyssnar på och resonerar
med varandra och där fokus ligger på kunskap och ökad ömsesidig förståelse. Kultur är en samling utmaningar
som bara kan antas, det är ingen fråga man blir färdig med eller som det finns ett enda svar på. Samtalar man
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om kultur kommer man att finna att det som låter dunkelt i de flesta fall alls inte är dunkelt tänkt, utan en så
exakt och klart uttryckt beskrivning som möjligt av ett fenomen som till sin natur är vagt.
Osäkerhet och tider av turbulens tar på krafterna och leder till tunnelseende. Det kostar på, hämmar eﬀektivitet,
och flyttar fokus, från den större bilden, framtiden och det övergripande, till det som är här och nu och som rör
mig och mitt. När någons trygghet och överlevnad hotas blir det viktigaste för hen att återskapa harmonin i tillvaron. Först när man känner sig trygg igen kan man ta tag i sådant som rör andra, samhället och planetens långsiktiga överlevnad. Först när det finns tid och möjlighet att misslyckas kan man reflektera över kultur och andra
komplexa frågor. Otrygghet triggar egoism och accentuerar andra mänskliga egenskaper som inte är så vackra,
som girighet. Det svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget. Även den ofantligt rike drabbas. Om
känslan av otrygghet ökar i samhället går det ut över hållbarheten och det växer fram klyftor i samhället. Den
rike bygger murar och den fattige får det ännu svårare att klara livhanken, vilket leder till ökad desperation och
mer osäkerhet. Mellan dessa båda ytterligheter finns den breda massa som har det som de flesta. Medelsvensson, eller vad man nu ska kalla den heterogena gruppen av helt vanliga medborgare i ett samhälle. Osäkerhet
växer i båda ändar av ett samhälle med klyftor, och ju större klyftorna är, desto fler människor riskerar att drabbas av känslan av ökande otrygghet. Bara det att det finns ett hot om ett hot om ökad osäkerhet leder till ökad
stress, tunnelseende och att skärpedjupet minskar. Egoismen sprider sig. Och ju fler som ser om sitt hus, desto
större och mer reellt blir hotet mot mig och mitt. Konsekvensen blir att klyftorna ökar, liksom osäkerheten. Tilliten minskar och de sociala relationerna i samhället utarmas när fler och fler söker sig till sina likar. Mångfalden
minskar och det går ut över hållbarheten.
Sverige är en demokrati. Makten utgår från folket som röstar och representanter som för deras talan i riksdagen.
Den som är rädd söker som bekant trygghet och när egoismen sprider sig som en konsekvens av att alla måste
se om sina egna hus påverkar det valet av politiker. Den som lyckats ekonomiskt men som känner att kapitalet
är hotat kommer kanske att rösta på ett parti som värnar deras intresse. Ett parti som vill sänka skatten och
minska statens inflytande. Den vars utsikter till trygghet är små röstar kanske inte ens, eller ser det som ett val
mellan pest och kolera. Och den stora massan däremellan röstar på något av partierna i mitten. Partier som försöker tillgodose de flesta. Klart vi får ett samhälle med ökande klyftor då. I ljuset av en ökad upplevd osäkerhet
ökar även behovet av trygghet och då är det lättare att implementera regler och kontroll och därigenom underblåsa tendenser till territorialisering. När allt fler bryr sig allt mindre om det gemensamma krackelerar samhället och basen för allt som för bara några decennier sedan var självklart urholkas. Tryggheten som byggdes upp
under rekordåren är unik i mänsklighetens historia. Ett immateriellt världsarv skulle man kanske kunna se det
som, oändligt mycket mer värdefullt än pyramider och annat som finns uppsatt på UNESCOs lista. Jag kastades
ut i världen under de där åren och blev tonåring på 1970-talet och har minnen av oljekrisen även om jag inte insåg då hur omvälvande den skulle visa sig vara. Någonstans under det tidiga åttiotalet, i samband med att jag
började arbeta, förändrades politiken och samhället; av en hel massa olika anledningar, så klart. Många av förändringarna är det ingen som råder över, men politiskt genomförda reformer sker aldrig av en slump och därför har
människor ett ansvar även om ingen kan ställas till svars. Skattesänkningarna under Reagan och Thatcher var
betydande, vilket ledde till att klyftorna ökade. Samhällen slets isär, och såren infekterades under konjunktursvängningarna som följde. Jag målar med bred pensel här. Drar upp linjer. Visar på tendenser. Framförallt väcker
jag frågor. Jag skriver inte historia, jag analyserar kulturen jag lever i och undersöker förutsättningar för förändring. Jag ser ett samhälle växa fram som håller på att såga av grenen det sitter på. Ett samhälle som undergräver
medborgarnas möjlighet att känna trygghet. Jag ser rädslan sprida sig och leda till ökad rädsla. Förhoppningsvis
är det bara mina känslor som spökar, men ingen kan veta. Därför är det så viktigt att samtala, för att sätta ord på
varandras känslor och jämföra det som är med det som skulle kunna bli.
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I tider av osäkerhet känns det tryggt att luta sig mot det som är fast och säkert. Människans behov av trygghet
är ett grundläggande behov och det är starkare än behovet av kunskap. Viljan att veta säkert och det klara och
tydliga vinner därför över mångfald, komplexitet och nyfikenhet. Kunskap handlar alltid mer om tvivel än om
säkerhet. Vetenskapen bevisar ingenting, den undersöker en komplex verklighet. Samhället är enormt komplext
och därför omöjligt att säga något säkert om. Politiskt går det att bestämma och komma överens om att nu gäller detta, även om det strider mot allt man vet, och den typen av beslut har tagits gång på gång genom historien
i olika sammanhang. Den gemensamma nämnaren är att besluten tagits i tider av osäkerhet. Paradoxalt nog är
det när bildningen behövs som mest som den har svårast att vinna gehör. Bildning handlar om förmågan att hantera komplexitet och det krävs tid att tänka och möjlighet att reflektera för att nå dit hän. Människan fungerar
nu inte så, man må vara överens om att kunskap är viktigt, men finns ingen grundtrygghet och saknas förståelse
för och tid att tänka kommer andra och starkare behov att ta över och styra. Därför gör man, mot bättre vetande, gång på gång, saker man i efterhand inser att man inte borde ha gjort. Det är lätt men meningslöst och förkastligt att vara efterklok.
Fundamentalismen har många olika ansikten men eftersom världen och verkligheten är föränderlig är den aldrig
hållbar. Därför behövs förmåga till kritisk analys, tid för eftertänksamhet, bildning. Vad Sverige behöver är fler
som engagerar sig i öppna samtal om önskade framtider. Hotet kommer alltid inifrån eftersom inget land är starkare än tron på dess existens och viljan att förenas som ett folk. Om folket som har makten i demokratin efterfrågar ledare som bestämmer vad man ska enas kring är det ett uttryck för fundamentalism, även om många vänder sig mot det ordet. Vi gräver vår egen grav genom att utgå från bestämda uppfattningar om vad Sverige behöver i det samtal som alla samhällen ytterst vilar på och som är demokratins och det öppna samhällets förutsättning. Svensk kultur är den kultur som finns och förändras här och nu, av alla som lever och verkar inom landets
gränser.

Rhizom växer där, när och så länge det går
Deleuze och Guattari fokuserar på handling och förändring, intresserar sig för och skriver om ömsesidig, relationell tillblivelse. Samhällen, kultur och kunskap skapas eller samproduceras när människor lever sina liv, fullt
upptagna med vardagens alla bestyr. Ingenting är, allt blir till. Det är utgångspunkten, grundantagandet för Deleuze och Guattari. Och det är vad rhizom handlar om, förändring genom kopplingar i alla riktningar. Ett rhizom
är en organiseringsform utan centrum, uppbyggd av kopplingar och tillblivelse. Rhizom är mellanrum och befinner sig i rörelse, lyhört sökande efter vägar fram. Likt nomaden anpassar sig organiseringen efter rådande förhållanden. Till skillnad från träd, som växer där det står, och som tvingar omgivningen till anpassning genom att
dess krona skymmer solen och rötterna suger upp vatten och näring. Trädstrukturer är autonoma och strikt hierarkiska. Rhizomatiska strukturer är relationella, rörliga och har varken centrum eller över-/underordning. Två
olika sätt att organisera. Inget sätt är bättre än det andra, per definition, båda har sina problem och förtjänster.
Därför är det så viktigt att välja sätt att ordna efter sammanhang och syfte. Det finns inget bästa sätt, bara olika
sätt som är bra till olika saker.
Deleuze och Guattari skapar sina begrepp genom att peka på ytterligheter, men det är viktigt att lägga märke till
att det inte handlar om dikotomier, utan om positioner längs ett kontinuum. Träd och rhizom är två sådana ytterligheter som rör organisering. En organisation kan ha mer eller mindre av det ena eller andra; ingen form är renodlad, allt består av blandningar. Den ena ytterligheten i kontinuumet kännetecknas av hög grad av territorialisering, och den andra kännetecknas av att den är avterritorialiserad. Kalkering och karta är två andra positioner.
Kalkering handlar om att kontrollera, att hävda att man äger total kunskap om något. Kartan är ett orienteringsverktyg och handlar istället om att bryta upp mönster och om att hitta nya vägar fram i okänd terräng. Debatt
och samtal är ett tredje kontinuum, och nomaden och stadsbyggaren ett fjärde. Tagna var och ett för sig blir det
92

ingen teori om kultur, men för man samman begreppen och behandlar dem som aspekter av en komplex helhet,
vilket jag försöker göra här och i de andra två böckerna i serien, kommer saken i ett annat läge. Det är samspelet
mellan upplösande krafter och sammanhållande som intresserar mig, och kunskap om dynamiken mellan menar
jag leder till förståelse för hållbarhet och förändring.
Är det ni inte i alla fall så att vi återinrättar en enkel dualism genom att ställa kartorna mot
kalkeringarna, likt en bra och en dålig sida? Är det inte typiskt för en karta att den kan kalkeras av? Är
det inte typiskt för ett rhizom att korsa rötter, att ibland förväxlas med dem? För inte en karta ed sig
redundansfenomen som redan liknar kalkeringar av den? Har inte en mångfald sina strata, där föreningar
och totaliseringar, massifieringar, mimetiska mekanismer, betecknande maktövertaganden och subjektiva
tillskrivanden rotar sig? Kommer inte även flyktlinjerna, tack vare sin eventuella divergens, att
reproducera just de formationer som de hade till uppgift att montera ned och förvrida?
Kritiska frågor till antaganden som gjorts och tankar som förts fram får inte uppfattas som hot eller ses som en
kamp om sanningen. Ingen äger kunskapen, den är allas och ingens. Det är viktigt för hållbarheten och kunskapsutvecklingen att både argumentera för sina övertygelser och det man tror på samt vrida och vända på det
som talar mot det man förfäktar. Inget är ristat i sten, allt blir till i handling. Allt och alla samproduceras och
har alltså ett gemensamt ansvar för konsekvenserna av människors levda liv och den kulturell förändring som
dynamiken i processen ger upphov till. Ingen kan svära sig fri. Det är en viktig förutsättning för att bygga ett
hållbart samhälle att alla involveras och engageras, att man visar att samhället blir till mellan människor och genom kollektiv handling. Som ett rhizom.
Kalkeringar och exakta avbildningar av världen, simuleringar och evidens talar om för oss hur det är, vilket är
viktigt. Framtiden är dock öppen och hur den blir till är aldrig givet på förhand; ingen kan veta något säkert om
det som ännu inte är och som bara kanske kommer att bli. Därför behövs kartor som skapas både av det man vet
och det man önskar sig och vill ska hända. Visioner pekar ut riktningen och sedan är det upp till oss alla att samverka för att försöka ta oss fram i den riktningen. Inga garantier för att målet nås finns emellertid. Därför är det
viktigt med vaksamhet på utfallet, fokus på konsekvenser. Utan kritiskt, analytiskt tänkande finns ingen hållbarhet. Kalkeringar är identiska avbildningar som inte tillför någon ny kunskap och som därför saknar värde för att
förstå förutsättningar för förändring. Kartan är ett verktyg, och ju fler verktyg man förfogar över, ju större verktygslåda man har, desto större är chansen att man hittar lösningar och hållbara vägar fram. Bildning är överflöd
och motsatsen till den kontrollerade, målfokuserade och kvalitetssäkrade kunskap som produceras i dagens skola. Kunskapsskolan växer fram i dynamiken mellan kalkering och karta, mellan bildning och new public management (vilket vi återkommer till). Och ju fler som har förmågan och kan begagna kunskapen och de analytiska
verktygen i vardagen, ute i samhället, i det ömsesidiga skapandet av kultur, desto bättre är det och ju större blir
chansen att kollektivet närmar sig visionen. Ända fram kommer man emellertid aldrig, för vägen som leder in i
framtiden tar aldrig slut, så länge det finns liv fortsätter den fram och in i det okända.
Men det omvända är också sant, det är en fråga om metod: kalkeringen måste alltid föras över på kartan. Och
denna operation är inte alls symmetrisk i förhållande till den föregående. Ty ska man vara noggrann är
det inte riktigt så att en kalkering reproducerar kartan. Den är snarare som ett foto, som en röntgenbild
som med hjälp av artificiella medel, färgämnen eller andra begränsande procedurer, börjar med att välja
ut eller isolera det som den har för avsikt att reproducera. Det är alltid det imiterande som skapar sin
modell, som drar den till sig. Kalkeringen har redan översatt kartan till en bild, den har redan förvandlat
rhizomet till rötter och rotämnen. Den har organiserat, stabiliserat och neutraliserat mångfalderna enligt
sina egna betecknande och subjektiverande axlar. Den har genererat, strukturaliserat rhizomet, och när
kalkeringen tror sig reproducera någonting annat, reproducerar den redan bara sig själv.
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Det handlar om metoder, om vad man gör. Handlingar, enskilda och kollektiva. Är samhället ett träd, eller ett
rhizom? Beroende på hur man svarar och vilka grundläggande antaganden som styr ens tänkande, kommer det
att ge upphov till olika tolkningar av tillgänglig fakta. Olika lösningar och vägar fram öppnar sig och framstår
som önskvärda beroende på vad man väljer. Och väljer man att tänka träd kommer man att se fördelar med hierarkier, målstyrning, diﬀerentiering och kvalitetssäkringsprogram samt utökad makt till dem som sitter i toppen. Det leder till klyftor och klyftor leder till söndring, vilket gynnar den rådande ordningen. Väljer man att tänka rhizom framstår samhället i en helt annan dager. Kanske kommer man då att verka för utjämnande av klyftor,
och kanske väljer man att fokusera på likheter mellan människor istället för på skillnader. Allas lika värde är lättare att se och förstå om samhället organiseras som ett rhizom. Träd och idealisering av kontroll, kalkering och
regelföljande leder till motsatsen.
Även om människor lever mer eller mindre nära varandra finns alltid ett avstånd mellan individerna. Vi lever
inte i symbios, även om vi är beroende av varandra. Vi vill vara fria och autonoma men är det aldrig. Människan
är helt enkelt ett kollektiv. Det som utmärker människan är att hen både har en kropp och ett intellekt samt
kommunicerar med andra via ett gemensamt språk. Människa blir man tillsammans med andra, inom ramen för
olika sammanhang. Och sammanhangen består inte bara av delarna som interagerar med varandra, även mellanrummen och dynamiken som uppstår i mötet är del av helheten. Detta är viktiga iakttagelser om grundläggande
aspekter av livet. Vill vi förstå oss själva och samhället är detta insikter som måste beaktas, för det spelar ingen
roll hur man tänker, eller hur stark önskan om att det vore annorlunda är. Livet och verkligheten förändras varken av sig själv eller för att människor bestämmer sig för vad man vill uppnå. Kulturell förändring och samhällelig tillblivelse är komplexa processer som inte går att styra i detalj; därför spelar det roll vad man använder för
verktyg och hur man ser på kunskap. Kartan engagerar och lockar till samtal medan kalkeringen som skapats
genom debatt passiviserar och tvingar fram lydnad.
Det är därför den är så farlig. Den injicerar redundanser och fortplantar dem. Kalkeringen reproducerar
bara återvändsgränderna, blockeringarna och de groende vridaxlarna eller struktureringspunkterna hos
kartan eller hos rhizomet.
Trädtänkande, hierarkier och klyftorna som debatten och kampen om makt och inflytande över förändringens
riktning leder till, gynnar den som redan har makt och om inget görs åt saken kommer de redan gynnade att få
det bättre, och de som saknar resurser kommer att få svårare att hävda sin rätt. Kalkering, debatt och trädorganisering är ett slags kluster som skapar förutsättningar för ett annat samhälle än kartan, samtalet och rhizomatisk
ordning. Rhizom som modell för samhällsbyggande underlättar införandet av åtgärder som främjar jämställdhet,
jämlikhet och mångfald vilket leder till att fler får chans att bidra till samhällsbygget och arbetet med att öka
hållbarheten. Kultur är så pass komplext att det aldrig går att nå absolut kunskap och full visshet, därför är kalkering en problematisk syn på kunskap. Det går bara att leva i kulturen och följa med i processen, och just därför
är det så viktigt för den långsiktiga hållbarheten att vara vaksam på konsekvenserna. Framväxten av klyftor i
samhället är en konsekvens som initialt kanske ser harmlös ut men som över tid alltid riskerar leda till problem.
Klyftor och mellanrum är två andra ytterlighetspositioner längs samhällsbyggandets och hållbarhetsfrämjandets
kontinuum. En klyfta är ett gap, ett allvarligt hinder för överföring av information mellan människor. Och avsaknad av information triggar igång fantasin. När klyftorna ökar minskar tillgången till information och risken att
vanföreställningar uppstår ökar dramatiskt. Därur och med stöd i grundlösa påståenden hämtar populister och
tvivelaktiga partier sin livsluft. Klyftorna ger upphov till en rädsla som skapar ett falskt behov av murar och homogenisering, vilket riskerar leda till växande klyftor som sliter isär samhället inifrån. En ond cirkel med andra
ord. Medier som tjänar pengar på behovet av information ökar sin omsättning, skapar fler bilder och underblåser fantasier.
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Mellanrum är något helt annat än en klyfta, något väsensskilt. Ett mellanrum är en relation, en del av helheten.
Mellanrum kan vara mer eller mindre stora, men det som gör dem till mellanrum är att det finns en relation mellan parterna som är åtskilda. Mellanrum håller ihop, klyftor tvingar isär. Utan mellanrum finns inga relationer.
Jag, du och det som finns mellan oss är en enhet; vi är del av en mångfald. Om jag lever på min sida av en klyfta
och du på din finns bara två ensamma individer. Därför är det katastrofalt för ett samhälle om klyftor tillåts
växa. Om detta är en tendens eller process som eldas på av medborgarna, om ökade klyftor inte betraktas som
ett problem utan som ett tecken på ökat välstånd, riskerar alla att bli förlorare. Klyftorna kan röra olika aspekter
av mänskligt liv, rikedom, makt, etnicitet, sexualitet och så vidare och alla har ett ansvar att inte fastna i strider
om enskildheter, det vill säga alla som vill bidra i arbetet för ökad hållbarhet.
Människor vet ofta inte sitt eget bästa; det hävdar jag efter att ha tagit del av olika typer av forskning samt efter
att ha reflekterat över frågan under många år. Forskning har inte otvetydigt visat att det är så, men det finns fog
för uppfattningen att människor ofta önskar sig sådant som inte är bra för dem trots att man vet att det är skadligt. Rökning är bara ett exempel på det sättet att tänka och handla. Människor behöver hjälpa varandra att ta
beslut som enskilda inte klarar av på egen hand. Det är både demokratins styrka och dess svaghet, för det krävs
att man vill lämna över en del av beslutsförheten över sitt liv på kollektivet. Ett mer integrerat samhälle där välståndet är någorlunda jämnt fördelat mellan medborgarna är bra för alla eftersom det ökar chansen att tillit växer fram. Rhizom är en ordning som minskar klyftor och värnar mellanrum. Rhizom både förenar och håller isär
utan att skapa tydliga gränser eller kräva murar som måste försvaras.
Det är i mellanrummet det händer, allt det som är viktigt i livet och samhället, och bara en liten del av allt som
sker är planerat. Nyckeln till hållbarhet är att förstå slumpens roll och inse att det oväntat oväntade är regeln,
inte undantaget, samt lära sig hantera dessa insikter. Kulturvetenskap är en rhizomatisk, samtalande och kartritande vetenskap, till skillnad från många andra vetenskaper som bygger trädstrukturer och använder debatten
för att avgöra tvister samt skapar kalkeringar.
Se på psykoanalysen och lingvistiken: den förstnämnda har bara utvunnit kalkeringar eller foton av det
omedvetna, den sistnämnda kalkeringar eller foton av språket, med allt det förräderi som detta
förutsätter (det är föga förvånande att psykoanalysen har knutit sitt öde till lingvistikens). Se vad som
hände med den lille Hans i en typisk psykoanalys av ett barn: man såg hela tiden till att FÖRSTORA
HANS RHIZOM , att BESUDLA HANS KARTA, att vända den rätt igen, att blockera alla utgångar för
honom, ända tills han begärde sin egen skam och skuld, FOBI (man utstängde honom från bostadshusets
rhizom, och därefter från gatans rhizom, man rotade honom i föräldrarnas säng och i hans egen kropp,
man låste honom vid professor Freud).
En vetenskap som utgår från och strävar efter kontroll över sanningen är en vetenskap som kräver lydnad. För
om vetenskapens mål är att nå Sanningen finns inget att samtala om; med den synen på kunskap blir debatten
allenarådande eftersom det bara finns ett enda rätt svar. Mot sanningsanspråk kan bara alternativa sanningsanspråk resas och den enda vägen fram i ett sådant akademiskt klimat är debatten som resulterar i ett definitivt
avgörande. Tänker man så, utgår man från att världen och vetandet är beskaﬀat på det sättet, finns bara ett sätt
att tänka och agera: Förgöra motståndaren som reser anspråk på att sitta inne med en alternativ sanning. En sådan syn på vetande leder till att man bara ser motståndare och hot, vart man vänder sig. Omgivningen delas in i
vänner och fiender. Antingen är du mot mig, eller med. Det finns inget alternativ. Det man säger kan inte vara
lite sant. Sanningen kan per definition bara vara absolut, vilket verkligheten sällan och kulturen inte alls är. Om
man tänker på och ser världen och vetandet som ett slags träd måste kunskapen kontrolleras och makten vara
strikt hierarkisk.
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Freud kontrollerar uttryckligen lille Hans kartograferingar, men bara för att kunna återföra dem på ett
foto av familjen. Och se vad Melanie Klein gjorde med den lille Richards geopolitiska kartor: hon drog
fram foton, hon gjorde kalkeringar. Inta en pose eller följ en axel, ett genetiskt skede eller ett strukturellt
öde – vi kommer att förstöra ert rhizom. Vi kommer att låta er leva och tala, på villkoret att alla utgångar
täpps till.
Vetande och makt, makt och vetande. Auktoritetstänkande, underkastelse och sortering av medborgarna, i ledare och följare. Det är inte hållbart, för i verkligheten finns ingen renhet, bara blandningar och några garantier för
något går aldrig att få. Hur mycket kunskap man än har är det inte säkert att det blir som man vill och tror. För
verkligheten och framtiden finns inte, den blir till i handling. Förändring och ömsesidig tillblivelse är kulturens
konstant. Rhizom som begrepp är skapat för att hantera och förstå förutsättningar för samproduktion av liv, kultur och kunskap. Därför är det viktigt att värna rhizomet. Att utsätta begrepp och teorier om kultur för debattens förgörande kraft är olyckligt, för det handlar inte om sanningar, utan om ett verktyg för att förstå det som
är dunkelt och vagt till sin natur. Begrepp bör man istället samtala om, för att upptäcka dess potential och för
att lära sig förstå komplexiteten som begreppet är skapat för att hantera och bringa reda i. Ett begrepp som rhizom är inte utformat för att kontrollera kunskap, utan för att hantera rörelse, förändring och ge struktur åt former för samproduktion av kunskap, kultur och förutsättningar för hållbarhet och liv.
När ett rhizom täppts igen och blivit trädartat är det slut, begäret kan aldrig mer föras vidare; det är ju
alltid genom rhizom som ett begär rör sig och produceras. Varje gång begäret klättrar upp i ett träd, äger
inbördes återfall rum som får det att falla mot döden; rhizomet opererar istället på begäret via yttre,
produktiva stötar.
Två modeller, två olika verktyg för tänkande, med helt olika konsekvenser. Två diametralt olika samhällen ligger
i förlängningen av dessa två olika sätt att se på världen och agera i vardagen. Varken träd eller rhizom finns innan handlingen som frambringar dem. Hur vill du ha det? Vilket sätt att organisera världen och vardagen, kollektivt, tror du leder till ett hållbart samhälle? Vad kan du göra för att din vision ska förverkligas? Vad gör du idag
som skapar hinder för att visionen realiseras? Många frågor blir det och inga definitiva svar finns att få. Svaren
på frågorna om kultur måste skapas av oss som lever i kulturen, på insidan och i processen av tillblivelse. Därför
är kartorna och samtalen om dem så viktiga, liksom öppenheten och mellanrummen.
För att främja långsiktig hållbarhet behövs en människo- och kunskapssyn som närmar, istället för fjärmar individer från varandra. Värdet av det som finns och händer mellan, det som delas och alla är del av, behöver fler lära
sig se, förstå och inse värdet av. Jag ser ett behov av ett mer inkluderande och lyssnande, inkännande sätt att se
på både människor, kunskap och kultur, som minskar klyftorna och värnar mellanrummen. Rhizom är ett förslag
på verktyg att tänka med, ett slags karta att orientera sig i verkligheten med hjälp av. Hur man än vänder och
vrider på det måste vi människor lära oss hantera varandra och resultatet av interaktionen som samhället blir
till genom. Det finns ingen utsida varifrån revolutionerande lösningar, kompetenta ledare och excellenta forskare kan hämtas och som problem kan exporteras till. Allt som finns och händer existerar på insidan. Jag kan inte
få min vilja igenom utan att det riskerar att inkräkta på dina önskningar.
Det behövs en annan humanism, en ny humanism som utgår från det mellanmänskliga. För jag blir jag i mötet
med dig. Det är med dina ögon jag ser och uppfattar mig själv. Jag är ett meningslöst begrepp utan du, och därför är vi det enda som betyder något. Kulturen är det som hålls samman, av dig och mig och alla andra. Kulturen
förenar oss och skiljer oss från andra samtidigt. Kulturen ger mig uppslag och inspirerar lika mycket som den
begränsar. Kulturen är både och, inte antingen eller. Den är mångfald och därför är det mellanmänskliga det som
kommer först. Vi behöver varandra för att kunna vara oss själva. Rhizom är en organisationsmodell som bygger
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på dessa insikter och som utgår från ett tankesätt som klarar av att hantera kraven och förutsättningarna som
måste mötas för att samhället ska bli långsiktigt hållbart.

Kunskap som karta eller kalkering?
New Public Management vill jag se som ett slags motpol till bildning, i det kontinuum som skolan och den högre utbildningen växer fram och förändras i. Bildning är mångfald och överflöd; och poängen är att överflödet i en
begränsad värld tvingar fram ett behov av sortering och urval. Kombinationen av dessa egenskaper är det viktiga
i ett rhizomatiskt organiserat utbildningssammanhang. Bildning är motsatsen till eﬀektivitet, vilket NPM och kalkering bygger på. Kunskapsutveckling kräver en bredd bas för att excellens ska kunna finnas i toppen och alla
delar som ingår i helheten är lika viktiga för utfallet. Det går inte att satsa på excellens som en individuell egenskap eftersom ingen på förhand vet vem som kommer att bli excellent eller vad som i framtiden uppfattas som
viktig kunskap. För samhällets långsiktiga hållbarhets skull behövs en skola som bygger på en bredare kunskapssyn som tydligare fokuserar på hanteringen av komplexitet och kompetens att tänka i flera led samt se bortom
det givna. (Träd)organiseringen av svensk skola bygger på ett fatalt tankefel. Kunskap är inget som går att producera; vetande är något man måste vara ödmjuk inför. Fördjupad insikt är inget man kan leda någon fram till och
heller inte en process som går att kvalitetssäkra. Kunskap är en omväg, så när skolan eﬀektiviseras bortrationaliseras utbildningens själ och hela dess poäng.
New Public Management är en ledningsfilosofi som säljs in med löften om samma kvalitet till lägre pris, snabbare. Det är lika galet som att hävda att en Big Mac och Co som äts på stående fot i en stökig lokal är likvärdig
med en femrätters måltid på en lyxkrog där mat och dryck kombinerats med fingertoppskänsla och maten äts i
lugn och ro i en vilsam miljö. Vem är det vi lurar? Oss själva, ingen annan. Att spara pengar på utbildning är
samhällets motsvarighet till fuskande med dieten man bestämt sig för att följa. Att smygäta om man vill gå ner i
vikt eller att nalla pengar ur sparbössan när ingen ser leder inte till att några visioner förverkligas. Priset som
samhället, det vill säga alla vi tillsammans, får betala för ”besparingarna” inom skola och utbildning skjuts på
framtiden och riskerar att vida överstiga dagens kostnadssänkningar. Det går inte att tjäna pengar på utbildning,
inte för ett samhälle, bara för ägare av privata företag. Utbildning är en långsiktig samhällsinvestering och bildning är en hållbarhetsfrämjande, gemensam trygghet.
Bildningens värde ligger i att den visar på alternativ och pekar på tillvarons mångfald. Bildning är en förutsättning för att lära sig hantera kulturell komplexitet. Bildning är ingen lyx som man unnar sig eller något som samhället kan satsa på under goda år, tvärtom handlar det om livets och samhällets elementa. Bildning är den bas
som skolan, forskningen och politiken vilar på; en förutsättning för samhällets långsiktiga hållbarhet. Graden av
bildning i ett land är en indikation på hur väl rustad man står inför det oväntat oväntade som inte går att planera för, bara förbereda sig på. Att specialisera sig, läsa taktiskt och skynda på lärande och utbildningsprocesser är
kanske ekonomiskt försvarbart, men utifrån ett kunskaps- och utvecklingsperspektiv är det fullkomligt förödande. Det är vägen som är målet i ett kunskapssamhälle, inte betygen och examina. Det är det som inte går att mäta och kontrollera, det som bara går att bedöma intellektuellt och indirekt, som är det viktiga och själva anledningen till att samhället investerar i skolan och den högre utbildningen.
Tillsammans ser man mer än på egen hand. Och blir man tillräckligt många som engagerar sig kan man uppnå
förändring. Ytterst är det vad den här boken handlar om. Texterna av Deleuze och Guattari är inga representationer av sanningen, inga kalkeringar, utan kartor och halvfärdiga skisser till verktyg som kanske kan fungera. Ett
lite mer ödmjukt förhållningssätt och bildningsfrämjande sätt att se på kunskap vars mål är att uppmuntra lärarna att tänka själva.
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Det är därför det är så viktigt att försöka sig på den andra operationen, som är omvänd men inte
symmetrisk. Att återknyta kalkeringarna till kartan, att koppla samman rötterna eller grenarna med ett
rhizom.
Genom ömsesidigt engagemang i världens tillblivelse, i enlighet med visioner om ett gott liv som bygger på kunskaper och förståelser man tillägnat sig, blir världen, samhället och kultur till, i handling och mellan, genom
upprepningar av skillnad och variationer av det som är känt. Även om många tror på styrande, regler och disciplin fungerar det inte. Vi människor verkar ha lätt att falla in i sådana mönster. Lämnar lätt och ofta ifrån oss
ansvaret. Därför går det att bygga träd, för att det är bekvämt och befriande för individer att lämna över ansvaret
till någon som uttrycker sig säkert och lovar att ordna allt till det bästa. Men är det ett hållbart samhälle man
vill bygga måste man tänka och handla annorlunda och finna nya sätt att organisera samhället. Detta hjälper oss
Deleuze och Guattari med men det går inte att skylla på någon eller något annat än oss själva, som grupp, om
det inte blir som vi önskar. Det är enkelt att förstå, men svårt att ta in.
Att i fallet med den lille Hans studera det omedvetna skulle innebära att visa hur han försöker bilda ett
rhizom med familjehemmet, men också med den flyktlinje som hör till bostadshuset, till gatan etc.; hur
dessa linjer blir blockerade, hur barnet blir rotat i familjen, fotograferat under fadern, avkalkerat på
moderns säng; och därefter hur professor Freuds ingripande säkrar det betecknandes maktövertagande
såsom en subjektivering av aﬀekterna; hur barnet inte längre kan fly, annat än i form av ett djur-blivande
som uppfattas som skamligt och skyldigt (lille Hans häst-blivande, ett i sanning politiskt val).
Tvingad in i ett hörn av makten som akademikern Freud representerar, i kraft av sitt ämbete och all den respekt
som knutits till det, finns bara en utväg för Lille Hans: att med fantasins hjälp bli en häst. Det är hans enda utväg, hans flyktlinje. Detta förnekas honom dock av makten, som vet bättre. Freud har sin bild klar för sig, han
vet bäst. Och det accepterar familjen. Lille Hans försök till motstånd tolkas som en bekräftelse på den sanning
man redan på förhand satt inne med och som man bara letade efter ett empiriskt exempel på. Det sättet att arbeta för att nå kunskap är trädliknande och handlar om att passa in världens komplexitet i den rigida modell som
är given på förhand. Tänk rhizom istället. Lyssna på vad pojken faktiskt säger och en helt annan berättelse framträder. Allt som har med kultur att göra handlar om perspektiv. Försök förstå det som sägs och sker utifrån berättarens perspektiv, skapa en struktur underifrån, av det som faktiskt sägs och existerar. Bara så kan man förstå
kultur, komplexitet och förutsättningarna för förändring.
Låt oss återvända till skolan och skillnaden mellan New Public Management och bildning. Freud representerar
en syn på lärare och lärande som passar in i det trädtänkande som NPM bygger på, och Deleuze och Guattari
representerar bildning. Freud är just den typen av ledare som NPM skapar efterfrågan på, och Deleuze och Guattari vill jag se som sinnebilden av lärare. Skillnaden mellan ledare och lärare är samma som mellan debatt och
samtal; träd och rhizom. Vad som beror på vad är så klart svårt att uttala sig om, men i ett samhälle där kunskapen saknar egenvärde och förståelsen för bildning är låg, minskar efterfrågan på lärare och efterfrågan på ledare
ökar, och i takt med att kunskapen utarmas minskar dessutom förmågan att förstå skillnaden mellan komplext
och komplicerat, vilket förstärker utarmningsprocessen. Kanske är det därför det växt fram föreställningar om
att det behövs eﬀektstudier av pedagogiska metoder och att lärare inte ska luta sig mot erfarenhet och kompetens utan på forskning om pedagogiska metoder som bevisligen leder till mätbara resultat? Om skolans uppgift
är att producera resultat håller jag med om att det behövs ledare, men kunskap är och kan aldrig vara ett resultat, och lärares uppgift är inte att prestera. Lärare skapar förutsättningar för lärande och bevakar kunskaps- och
utvecklingsprocesser, sedan är det eleverna som presterar (om nu något presteras, vilket är en uppfattning jag
vänder mig mot). Dagens skola är en organisation som med rådande syn på uppdraget tvingas jaga eﬀektivitet
och måluppfyllelse, som om man kunde bestämma precis vad man vill lära eller vad eleverna ska lära sig och se-
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dan låta en ledare styra processen dit, snabbt och eﬀektivt. Kunskap är något annat, delvis okänt och ofta dolt.
Kunskap är både det som är känt och det som ännu inte är känt samt det som inte går att veta något om. Därför
är det lärare skolan behöver, inte ledare. Ledare samlar lydiga följare medan lärare lär tillsammans med elever,
stunder och medmänniskor. I den rhizomatiska bildningsskola som jag vill se förverkligad är alla lärare, i betydelsen en som lär.
Det är olyckligt om lärare uppfattas och uppfattar sig själva som ledare eftersom den uppfattningen påverkar synen på var ansvaret för lärandet ligger och i förlängningen även synen på kunskap. Jag tänker så här: Ledare tilldelas och tar åt sig äran av resultatet som produceras inom den avgränsade del av helheten som ledaren har ansvar för. Det är ledarens belöning för gruppens väl utförda arbete. Lärare däremot, som sysslar med kunskap
som inte är något man producerar, agerar mer i det tysta och skapar förutsättningar, fungerar som ett slags barnmorskor, som förlösare av insikter och främjare av intellektuell utveckling och det är eleverna och studenterna
som ska ansvara för och ta åt sig äran av ”resultatet”. Om lärares kompetens och lärandets särart inte uppmärksammas, om insikten om skillnaden mellan lärare och ledare inte får genomslag i skolans verksamhet finns en
uppenbar risk att kunskap förvandlas till (eller snarare uppfattas som) en produkt, en måttbeställd vara som
kan upphandlas i konkurrens och produceras eﬀektivt. Då behövs bara ledare och elever/studenter som ska ledas. Vi får en kall och rationell skola där information likställs med kunskap och där bildning betraktas som meningslöst slöseri med tid och resurser, eller som flum, som ett störande inslag i produktionen av mätbara, kvalitetssäkrade resultat. Då är det inte längre en skola eller ett utbildningssystem, utan en produktionsapparat som
genererar betyg och examina.
Kunskapens värde och användbarhet visar sig först efter genomgången utbildning, när den omsätts i handling
ute i samhället och olika verksamheter. Kunskapsutveckling lämpar sig inte för att drivas i projekt eftersom det
inte handlar om en avgränsad insats utan om ett mycket mer långsiktigt och genomgripande åtagande. Resultatet av insatser kan enkelt utvärderas och mätas i anslutning till projektet, men den kunskap och kompetens som
mätbara resultat antas representera kan endast utvärderas efter genomgången utbildning, med utgångspunkt i
arbetet som utförs med kunskaperna och kompetensen som utbildningen lett till som grund. Och då har ledaren
dragit vidare och kanske genomfört andra ”framgångsrika”, målfokuserade projekt som producerat mätbara resultat för att bygga ett imponerande CV och putsa på sitt anseende. Projekt- och produtionstänkandet som bygger på kontroll och styrning är potentiellt förödande för kunskapsutvecklingen i samhället. Det som är bra för
ledare är inte självklart bra för samhället, eftersom kunskap och bildning inte är ett resultat utan en ömtålig och
dynamiskt föränderlig kvalitet.
Jag ser lärande som en komplex verksamhet, men när lärarens uppgift blir att leda och administrera lärande eller producera mätbara resultat, snarare än att själv delta i lärandet tillsammans med eleverna, delas verksamheten upp och behandlas som en komplicerad verksamhet. Det får konsekvenser för kunskapsutvecklingen, för i
praktiken ansvarar ingen för helheten, bara för avgränsade delar av den. Varje del kanske fungerar, men kunskapsutvecklingen i ett samhälle måste fungera på aggregerad nivå, delarna måste kunna samverka och det kanske viktigaste värdet med skolan är vad som händer sedan, ute i samhället och längre upp i utbildningssystemet.
Helheten är viktigare än de enskilda delarna. Lärande är en dynamisk process som olyckligtvis och helt i strid
med kunskapens karaktär diﬀerentieras på ett för den långsiktiga hållbarheten förödande sätt. Detta är en utveckling som bara kan vändas om lärare får vara lärare och om det finns förutsättningar för lärande inte bara i
skolan och utbildningssystemet utan i samhället som helhet, och för att nå dit krävs förståelse för skillnaden
mellan trädordningar och rhizomatisk organisering.
Om lärare inte förväntas lära utan leda lärande mot bestämda mål, vilket jag tycker mig se tydliga indikationer
på i dagens skola och debatten om utbildning, påverkar detta kunskapen och utvecklingen menligt eftersom den
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som ikläder sig rollen att leda lärande gör det för att eﬀektivt uppnå hög grad av måluppfyllelse. Om förväntningarna på lärare ser ut så, om lärarna antas leda istället för att skapa förutsättningar för lärande och utveckla
kunskap tillsammans med eleverna, om lärare ägnar sig åt ledarskap istället för att vara lärare, betyder det att
lärarkompetensen förändras på ett obehagligt sätt, och lärande och utbildning riskerar att bli en administrativ,
strikt kontrollerad och målstyrd syssla. Eleverna ställs då inför samma val som Lille Hans i citatet från Deleuze
och Guattaris text. Lärarkompetens handlar om att rikta fokus mot kunskap och lärande. Ledarkompetens däremot handlar om att rikta fokus mot ledande och om att utveckla metoder och strategier för måluppfyllelse. Lärare har, för att travestera Churchill, inget annat att erbjuda sina elever och studenter, än blod, svett och tårar.
Belöningen kommer sedan i form av den trygghet som fördjupad kunskap och bildning ger. Lärarens uppgift är
tyvärr många gånger otacksam (och otacksamheten blir så klart inte mindre i ett samhälle där lärare betraktas
som ledare). I ett resultatfixerat samhälle där det saknas tålamod, där bara omedelbar behovstillfredsställelse
och eﬀektivt producerade resultat räknas, betraktas lärare som jobbiga och krävande typer. Lärare arbetar med
kunskap och har bildning som mål samt skapar förutsättningar för elevers och studenter lärande. Ledare ser behov av marknadsföring och jobbar med strategier för att öka genomströmning för det är så ledares uppdrag ser
ut och det är detta ledare utbildas att bli bra på, det är vad man förväntar sig av ledare.
Jämför följande fem punkter som karakteriserar New Public Management med den syn på kunskap, kultur och
hållbarhet som jag här försökt beskriva. Skillnaden är slående.
1. Diﬀerentiering (uppdelning/avgränsning)
Lärande och utbildning är komplexa verksamheter och komplexa verksamheter kan inte delas upp och lösas separat. En diﬀerentierad skola kan således inte främja lärande som är en integrerad, dynamisk och komplex verksamhet. Och eftersom bildning är en helhet bestående av både intellekt, kunskap och känsla samt passion, är
bildning också irrationell just eftersom det handlar om en mänsklig verksamhet. En skola byggd på principer
hämtade från NPM och trädorganisering kan aldrig främja bildning.
2. Konkurrens driver kvalitet.
Friskolesystemet bygger tydligt på konkurrens, men det visar sig att skolor idag i praktiken konkurrerar med betyg, inte med förutsättningar för lärande och utveckling. Kunskap och bildning kräver elevers och studenters hårda arbete, och bildning kan bara utvecklas i en skola som ställer höga krav på elever och studenter samt i ett
samhälle där kunskapen har ett egenvärde. Bildning växer fram i samtal, inte i debatt. Konkurrensutsätts skolverksamheten är bildningen det första oﬀret, det är priset man får betala för jakten på eﬀektivitet.
3. Kostnadsfokus, eﬀektivt resursutnyttjande.
Kunskap är en investering, en långsiktig samhällsinvestering, alltså en kostnad. Om skolan förväntas ”spara”
pengar eller om ägarna plockar ut vinst, kan man glömma allt vad lärande och kunskapsutveckling heter. Bildningen far all värdens väg eftersom den är själva antitesen till billig, snabb och eﬀektiv. Bildning är som människor, en komplex och sammansatt, dynamisk helhet; ett rhizom eller överflöd.
4. Hands on management: Ledare ska leda
Lärare är inga ledare. Lärare vet mer och går visserligen före men rör sig i kunskapens och bildningens dramatiska landskap tillsammans med eleverna och studenterna. Alla är lärare i en bildningsskola. Alla lär och kan alltid
bli bättre. Bildad blir man genom studier på egen hand och utbyte av tankar, och det är inget man någonsin blir
färdig med. Att vara människa är att utvecklas på olika sätt och livet är resultatet av förändring, interaktion och
tillblivelse. Bildning handlar om att lära sig förstå komplexitet och vad det innebär att vara människa samt vad
som kännetecknar hållbarhet.
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5. Resultatmätning.
Resultat, som sagt, är inte samma som kunskap. Och det är absolut inte liktydigt med bildning. Vishet är något
helt annat. Tänk om skolans uppdrag handlade om att elever och studenter skulle bli visare, tänk det var lärarnas uppgift att peka på flyktlinjer och erbjuda olika vägar fram och in i den okända terräng som framtiden utgör.
Då blir det uppenbart hur långt ifrån en kunskapsskola dagens skola och syn på utbildning är. Vishet går inte att
formulera som mål och den går inte att kvalitetssäkra. Vishet känner man igen när man står inför den och eftersom innehållet i begreppet är kontextbundet blir alla definitioner av begreppet ett slags färskvara.

Något slags ordning måste finnas
Fullkomlig frihet, att lämna fältet fritt för oordning, är förödande för alla försök att hantera kulturell dynamik.
Något slags ordning behöver finnas. Framtiden är visserligen öppen och slumpen spelar en avgörande roll i tillblivelseprocessen, men det går att ändra förutsättningarna för förändring och på marginalen påverka tillblivelsens riktning. Kontrollera riktningen eller styra processen mot ett på förhand, detaljerat mål går inte, men hantera osäkerheten och lära sig förstå förutsättningarna för förändring är möjligt. Något slags struktur måste finnas,
men den behöver inte nödvändigtvis vara total och hierarkisk. Strukturer kan existera utan centrum, verka i mellanrum och vara öppna till sin natur. Fundera och jämför. Träd och rhizom. Vilken modell för skapande av ordning föredrar du, den rigida som kräver absolut lydnad inför makten? Eller den modell som skapar en struktur
men som överlämnar ansvaret för utförandet av arbetet till dig? Svaret är inte givet, det är upp till var och en att
reflektera. Inget är sant och riktigt per definition och på förhand, allt handlar dessutom om organiseringens syfte. En kalkerad och målfokuserad ordning kan vara bra för vissa mål, men för andra är det bättre att samla på sig
en uppsättning kartor och sedan förbereda sig på många olika sätt för resan in i okänd terräng.
Men dessa återvändsgränder måste alltid placeras ut på kartan på nytt, så att de därigenom leds mot
möjliga flyktlinjer.
Kartan är under ständig tillblivelse, den ritas och ritas om i takt med att den används för att orientera sig. Kartan är ett verktyg för att klara sig bättre i den komplexa värld den är skapad för att förklara. Kalkeringens mål är
att försöka bestämma hur det ska bli och var man ska hamna, det är dessutom en plan som måste accepteras eller förkastas i sin helhet. Kartor kan man samtala om för att lära sig mer, och sedan är man ändå ensam ute i terrängen. Kalkeringar kan man bara debattera och har man inget eget lika genomtänkt alternativ att strida för är
kampen om makt förlorad på förhand. Kartans värde är alltid relaterat till användningen och konsekvenserna av
handlingarna.
Samma sak skulle gälla för en gruppkarta: att visa vid vilken punkt i rhizomet det bildas
massifieringsfenomen, byråkratiseringsfenomen, ledarskapsfenomen och fascistifieringsfenomen etc., att
visa vilka linjer som, om än underjordiskt, likväl fortlever och obemärkt fortsätter att skapa rhizom.
Deligny-metoden: skapa en karta över ett autistiskt barns gester och rörelser, att kombinera flera kartor
för samma barn, för flera barn … Om det är sant att kartan eller rhizomet väsentligen har mångfaldiga
ingångar, bör vi även överväga huruvida man kan gå in via kalkeringarnas stig eller trädens-rötternas väg
– med de nödvändiga försiktighetsåtgärderna i åtanke (även här kommer vi att förkasta den manikeiska
dualismen). Till exempel kommer vi ofta att bli tvingade att vända om vid återvändsgränder, att fortsätta
via betecknande makter och subjektiva aﬀektioner, att ta stöd mot oidipala, paranoida formationer eller,
ännu värre, mot stelnade territorialiteter som gör andra, omvandlande operationer möjliga. Det kan till
och med bli så att psykoanalysen, den ack så otillräckliga, kommer att tjäna som stödpunkt för oss. I
andra fall kommer vi tvärtom att luta oss direkt mot en flyktlinje som gör det möjligt att splittra strata,
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rycka upp rötter och utföra nya kopplingar. Det finns således vitt skilda anordningar av kartor-kalkeringar,
rhizom och rötter, med skiftande koeﬃcienter och av territorialiseringar.
Går lite vilse här, det erkänner jag villigt. Det är helt i sin ordning. Så är det med texterna av Deleuze och Guattari. Deras texter är aldrig slutna och handlar mer om att skapa verktyg för att förstå kultur och levt liv, med bibehållen komplexitet än att tala om hur det är. Texten som jag improviserar kring, refrängen som ger stadga åt mina tankar, är öppen och mening uppstår i mötet med och reflektion kring innehållet i den. Alla passager talar
inte till alla läsare, men det går ändå att försöka finna betydelser i den. Helt obegriplig är inte texten. Passagen
ovan handlar om att träd och rhizom aldrig är dikotomier, att det inte handlar om antingen eller utan om relationer mellan och mer eller mindre av både och. Jag tycker mig förstå grundstrukturen, textens bärande idéer, men
just här förlorar jag mig lite. Fortsätter dock att läsa istället. För det är den uppmaning som Deleuze och Guattari ger oss. Fastna inte. Läs vidare. Förr eller senare kommer tankar som talar till dig och bättre svänger i takt
med dina kunskaper och intressen. Läs och fördjupa dig i de textpassagerna istället. Koncentrera dig på det som
fungerar. Jobba med det som går, när det går och så länge det går.
Det existerar träd- och rotstrukturer i rhizom, men omvänt kan en trädgren eller rotdelning börja
knoppas rhizomatiskt. Kartläggningen är inte beroende av teoretiska analyser som förutsätter universaler,
utan av en pragmatik som sätter samman mångfalderna eller intensiteternas helheter. Ett nytt rhizom
kan bildas mitt i ett träd, i en rots hålighet eller i ett veck på en gren. Eller så är det ett mikroskopiskt
element hos trädet och roten, ett rotämne, som sätter igång produktionen av rhizom.
Rhizom kan uppstå överallt. Potential till motstånd är universellt, av det enkla skälet att världen befinner sig i
rörelse. Inget är, allt blir. Och då finns hela tiden möjlighet att handla annorlunda. Både över och underordning
är resultat av handling, det vill säga blir till och upprätthålls genom aktivitet. Det går alltid att handla på alternativa sätt, som Lille Hans gjorde till exempel. Man behöver inte acceptera ledares bannbullor, även om det så
klart oftast är det mest bekväma eftersom man slipper dra på sig trädstrukturens granskande blick och undviker
att utsättas för repressalier. Men leder den typen av handling till ett bättre eller sämre samhälle? Det är den ständiga frågan. Det är den fråga vi måste ställa oss, den frågan som alltid måste hållas aktuell för att ett lyhört och
mer hållbart samhälle ska kunna växa fram.
Räkenskapen och byråkratin arbetar med kalkeringar: likväl kan de börja knoppas, skicka ut rhizomatiska
skott, som i en Kafkaroman. Ett intensivt drag sätta i arbete för egen räkning, en hallucinatorisk
förnimmelse, en synestesi, en pervers mutation, ett bildspel lösgör sig, och än en gång ifrågasätts det
betecknandes hegemoni. Den gestuella, efterhärmande, lekfulla semiotiken återfår sin frihet hos barnet
och lösgör sig från ”kalkeringen”, det vill säga från den dominanta kompetensen i lärarens språk – en
mikroskopisk händelse vänder upp och ner på den lokala maktbalansen.
Bryt upp trädstrukturer, eller uppmärksamma i alla fall och försök lära känna rhizomet. Skapa och använd kartor, istället för att med regler, planer och makt tvinga fram en rigid ordning för ordningens skull. Framtiden är
öppen, nuet är gränssnittet mellan då och sedan. Ingen vet något om framtiden så varför inte rita egna kartor
över dess okända terräng, kartor byggda lika mycket på kunskap om då och nu som på drömmar och visioner om
det som kan komma sedan, om tillräckligt många väljer att agera i enlighet med kartan. Framtiden blir bara så
deterministisk och trädlik som vi väljer att förhålla oss till den i tanke, ord och handling.
De generativa träden, som konstruerats efter Chomskys syntagmatiska modell, skulle sålunda kunna
öppna sig i alla riktningar och i sin tur bilda rhizom. Att vara rhizomorfisk är att producera skott och
fibrer som liknar rötter, eller ännu hellre: som kopplar ihop sig med dem genom att tränga in i stammen
och får rötterna att tjäna nya, främmande syften. Vi är trötta på trädet. Man borde sluta tro på träd, rötter

102

och rotämnen. Vi har lidit tillräckligt. Hela den trädartade kulturen är grundad på dem, alltifrån biologin
till lingvistiken.
Träden finns överallt. Och eftersom trädtänkandet är så väl integrerat i kultur och samhälle tvingas alla till lydnad under dem. Ingen ordning är dock evig. Verkligheten är inte, den blir hela tiden till. Överallt finns det flyktlinjer, i sprickor och mellanrum uppstår möjligheter som man kan ignorera eller välja att ta till sig och göra något av. Tillvaron är fylld av konstruktiva uppslag, fast fokuserar man på träden tappar man skogen, det vill säga
helheten ur sikte. Kultur är ett komplext sammanhang uppbyggt av olika typer av ordning, av både träd och rhizom Alla kan alltid handla på alternativa sätt, för att skapa alternativa framtider och nya och annorlunda ordningar. Världen är plastisk till sin grundstruktur. Inget är givet. Alla är dessutom delaktiga, även den som väljer
att inget göra påverkar helheten inifrån.
Men det enda som är vackert, kärleksfullt och politiskt är underjordiska skott, vildväxande luftrötter och
rhizom. Amsterdam, en stad utan någon som helst rot, en rhizom-stad med stjälk-kanaler, där nyttan an
sluter sig till största tänkbara vansinne, i sitt förhållande till en kommersiell krigsmaskin.
Alla har ett ansvar, men ingen kan ställas till svars. Paradoxalt? Ja, kanske, men om man inte kallar saker vid sina rätta namn finns ingen möjlighet att nå ökad förståelse för tillvaron och för vad som är möjligt att förändra.
Jag tänker som Nietzsche kring frågan om sanning; låt oss göra ett försök, så får vi se hur långt det räcker och
vad som är möjligt. Ett misslyckande är bara ett misslyckande i relation till ett på förhand uppgjort mål. Inget är
som bekant givet på förhand. Hindra utveckling i en viss riktning går alltid, genom att hävda att det är omöjligt,
genom att inte försöka. Men hur kan någon på förhand veta vad som är omöjligt? Svårt, absolut, men omöjligt
är ett stort ord. Varför lyssna på den som säger så, varför inte försöka, så får vi se hur långt vi kommer? Varför
bestämma sig på förhand och sätta upp mål, när det är vägen fram som är livet? Fler frågor, men inga svar. Som
med livet och dess mening.

Vi ser det vi vill se
Utan struktur finns bara kaos. Strukturer behöver emellertid inte nödvändigtvis vara rigida och orörliga. Strukturer är ordnande principer och sådana kan vara, fungera och se ut på olika sätt. Strukturer måste inte vara hierarkiska och kanalisera makt uppifrån och ner. Det är så vi vant oss att tänka och det är så den allmänna tolkningen
av begreppet ordning ser ut. Det finns dock andra strukturer också, strukturer som är öppna, flexibla, rörliga
och platta. Rhizom är en sådan typ av struktur. Ett alternativt sätt att organisera. Ett mer anpassligt sätt att ordna och fördela, till skillnad från trädet. Träd tvingar fram ordning med makt. Rhizom anpassar sig efter det som
organiseras och följer omgivningen där organisationen utförs. Rhizom omfördelar makt genom att sprida den
jämnt över hela systemet.
Tänkandet är inte trädartat, och hjärnan är varken en rotad eller en förgrenad materia. Det som man
felaktigt kallar ”dendriter” säkerställer inte neuronernas koppling i en fortgående vävnad. Cellernas
diskontinuitet, axonernas roll, synapsernas funktionssätt, förekomsten av synaptiska mikrosprickor, det
språng som varje meddelande gör över dessa sprickor, gör hjärnan till en mångfald som är helt innesluten
i sitt konsistensplan eller i sina gliaceller, ett alldeles osäkert probalistiskt system, uncertain nervous
system.
Hjärnan fungerar kanske som ett rhizom? Alla delar i hjärnan är sammankopplade med varandra, och även om
vissa delar ansvarar för vissa saker är detta inget som är ristat i sten (se t.ex. Damasio 2003, 2004). Hjärnan kan
omorganiseras ifall delar av den råkar ut för skada. Hjärnan lappar och lagar så gott det går och gör det bästa av
situationen. Hjärnan växer inte, men är sig ändå aldrig lik genom att nya kopplingar ständigt görs inom syste-
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met när nya kunskaper och erfarenheter hela tiden läggs till och annat faller i glömska. Så har i alla fall jag förstått saken. Hjärnan är plastisk, förändras och påverkas genom interaktionen med omgivningen. Forskning om
hjärnan har visat detta (och det finns en uppsjö texter, se t.ex. Dennet 1991, LeDoux 2002, Varela, Thompson &
Rosch 1993). Hjärnan är inte organiserad som ett träd, hierarkiskt och stelbent. Den är ett föränderligt resultat
av ett komplext samspel mellan kropp, tanke och omgivning.
Många människor har ett träd planterat i huvudet, men hjärnan själv är snarare en ört än ett träd.
Axonen och dendriten virar sig kring varandra som vindan kring törnesnåren, med en synaps vid varje
tagg.”
Det spelar roll hur man tänker på och förstår hjärnan, liksom allt annat. Väljer man att se träd är det lätt att hitta belägg för övertygelsen, men samma gäller för rhizom. Världen är inte statisk, den rör sig, förändras hela tiden, om än med olika hastigheter. Kunskap är beroende av perspektiv och rådande maktordningar påverkar vad
man ser och upplever. Wittgensteins klassiska ankhare kan fungera som illustration till hur både hjärnan fungerar och hur intrycken av världen påverkas av vilka perspektiv man betraktar den utifrån. Ser man en hare och
nöjer sig med det, ja då ser man bara det. Ser man se en anka är det precis lika möjligt. Man kan bara inte se båda samtidigt. Samma för människans uppfattning om sig själv och världen och samhället. Dialektik och demokrati som kräver både uppmärksamhet och en utvecklad förståelse för komplexitet är svårt just därför, och ännu
svårare blir det i starkt prestationsinriktade sammanhang där det inte finns tid för reflektion. Har man bestämt
sig för ett perspektiv är det lätt att fastna där. Den enda vägens politik bygger på och talar mer till känslor än till
kognitiva förmågor, och särskilt i kombination med människans djupt kända behov av trygghet ökar fallenheten
för en tydlighetens och polariseringens politik. Är man övertygad om att träd är ordningsprincipen par preferance, då är det svårt att peka på motbevis. För man ser det man ser och det krävs både tid och tankemöda att
lära sig se något annat. Människans hjärna fungerar så, men människor har ett val och kan välja att tänka och
agera annorlunda.
Kulturvetenskapens största och viktigaste utmaning handlar om att sprida insikt om dessa och liknande kunskaper. Kulturforskning handlar om människor i samverkan, om det som händer mellan, om förutsättningar för förändring, och det är kunskaper och kompetenser som behövs för att bygga ett hållbart samhälle. Det finns ingen
enda väg till hållbarhet, bara olika vägar som måste balanseras mot varandra. Samverkan och dialog är en annan
väg att gå än debatten och försvaret av den enda sanningen. Träd är ett sätt att organisera, men det finns andra
sätt också. Alternativet är inte oorganisering, kaos och avsaknad av struktur. Det handlar inte om antingen eller,
utan om både och.
Det handlar om att lära sig växla perspektiv, om att inse vikten av att testa olika sätt att se på och tänka kring
till exempel organisering. Antingen eller är inte frågan, både träd och rhizom är bra, men till olika saker. Även
om jag står på rhizomets, samtalets och nomadologins sida och trots att minor science är den vetenskapliga väg
jag valt betyder det inte att jag menar att det sättet att förstå kultur, se på kunskap och bedriva vetenskap är det
bästa. Jag debatterar inte och försvarar inte den enda vägen, jag skriver om rhizom för att jag tror att samhället
behöver mer av den här typen av tankar och för att samtala om saken. Att lägga alla ägg i en korg är inte hållbart. Ser man så på saken blir det förhoppningsvis lättare att tänka kring och samtala om ämnet organisering.
Det finns inte ett sätt, en bästa och enda väg; överallt finns olika sätt som fungerar mer eller mindre bra till respektive ändamål och utifrån varje situations unika förutsättningar. Funktion och innehåll borde vara i fokus,
inte form.
Det är som med minnet … Neurologerna, psykofysiologerna, särskiljer långtidsminnet från
korttidsminnet (där det handlar om minuter). Men skillnaden är inte bara kvalitativ: korttidsminnet är av
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typen av rhizom eller diagram, medan långtidsminnet är trädartat och centraliserat (tryckt, ingraverat; en
kalkering eller ett foto).
Inga fenomen i världen är rena, allt består av sammansättningar. Anordningar talar Deleuze och Guattari om.
Det som hålls samman. Samhället, så klart, men även du och jag. Människokroppen klarar sig till exempel inte
helt på egen hand. För att kroppen ska fungera samverkar mänskligt DNA med flera kilo bakterier i tarmarna för
att kunna smälta maten och tillgodogöra sig näringen som kroppen behöver för att säkerställa sin egen överlevnad (jfr Haraway 2008:3ﬀ). Kroppen är ett kretslopp, ett slags organisation, ett sammanhållet fenomen som
samverkar med omgivningen. Minnet är på samma sätt inte ett och det samma, även det är en anordning, en föränderlig sammansättning av olika delar med olika funktioner som samverkar och ger oss den bild vi har av världen. Och den är inte statisk, den förändras och är sig aldrig lik. Människan är liksom kulturen och naturen rörelse och förändring mer än något annat.
Korttidsminnet är ingalunda underordnat någon lag om närhet eller omedelbarhet i förhållande till sitt
objekt; det kan befinna sig på avstånd, komma eller återkomma långt senare, men alltid under
omständigheter som består av diskontinuitet, uppbrott och mångfald. Dessutom skiljer sig inte de båda
minnena från varandra såsom två olika temporala modeller för uppfattandet av samma sak; det är inte
samma sak, det är inte samma minne, det är inte ens samma idé. Storslagenheten i en kort Idé: man
skriver med korttidsminnet, det vill säga med korta idéer, även om man läser och läser om med
långtidsminnets långa begrepp.
Det är i mellanrummen, i glappet som uppstår mellan korttidsminnet och långtidsminnet som bilden av världen
skapas och det är i spelet mellan, i dynamiken som uppstår där, som uppfattningarna som styr perceptionen förändras. Världens alla intryck och tankarna som kommer och går, skapas i samspelet mellan en hel massa olika
komponenter. Bilderna av världen och tankarna om hur samhället bäst organiseras är med andra ord ett resultat
av samproduktion. Ingenting är någonsin rent, därför är sanningen aldrig absolut och alla fakta mer eller mindre
relativa, för allting får sin mening i relation till sammanhanget och helheten som delarna ingår i.
Korttidsminnet omfattar glömskan som process; det beblandar sig inte med ögonblicket utan med det
kollektiva, temporala, nervösa rhizomet. Långtidsminnet (familj, ras, samhälle eller civilisation)
avkalkerar och översätter, men det som översätts fortsätter att verka i det, på avstånd, i otakt ”olägligt”
och inte ögonblickligen.
Lätt att försumma att glömskan är en central komponent i det maskineri som minnet utgör. Glömska är en central del av minnet och gör det till en komplex helhet, en anordning. Det är olyckligt om man bortser från glömskan när man försöker förstå minnet. Det är ett (mer eller mindre medvetet) val man gör, en konsekvens av vilket
perspektiv man väljer att betrakta frågan utifrån. Det kan man lära sig och bli bättre på att inse och förstå. Ett
mer hållbart samhälle vilar tungt på insikten om att det finns olika sätt att se på och förstå världen, och att alla
sätt ger upphov till sina unika konsekvenser. Tänk på det nästa gång något skall omorganiseras. Tänk på att det
åtminstone finns två tydliga alternativ, även om det oftast i praktiken handlar om blandformer, antingen träd
eller rhizom. Det spelar roll vad man väljer, för olika sätt att organisera ger upphov till olika konsekvenser och
är bra för olika ändamål. Frågan är inte vad som är bäst per se, träd eller rhizom, utan om vad som är bäst för
just det aktuella ändamålet. Inget är bäst till allt, men det mesta kan vara bra till något.

Hur fri är tanken?
Ute är det kallt, i såväl bokstavlig som bildlig mening. Trädstrukturer reser sig mäktiga överallt, vilket främjar
framväxten av hierarkier och gynnar makt och pengar för maktens och pengarnas skull. Och makter har i alla
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tider bevakat sina intressen genom att stänga in och kontrollera. Makten reglerar, hindrar och markerar. Ofta
outtalat och indirekt, vilket Deleuze visar i sin text om kontrollsamhällena. Makt fungerar på det sättet. Ingen
har den, makt är resultatet av det som händer mellan. Makten finns så att säga inbyggd i samhället och visar sig
i form av konsekvenserna som olika ordningar ger upphov till. Träd och rhizom är bara delvis resultatet av aktiva val och ordning existerar alltid på en skalnivå ovanför individerna och dess handlingar i vardagen.
Träden eller roten ger en sorglig bild av tänkandet som aldrig upphör att imitera det mångfaldiga med
utgångspunkt i en överordnad enhet, ett centrum eller ett segment.
Trädet som ett slags imitation av en centralmakt som förgrenar sig ut och ner från ett centrum. Sådana strukturer finns överallt, i tanken, kulturen och följaktligen även i samhället. Så länge många tror att det är så det ska
vara kommer sådana strukturer att fortsätta skapas och upprätthållas i vardagen. Det är detta tänkande som
gjort att allt färre multinationella företag växer allt snabbare och får allt mer inflytande över allt fler marknader.
Det är resultatet av den enda vägens politik, av trädstrukturens makt över ordningen i samhället. Det blir inte
så av något annat skäl än att den allmänna övertygelsen om att det är så det ska vara får råda oinskränkt. Människor strävar alltid i handling efter det man anser vara det högsta goda, men frågan som oftare borde ställas handlar om ifall det som anses vara gott också är bra, det vill säga långsiktigt hållbart? Gott till vad och med vilka
konsekvenser, när och var, samt utifrån vilket (tids)perspektiv? Det är eviga frågor som ständigt behöver upprepas. För att bygga ett hållbart samhälle är det enda som betyder något ifall lösningarna och strategierna fungerar
och leder utvecklingen i riktning ökad hållbarhet, eller inte.
Om man betraktar helheten av grenar och rötter, spelar stammen i själva verkat rollen av motsatt segment
för en av de delmängder som färdas nedifrån och upp: ett sådant segment är en ”förbindelsedipol”, till
skillnad från de ”enhets di-poler” som bildas av de strålar som strömmar ut från ett enda centrum. Men
även om förbindelserna kan föröka sig själva, som i rotämnessystemet, lämnar man likväl aldrig detta EttTvå, dessa blott fingerade mångfalder. Regenereringarna, reproduktionerna, återkomsterna, hydrorna och
medusorna låter oss inte komma undan. De trädartade systemen är hierarkiska system som omfattar
betecknande och subjektiverande centrum, centrerade automater liksom organiserade minnen. De
korresponderande modellerna är sådana att ett element tar emot information endast från en överordnad
enhet, och en subjektiv aﬀektering endast från i förväg inrättade förbindelser.
Top-down-tänkande bygger pyramider och pyramider kanaliserar makt. Och ju högre och mer allomfattande samhällspyramiden är desto mer beroende blir desto fler av allt färre. Det spelar då ingen roll hur kloka ledarna är,
för de är alldeles för få för att kunna hantera den komplexitet som ett samhälle i realiteten ger upphov till. Mot
bättre vetande upprätthålls och accentueras alltså ett samhällssystem och ekonomiskt tänkande som är dåligt
för det stora flertalet, men gynnsamt för dem som har turen att tilldelas makt genom att uppfylla normen. Makten är ingens och dess enda egentliga (”självpåtagna”) syfte är att värna sina egna intressen. Både träd- och rhizommodellen finns i kulturen och i människors huvuden och det som fäller avgörandet, det som bestämmer vad
som ska vara den rådande modellen, är inte sällan slumpen. Det är viktigt att lägga märke till att både ordning
och kaos, territorialisering och avterritorialisering, dessutom är lika närvarande i alla ordningar, även om det
ena eller andra är mer framträdande.
Detta ser man tydligt i de aktuella problemen hos datavetenskapen och de elektroniska maskinerna, där
det äldsta tänkandet alltjämt bevaras i den mån de ger makten åt ett centralt minne eller organ. I en fin
artikel som förkastar ”bilden av kommandogivningens trädstruktur” (centraliserade system eller
hierarkiska strukturer), påpekar Pierre Rosenstiehl och Jean Petitot: ”Att erkänna de hierarkiska
strukturernas företräde innebär en återgång till de trädartade strukturernas privilegierade status. […]
Den trädartade formen antar en topologisk förklaring. […] I ett hierarkiskt system erkänner individen
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ingen aktiv granne, förutom den som står över henne i hierarkin. […] Överföringskanalerna är inrättade i
förväg: det trädartade existerar före individen, som där integreras på en precis plats” (beteckning och
subjektivering).
Deleuze och Guattari återkommer ofta till tanken om att makt, eller territorialisering, det vill säga sammanhållande krafter, är så pass starka att de växer till av sin egen, inneboende kraft. Det som behöver omsorg och uppmärksamhet är motkrafterna, upplösandet och uttrycken för avterritorialisering. Trädet behöver aktivt konfronteras med andra tankemodeller, som sprider och fördelar makt istället för allokerar och fokuserar den, för att balans mellan krafterna ska kunna råda. Rhizomet är en sådan modell för tanken, ett sådant verktyg för att främja
balans. Och detta är viktigt, makten måste fördelas, för den har en tendens att korrumpera den som har/får den.
Det handlar inte om ondska, utan om maktens inneboende önskan att bibehålla makten. Det är maktens ändamål, att leva vidare, att stärkas och att omfatta så mycket som bara går. Detta är farligt, inte för makten, men för
oss människor. Makt är ett slags aktör eftersom den har agens och kan göra skillnad i kraft av sig själv. Det är
därför den som lierar sig med makten riskerar att göra sig själv till slav under den. Makten blir lätt som pengar
ett mål i sig själv. Vad är oddsen för att en diktator är snäll och att hen ser till allas väl, över tid? Finns det något
enda exempel i världshistorien? Det ligger snarare i den diktatoriska ordningens natur att vara egoistisk, och
därför behöver rhizomatiska ordningar aktivt värnas, för allas och demokratins långsiktiga överlevnads skull.
Författarna antyder att även då man tror sig ha uppnått en mångfald kan det vara så att denna mångfald
är falsk – av den typ vi kallar rotämne – därför att dess till synes icke-hierarkiska presentation eller utsaga
i själva verket bara tillåter en total hierarkisk lösning; därav det berömda vänskapsteoremet: ”om det i ett
samhälle finns två individer som har exakt en gemensam vän, då finns det en individ som är vän med alla
de andra.” (Rosenstiehl och Petitiot frågar sig: vem är den gemensamma vännen? Vem är ”den universella
vännen i detta samhälle som består av par, härskare, biktfader, läkare? Så många idéer är märkligt
avlägsna från utgångsaxiomen.” Vem är vän till människosläktet?
Detta är frågan vi bör ställa oss? Vem är hela mänsklighetens vän? Eller frågan bör kanske omformuleras, för att
möta klimathotet: Vem är livets på jorden vän? Är det någon enskild av alla oss som lever här på jorden just nu?
Eller är det alla vi, tillsammans? Beroende på hur man svarar kommer preferenser för antingen träd eller rhizom
att utvecklas. Jag är övertygad om att det senare svaret är det enda vettiga och hållbara. Därför talar jag mig
varm för och värnar rhizom som alternativ till träd, där det passar och när det fungerar. Hållbarheten är ett slags
vän till människosläktet och livet på jorden, klimatet och den biologiska och kulturella mångfalden. Men vem
värnar i så fall hållbarheten?
Är det filosofen, sådan han framträder i det klassiska tänkandet, även om han utgör den bortskurna enhet
som bara gör sig gällande genom sin egen frånvaro eller sin subjektivitet, som säger jag vet ingenting, jag
är ingenting?) Författarna talar i detta hänseende om diktatoriska teorem. Sådan är trädens-rötternas
princip, eller utväg, rotämnenas lösning, Maktens struktur.
Trädtänkande leder förr eller senare till diktatur. Därför bör man vara vaksam på när allt fler i samhället talar om
ekonomins undergörande verkan, för snart sagt allt. För det som ligger i farans riktning är att pengar upphör att
bli medlet och övergår till att vara målet. Vad ska till exempel en högskola syssla med? Är det skapande av kunskap och förvaltande av kapital, eller är det byggande av hierarkiska ledningssystem och produktion av resultat
och pengar? Eller inom sjukvården, är huvuduppdraget där att spara pengar eller att vårda sjuka? Ansvaret idag,
är det gentemot budgeten och den som har makten över den, eller är det gentemot folket och samhället? Frågorna är retoriska, men det handlar om samvetsfrågor och det spelar roll vad man svarar, vilka svar som samhället
tar till sig och integrerar i verksamheterna som ytterst utgör det som till vardags benämns och förstås som samhället.
107

Ett sätt att förstå och använda analysverktygen och insikten om skillnad mellan träd och rhizom är att tänka på
relationen mellan människa och maskin. Singulariteten är den punkt i framtiden, där, om den nu kommer att
nås, maskinerna övertrumfar människorna; ett tillstånd av absolut territorialisering utan mångfald. Jag vill inte
säga att maskinerna är intelligentare, för jag menar att intelligens är en unikt mänsklig egenskap. Artificiell intelligens har lika mycket eller lite med intelligens att göra som artificiella smakämnen har med autentiska smaker.
Det är viktigt att värna det mänskliga. Jag är humanist och även om jag definierar mig som posthumanist (jag
söker efter nya sätt att se på och förstå människan och det mänskliga) är det om och för människor jag skriver.
Singulariteten ser vissa som en möjlighet och andra som ett hot. Jag vacklar mellan och vet inte riktigt hur jag
ska se på saken, men jag lutar åt att det är ett hot och ska försöka förklara varför jag ser bildning som ett ljus i
mörkret på en hel massa olika sätt.
Att vara människa är att inte vara en maskin; maskiner är bara rationella men människor har både intellekt och
känslor, och känslorna är lika viktiga för mänsklighetens långsiktiga överlevnad som intellektet. Att vara människa innebär att man har att hantera både intellekt och känsla, men även sina egna och andras drömmar. Människan har förmågan att tänka kloka tankar och ta rationella beslut, men är inte bara rationell och tar inte endast
kloka beslut. Det är inget problem, det är så människor fungerar, det är en del av människans essens. Både och,
inte antingen eller. Människan och det mänskliga är unikt och måste värnas, menar jag och oroas därför över
den bristande förståelse för bildningens värde som växer fram i samhället. Det talas om bildning, men hur mycket får den kosta och var/när omsätts bildningen i praktiken? Det oroar mig att bildning av vissa betraktas som
flum, eller som ett sätt att strula till sitt liv.
På TV blandas kunskap och intelligens samman på ett olyckligt sätt, bland annat när panelen i TV-programmet
Fråga Lund sägs vara smarta. Forskare är kunnigare än de flesta men inte nödvändigtvis smartare än andra. Att
blanda samman intelligens och kunskap är olyckligt och jag ser det som ett tecken på bristande intresse för bildning som kräver en utvecklad förmåga att hantera både och. Det är symptomatiskt för vår tid och också oroande
att bildningens egenvärde inte anses vara högre än det är, att man inte litar på människors vilja att lyssna och
lära, att man ser sig tvungen att skoja till det och förenkla. Jämför finalen i Vi i femman från tidigt sjuttiotal (finns
på SVTs Öppet arkiv) med Smartare än en femteklassare, eller äldre upplagor av Fråga Lund med lekprogrammet
som visas på TV idag. Skillnaderna är slående, och jag ser den som ett tecken på och utryck för att bildningen är
hotad. Bildning är en mänsklig kompetens och den måste värnas för att vara aktuell och användbar, för att hållas
levande och vital. Tyvärr riktas istället intresset allt mer mot maskinerna som är snabbare, minns mer och som
outtröttligt fortsätter producera perfekt resultat, billigare och mer eﬀektivt än människor. Tanken på och talet
om den mänskliga faktorn oroar, för den gör maskinerna till norm och människor till ett problem.
Singulariteten är närmare än vi tror och det är inte utvecklingen av datorer, inte Moors lag (som säger att datorernas processorkraft fördubblas var 24de månad) som styr om och när vi når den; människans allt sämre självförtroende och dyrkan av maskiner och rationalitet i kombination med strävan efter eﬀektivitet, kvalitet och måluppfyllelse driver på processen. Jag ser inte maskinerna som ett hot och tror aldrig att maskinerna kommer att
ta över. Ett mycket troligare scenario är att människorna på grund av viljan till makt och jakten på pengar abdikerar och gör sig själva till slavar under maskinernas linjära och känslolösa, objektiva rationalitet. Detta att människor ofta, enkelt och självklart accepterar den mänskliga faktorn som ett problem som måste åtgärdas, utan tanke på de långsiktiga konsekvenserna, oroar och skrämmer. Den som vågar ifrågasätta eller ställa kritiska frågor
till AI-förespråkarna (de som fått pengar för att utveckla artificiell intelligens) möts med hånfulla skratt och avfärdas som bakåtsträvare och utvecklingsfiende. Fast det är inte så jag ser på mig själv och det är inte detta min
kritik och mina frågor handlar om.
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Jag ser bildning som ett skydd mot hotet som singulariteten utgör. Bildning är något annat än fakta och ett
mycket vidare sätt att se på kunskap. Genom att ägna sig åt och sträva efter bildning utvecklas man som människa, därför är bildning så viktigt. Bildning är liksom samtal och rhizom både snille och smak, både känsla och
förnuft: dynamiskt föränderliga och ovärderliga mänskliga och hållbarhetsfrämjande kvaliteter. Bildning är ett
öppet begrepp. Därför är bildning en utveckling som varken kan målstyras, kvalitetssäkras eller eﬀektiviseras. I
ett skolssystem med bildning i fokus handlar verksamheten om att fylla tiden man har till sitt förfogande med
så mycket kunskap och kritisk analys som möjligt, inte om betyg och resultat. Bildning handlar om lärande för
livet och om förmåga att hantera en öppen och okänd framtid, inte om att tjäna pengar eller göra karriär.

Organisering för kunskap eller för vinst?
Jag ser ett stort behov av en annan syn på kunskap i samhället idag. Kunskap går inte att mäta och därför blir
New Public Management kontraproduktivt. Kunskap uppstår mellan människor och är en dynamisk process
som inte går att styra, kunskapen är även komplex och kan därför inte delas upp i mindre delar som löses för sig
och sätts samman till en fungerande helhet. Kunskap är något man upptäcker och utvecklar samtidigt som man
lever och interagerar med andra. Vetande är delvis resultatet av slump och det går inte att planera eller utforma
strategier för det, i alla fall inga entydiga modeller och handlingsplaner som gäller överallt, alltid. Kunskap är
något man gör sig redo för och strävar efter; ett mål man aldrig når fullt ut. Vetenskap är en väsensskild verksamhet från bilbyggande till exempel, där ledningsideologin som NPM bygger på visat sig vara framgångsrik.
Uppfattningen om att det finns ett enda, bästa sätt att göra något på, spelar oss här återigen ett spratt. Det stämmer inte. Varje verksamhet har sina unika förutsättningar och bara om man har en lyhördhet för dessa kan man
nå hållbarhet. Det handlar inte om antingen eller utan om när, vad, varför och på vilket sätt, mot vilket mål? Det
finns inte ett enda eller bästa sätt, det finns bara olika sätt som är bra till olika saker.
NPM är ett av alla oroande tecken på att singulariteten står i farstun och bankar på dörren; ett oroande uttryck
för bildningens låga status och dåliga genomslag i samhället och kulturen. Bildningen fogar sig inte, det är en
utbildningsideologi som går på tvärs mot och ifrågasätter maktordningar. Därför värnar jag bildningen; för kunskapens, demokratins och livet på jordens skull. NPM bygger på en falsk föreställning om att bildning går att
likställa med fakta, att kunskap kan behandlas som information och förvandlar skolan till en resultatproducerande rationell maskin som formar de unga, framtidens medborgare och förvaltare av demokratin, till lydiga verktyg för ekonomiska intressen. Vill man bjuda singulariteten motstånd måste bildningen värnas och för att skolan ska kunna bli en kunskapsskola där man utvecklas som människa måste alla tankar på NPM överges. Kunskap växer när, och där den kan, så länge den kan och helt på sina egna villkor. Kunskapstillväxt kräver en hög
grad av kollektiv följsamhet och fokus på förutsättningar för lärande. Rhizom är inte en universalmodell, men
ett sätt att ordna för främjandet av mer och bättre kunskap, demokrati och hållbarhet.
Mot dessa centrerade system ställer författarna acentrerade system, ändliga nätverk av automater, där
kommunikationen sker från en granne till en annan, där stjälkarna eller kanalerna inte existerar i förväg,
där alla individerna är utbytbara och endast definieras av ett tillstånd i ett visst ögonblick, och på ett
sådant sätt att lokala operationer koordineras och det slutgiltiga, globala resultatet synkroniseras helt
oberoende av en central instans.
Trädstrukturer och NPM är centraliserade och strikt hierarkiska strukturer, medan rhizom är ordning utan centrum, i avsaknad av hierarki. Fokus för en trädstruktur är strukturens egen överlevnad, vilket gör det motiverat
att belöna cheferna, för att de tar ett övergripande ansvar. Alla som befinner sig på lägre nivåer i hierarkin betraktas som utbytbara enheter. Jämför med hur man resonerar i ledningen på ett valfritt, multinationellt och
börsnoterat företag, som spelar ut olika avdelningar, dotterbolag och länder mot varandra, för att det är kvartal109

sekonomiskt lönsamt, för att (ständigt ökande) vinst är viktigare än allt annat. Organisationer med fokus på kunskap agerar inte så, för om kunskap är målet måste pengarna vara ett medel. Rhizom är en sådan organisationsmodell som riktar mer fokus mot utfall och funktion, än mot mål, ledning och strikt kontroll av ordning.
En transduktion av intensiva stadier ersätter topologin, och ”den graf som reglerar
informationscirkulationen är på sätt och vis den hierarkiska grafens motsats … Grafen har inget skäl att
vara ett träd” (en sådan graf kallar vi karta). Ett problem för krigsmaskinen, eller för en Firing Squad: är
en general nödvändig för att n individer samtidigt ska befinna sig i ett tillstånd av eldgivning? Det finns en
lösning utan general för acentrerade mångfalder som omfattar ett ändligt antal tillstånd och
korresponderande hastighetssignaler, ur ett krigsrhizoms eller en gerillalogiks synvinkel, utan någon
kalkering, utan någon kopia av en central ordning.
Det är ingen slump att managementvokabulären hämtar metaforer från krigets värld. Där är målet viktigare än
medlen och vägen fram. Reguljära (trädorganiserade) arméer och välorganiserade militära operationer brukar ha
svårt att möta (rhizomatiskt) gerillamotstånd, vilket bevisats otaliga gånger genom historien. Arméer kräver
strikt hierarkisk ordning, tydliga beslutsgångar och en övergripande plan, ett mål som kan delas upp i delmål
som löses för sig. Men eftersom krig handlar om liv och död finns inga andra regler eller mål, än att inte låta sig
kuvas, till varje pris. Och då tvingas man anpassa sig och göra det bästa av de förutsättningar man har. Den fattiga gerillan tvingas uppfinna sin strategi under vägs, tvingas anpassa sig och hitta nya sätt att verka på varje ny
plats för att uppnå mesta möjliga motstånd till lägsta möjliga kostnad.
Arméer har stöd från staten, tilldelas resurser och styrs av makten. Arméer organiseras i enlighet med trädprinciper. För gerillan råder motsatta förhållanden, och därför organiseras dessa efter rhizomprinciper, utan central
styrning. Varje cell av gerillan är lika beslutskompetent och därför blir organisationen mycket mindre sårbar än
den armé som styrs av en överbefälhavare, en chef med stor makt och den enda med full insyn. Förlorar man
ledaren tar det tid och kräver resurser att återupprätta ordningen. Tron på ledarens förmåga, står med andra ord
i omvänd relation till organisationens hållbarhet, vilket förklarar problemen som alla stormakter stött på när de
försökt invadera och ta makten över länder som Afghanistan.
Författarna påvisar även hur en sådan mångfald, anordning eller maskinellt samhälle stöter bort varje
centraliserande automat, varje enande kraft, såsom ett ”asocialt intrång”.
N är i detta sammanhang alltid n-1. Rosenstiehl och Petitot understryker att motsättningen mellan
centrerad och acentrerad i mindre utsträckning handlar om de ting som den beskriver än om de
beräkningsmodeller som den tillämpar på tingen i fråga.
Ordning, hierarki, ledning och kontroll kräver struktur och en tvingande makt. Och eftersom makten påverkar
den som har den är det lätt att maktfullkomliga ledare med underordnade som lyder får för sig att när terrängen
inte stämmer överens med kartan kan och bör man omforma terrängen (bara arméer har ingenjörstrupper, till
exempel) snarare än att anpassa metoderna till rådande förhållanden (vilket är gerillakrigarnas strategi). Den
som har mycket makt och förfogar över stora resurser kommer oftare att omforma omgivningen än anpassa sig
efter rådande förhållanden. NPM bygger på den tanken och det sättet att organisera tar mer hänsyn till planen
och målet än rådande förhållanden och det som ska ordnas. En del av makten och resurserna används för att hålla illusionen levande så länge som möjligt, om att det inte är kartan det är fel på. Men att kompensera brist på
kunskap och kritisk förmåga med makt och pengar är en dålig strategi och en farlig väg att gå, särskilt om man
vill värna demokratin och sträva efter långsiktig hållbarhet.
Träd kan ha ett utbyte med rhizom, eller omvänt, knoppas till rhizom. Och rent allmänt stämmer det att
samma sak tillåter båda typerna av beräknings- eller regleringsmodeller, men inte utan att på ett singulärt
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sätt växla tillstånd från ett fall till ett annat. Än en gång, ta till exempel psykoanalysen: inte bara i sina
teorier utan även i sina beräknings- och behandlingsmetoder underkastar den det omedvetna trädartade
strukturer, hierarkiska grafer, rekapitulativa minnen, centrerade organ, en fallos, en träd-fallos. Psykoana
lysen kan i detta hänseende inte byta metod: den grundar sin egen diktatoriska makt på en diktatorisk
konception av det omedvetna. Psykoanalysens manövreringsutrymme är således högst begränsat. Det
finns alltid en general, en chef, både i psykoanalysen och i dess objekt (general Freud).
Den legendariske psykoanalytikern Sigmund Freud hade som sagt sin bild klar för sig, och oavsett vad klienten
berättade var tolkningen klar på förhand. Det är ett exempel på hur det kan gå om man med stöd i auktoritet
utgår från en färdig och kvalitetssäkrad karta och försöker anpassa verkligheten efter den. Styrkan med trädstrukturer är också deras svaghet, om och när de används i fel sammanhang. Även om det här riktas en hel del
kritik mot det sättet att organisera är det inte förkastligt per se, men det är och kan aldrig vara bra till allt. Det
finns andra sätt att organisera, som är bra till andra saker och som leder till andra mål. Om målet är kunskap
eller hållbarhet, är träd en destruktiv metod. Rhizom fungerar bättre inom vård, skola, omsorg och forskning,
som är verksamheter där målen per definition är diﬀusa och alltså kräver mer anpassning än ledning och målstyrning. Först måste man fråga sig vad man vill uppnå, sedan utforma en organisation som på bästa sätt kan
hjälpa en att närma sig visionen. Att först bestämma vilken organisation och ledningsstrategi som är den bästa
(till allt, överallt, alltid) och sedan implementera denna över hela linjen, strider mot allt förnuft.
Schizoanalysen däremot uppnår ett helt annat omedvetet tillstånd genom att behandla det omedvetna
som ett a-centrerat system, det vill saga som ett maskinellt nätverk av ändliga automater (rhizome).
Samma anmärkningar gäller i lingvistiken; Rosenstiehl och Petitot överväger med rätta möjligheten av en
”a-centrerad organisering av ett samhälle av ord”. Det är med utsagorna som med begären: det är aldrig
en fråga om att reducera det omedvetna, om att tolka det eller att få det att beteckna i enlighet med ett
träd. Det är fråga om att producera det omedvetna och, tillsammans med det, nya utsagor och andra begär:
rhizom är just denna produktion av det omedvetna.
Eftersom kunskap aldrig går att planera för och eftersom kunskap ofta inte känns igen som kunskap förrän i efterhand, i ljuset av dess konsekvenser, är rhizom att föredra som organisationsprincip för utbildning. Viktigast
är dock att man förstår att det krävs olika syn på organisering i olika typer av verksamheter.

Kunskap om kultur är en annan typ av kunskap
Kartor i den mening Deleuze och Guattari använder begreppet är konsekvent alternativa beskrivningar av sådant
som ännu inte är, men mycket väl skulle kunna bli. Det handlar om verktyg att orientera sig i tillvaron med
hjälp av. Kartan har inget med sanning att göra, det är ett redskap. Sanning är ett synnerligen problematiskt mål
för studier av kultur. Inte så att kulturen kan vara vad som helst eller att det inte finns någon sanning, det handlar istället om att sanningen om kultur till sin natur är vag, mångfacetterad och föränderlig. I samma stund som
man identifierat sanningen om hur det är förändras förhållandena och resultaten blir därför snabbt obsoleta.
Samhället blir ständigt till och skapas i och genom handling, i vardagen, av alla oss som lever och verkar i det
aktuella sammanhanget. Förståelse för detta är utgångspunkten för den kulturvetenskap jag anammat och vill
vara med och utveckla. Tyvärr uppstår lätt missförstådd kring detta, när man talar om kultur och vetenskap. Vi
lever i en värld där evidens och den synen på kunskap, övertygelsen om att det går att uttala sig med (närmast)
absolut säkerhet om snart sagt vad som helst, dominerar. Kunskap om kultur är per definition av en annan karaktär, just för att kultur är ett annat kunskapsmål. Det måste man förstå för att kunna förstå tankarna om rhizom.
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Kunskap kan aldrig vara något som bestäms på förhand och i detalj. Kunskap är att veta något, men vetande om
olika saker skiljer sig åt. Man kan veta att, man kan veta hur, varför och när. Man kan även veta vad man inte vet
och man kan nå kunskap om graden av komplexitet och obestämbarhet i olika frågor. Kunskap är liksom kultur
ett mångfacetterat begrepp och att föra alla aspekter av vetande samman i en enda definition, den rätta, genom
att tala om vetande och sanning i bestämd form singular, är att lägga hämsko på kunskapsutvecklingen. Vi är i
full färd med att standardisera vetande, för att anpassa vetenskapen efter externa krav på mätbarhet. Få verkar
förstå att det som idag är norm och betraktas som det högsta goda, mönstervetenskapen fysik, riskerar att devalvera övrigt vetande, även om annan kunskap är lika viktig för att förstå levt liv i hela dess vidd och komplexitet.
Vetenskap är liksom alla andra aspekter av mänskligt liv, mångfacetterad. Kunskapsteorin och de vetenskapliga
metoderna måste vara anpassade efter det man vill veta och går följaktligen inte att formalisera. Vetande handlar
om innehåll och funktion, inte om form.
Kultur är något annat än fysik. Människor består visserligen av molekyler, men det går aldrig att förstå människan genom att extrapolera utifrån kunskapen om molekyler. Människan är inget fast och evigt, och mänskligt
liv är inte lagbundet. Kultur kännetecknas av rörlighet och förändring. Kultur blir till, i och genom interaktion,
och uppstår mellan människor och mellan människorna och världen. Detta att kulturen blir till i mellanrummen
är viktigt, för det betyder att den blir till och ständigt förändras. Kulturen är skapad lika mycket som den skapar,
den påverkar lika mycket som den påverkas. Kultur är en självorganiserande process i hög grad reglerad av slumpen. Rhizom och kartan som tankemodeller fångar detta bättre än träd och kalkering. För att förstå kultur behövs kartor, olika slags kartor för olika ändamål. Inte en karta, utan många kartor samt en väl utvecklad förmåga
att välja vilken karta som fungerar för vilket ändamål. Kunskap är i hög grad kultur, för alla värderingar utgår
från tolkning och makt och uppstår inom ramen för kultur. Två tydliga skolor eller riktningar går att identifiera i
vetandets värld, positivism (träd) och hermeneutik (rhizom). Trädtänkandet går hand i hand med fysikens krav
på sanning och evidens, medan rhizom passar för undersökningar av kultur. Förståelse uppnås inte av antingen
eller, utan av en kombination av både och. Kunskapspraktiker ska utgöra komplement till varandra och verkligt
vetande kan bara uppstå i dynamiskt samspel mellan.
Det är märkligt hur trädet har dominerat den västerländska verkligheten och det västerländska
tänkandet, från botaniken till biologin och anatomin, men också gnoseologin, teologin, ontologin, all
filosofi … grunden-roten, Ground, roots och fundations. Västerlandet har ett särskilt förhållande till skogen
och till kalhuggningen; de fält som erövrats från skogen blir befolkade av plantor och grödor, blir föremål
för en kultur av linjeringar som rör trädartade arter och typer; och så djuruppfödningen, utförd på fält
som ligger i träda, ett urval av linjer som bildar en alldeles djurisk trädform.
Västerlandet och hela det moderna projektet och industrialismen är ett resultat av trädtänkande. Det råder ingen tvekan om att det har varit en framgångsrik tankemodell. Att tala om och tänka med rhizom är ingen motståndshandling, ingen kamp för bättre vetande eller alternativ med ambitionen att bli världsledande. Det är ett
komplement, lämpligt att använda där trädmodellen inte är optimal. Kultur är något som kommit att bli allt viktigare att uppmärksamma för att förstå den värld vi lever i, i dess fulla komplexitet. Och det kan väl ingen vara
emot, eller? Kunskap som är användbar måste så klart nyttjas. Men för att komma dit behöver en annan kunskapssyn anammas, en som är mer öppet sökande och mindre tvärsäker. En mer inkännande och förstående epistemologi, som bygger på insikten om att kunskap (i alla fall om kultur) aldrig kan definieras på förhand och att
den ytterst handlar om vad som fungerar. Att tänka om och med rhizom kan vara ett sätt att nå insikt om detta.
Det finns andra sätt att se på kunskap, i andra kulturer och delar av världen. Det kan vara värt att poängtera,
även om det borde vara allmänt känt.
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Orienten visar upp en annan figur: förhållandet till stäppen och trädgården (i andra fall: till öknen och till
oasen), snarare än till skogen och fältet; en kultur av utväxter som fortskrider genom individens
fragmentering; ett upprättande av avstånd, ett sättande av parenteser kring djuruppfödningen, som
begränsas till slutna utrymmen eller stöts ut mot nomadernas stäpper.
Väst är statsbyggarnas kultur, som anpassar världen efter mänskligt kulturella önskemål och drömmar. Öst har
utvecklat och bejakat en mer följsam inställning till världen, vetandet och livet. Nomaden kommer från öst och
rhizom är en tankemodell som hämtats från nomadologisk vetenskap. Ställer man dessa båda synsätt mot varandra uppstår en kontrastverkan som kan hjälpa en förstå bättre vad som kännetecknar rhizomet.
Västerlandet: jordbruk längs en utvald linje bestående av många olika individer. Orienten:
trädgårdsodling med utgångspunkt i ett litet antal individer som härrör från en stor serie ”kloner”. Finns
det inte i Orienten, särskilt i Oceanien, något av en rhizomatisk modell som i alla avseenden motsätter
sig den västerländska trädmodellen? Haudricourt ser däri själva anledningen till motsättningen mellan
den transcendenta moral och filosofi som västerlandet omhuldar, och orientens immanenta tänkande:
den Gud som sår och skördar, i motsats till den Gud som tar sticklingar och gräver upp (sticklingar
kontra sådd).
Vetandet i väst handlar om att förklara allt, in i minsta detalj. Gud och allt annat som inte passar in i modellen
betraktas som metafysik, vilken man inte behöver befatta sig med (för att det är kunskaper och erfarenheter
som inte passar in i den dominerande modellen för vetande). Österländsk kunskapssyn är mer inkluderande och
rymmer även komplexitet och det som inte går att förklara. Allt som finns och kan göra skillnad i världen (allt,
utan undantag) uppfattas som en del av samma helhet. Österländskt vetande känner, om man generaliserar, ingen utsida, allt fokus riktas mot det som sker på insidan.
Transcendens, denna typiskt europeiska sjukdom. Och det är inte samma musik, i jorden finns inte
samma musik. Och det är inte alls samma sexualitet: fröväxterna underkastar sexualiteten en
reproduktionsmodell, även när de återförenar de två könen: rhizomet är tvärtom en frigörelse av
sexualiteten, inte bara i relation till reproduktionen utan också till genitaliteten. Hos oss har trädet
planterat sig i kroppen, det har förhärdat och stratifierat själva könen. Vi har förlorat rhizomet eller
örten.
Något har helt klart gått förlorat i anammandet av den västerländska modellen för vetande, något fundamentalt.
Det mänskliga, levt liv, förståelsen för vad som krävs för att hantera komplexitet, mening och frågor om moral.
Inget av det går att förklara matematiskt, av den enkla anledningen att det är högst föränderliga och kontextuella storheter, upprätthållna sanningar och lagar som skapas i handling men som ständigt förändras. Meningen
med livet är en fråga som de flesta av oss funderat över och på den typen av frågor har vetenskapen inga svar.
Västerländskt vetande erkänner inte den typen av frågor ens, och därför går något avgörande förlorat. Trädvetande är kallt, kalkylerande och lämnar inget utrymme för förhandling. Kunskapen är antingen sann eller falsk. Men
moral och livets mening är frågor av ett helt annat slag, som kräver andra sätt att gripa sig an dem. Om man
verkligen vill förstå måste man vara beredd på att svaret man finner kanske inte var det man sökte. Vill man veta
något om kultur måste man vara mycket mer öppen och sökande, följsam och anpassningsbar. Annars finner
man inga svar som fungerar. Inte för att svaren inte finns, utan för att man inte förstår dem, ens om man har
dem mitt framför ögonen.
Henry Miller: “Kina är ogräset i det mänskliga kålfältet […] Ogräset är det mänskliga strävandets
Nemesis. […] Av alla de imaginära existenser som vi tillskriver växter, djur och stjärnor har ogräset den
mest tillfredställande tillvaron. Det framställer visserligen inga liljor, inga slagskepp, inga
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Bergspredikningar. […] I slutändan får ogräset överhanden. I slutändan faller saker och ting tillbaka till
ett kinesiskt tillstånd. Sådana omständigheter kallar historikerna vanligen Medeltiden.
Trädtänkandet bygger på strikt lydnad, och är tvingande, underkuvande och anpassar sig inte. Bara så kan man
bygga imperier. Men är vi människor betjänta av imperier? What's in it for us, kan man undra? Varför accepterar
så många den enda vägen utan kritisk granskning eller diskussion? Reflektion och noggrann analys, även av det
man håller för gott och sant är nödvändigt för att bygga ett långsiktigt hållbart och livsbejakande samhälle för
människor att leva sina liv i. Rhizomatiskt sökande efter kunskap, nomadologi och minor science är sätt att arbeta vetenskapligt som handlar om att aldrig slå sig till ro, om att ständigt söka sig vidare, vidare. Det handlar om
ett kollektivt sökande efter kunskap att leva med.
Gräs är den enda utvägen. […] Ogräset existerar enbart för att fylla de överblivna ytor som odlade områ
den har lämnat efter sig. Det växer emellan, bland andra ting. Liljan är vacker, kålen är ätlig, vallmon
driver till vansinne – men ogräset är en överväxt. […]: det pekar ut en moral. ”Vilket Kina är det Miller
talar om; är det det gamla, det nuvarande, ett imaginärt, eller kanske ett helt annat som skulle kunna vara
del av en rörlig karta?
Vilken värld vill vi leva i och vad krävs för att realisera olika visioner för ett gott liv? Vi borde samtala mer om
det, istället för att okritiskt lyssna på experter som talar om hur det är och vad som ska göras. Kulturen är vår
att förvalta tillsammans och kulturvetenskap handlar inte om att bestämma vad kultur är, utan om att hitta sätt
att gripa sig an det levda liv som allt och alla utgör olika delar av. Kulturvetenskapens syn på kunskap är rhizomatisk, för forskningen utgår från tanken att inget är, allt blir. Kunskapen liksom världen som vetandet handlar
om, samproduceras med kulturen och människorna som samtidigt både påverkar och påverkas av den.

Vad ska vi ha kunskapen till?
Inför kunskapen är alla jämlika. Ingen har förtur, direkt tillgång, tolkningsföreträde eller självklart rätt, i någon
fråga som rör kunskap. Kunskap är en mänsklig uppfinning, ett verktyg för att hantera samhället, tillvaron, livet.
Åsikter och fakta kan debatteras, men kunskap kan man bara använda och närma sig med respekt och ödmjukhet. Kunskap är personlig; bildning än mer så, för att inte tala om vishet. Det är inget man har eller kan tävla i.
Kunskap kräver ödmjukhet, men ingen annan kan tvinga en vara ödmjuk, det är en känsla som måste komma
inifrån. Att anklaga någon annan för att inte vara ödmjuk är en klassisk härskarteknik; för aningen erkänner
man och ger den andre rätt, eller så försvarar man sig och visar att man inte är ödmjuk.
Ovanstående tankar formulerades efter att jag i sociala medier utsatts för ett förtäckt angrepp på mig som person, där kritikern använde ”kunskap” som vapen för att försöka tvinga mig att erkänna att jag hade fel och hen
hade rätt, i en fråga som inte går att avgöra på det sättet eftersom det inte finns ett enda svar. Och när jag vägrade acceptera angriparens perspektiv (vilket hade gett hen rätt) anklagades jag för att brista i ödmjukhet. Händelsen är inte isolerad och unik, tvärtom har den här typen av bemötande blivit allt vanligare; något har hänt något
med synen på kunskap i samhället, något djupt oroande. Debatten har ersatt samtalet och tid att tänka finns inte längre; allt handlar om att få rätt, inte om att förstå komplexiteten och samtala om rimliga tolkningar. Kunskap har kommit att uppfattas som en produkt och högskolans uppgift är att producera mätbara resultat trots
att det handlar om väsensskilda saker. Kanske är det just för att denna typ av sammanblandning allt oftare görs
som akademin håller på att bli en plats där ödmjukhet inför svårigheten att finna definitiva svar på komplexa
frågor uppfattas som tecken på svaghet? Akademin riskerar hur som helst att bli en intellektuellt död plats där
bara faktagranskade siﬀror från auktoriserade källor accepteras och endast används för att avgöra tvister med.
Och det högre seminariet håller på att förvandlats till en plats för strategisk planering för framgång i kampen
om medel och publiceringar.
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Bildning håller på att rationaliseras bort från samhället, liksom mellanmänskliga och ömsesidigt belysande möten med kunskapen i centrum. Samhället blir kallare och kallare. Ingen får göra misstag. Oresonligheten och
den kalla rationaliteten styr och eﬀektivitet är målet. Hierarkiska trädstrukturer organiserar vetandets vägar från
ax till limpa. Vetenskap handlar allt mer om att vinna debatter samt ära och berömmelse genom att jämföra det
enda som går att jämföra: pengar, publikationer och citeringar. Kunskapen betyder allt mindre, den håller på att
förvandlas till ett vapen som används för att sätta meningsmotståndare på plats.
Jag reflekterar vidare kring påhoppet mot mig som forskare och människa. Svepande kritik som riktas mot person istället för sak handlar mer om den som kritiserar än om den som kritiseras. Jag är inte och har aldrig varit
rädd för kritik, jag kan försvara mig och om jag övertygas om att jag har fel backar jag, av det enkla skälet att jag
inte blev forskare för att göra karriär. Jag blev först student, sedan doktor och därefter docent som en konsekvens av mitt sökande efter kunskap. Jag vill veta och förstå, och dela med mig av det jag lärt mig och kan. Jag
vill vara med och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, vilket bara kan vila på en stabil grund av kunskap, det
vill säga på insikter som fungerar. Träduniversitetet är en plats för maktkamp och eﬀektiv produktion av mätbara resultat. Rhizomuniversitetet eller multiversitetet är öppna strukturer som skapats för att hantera mångfald,
platser att mötas och samtala på för att lära av varandra och utvecklas tillsammans. Jag vill samtala, inte ha rätt
eller vinna, jag vill lyssna och lära och litar på kraften i goda argument.
Idag råder skriande brist på rhizomatiskt tänkande i skolan, som blivit alldeles för trädlik. En trädorganisation
delegerar ansvar så långt ner i organisationen som möjligt, men tar åt sig äran för det positiva utfallet så högt
upp i hierarkin som möjligt. Det är trädlogiken, i praktiken. En rhizomatisk skola handlar om att sprida ansvar
vitt och brett och om att ge alla så goda möjligheter som möjligt att ta sitt ansvar. Och äran för en eventuell
framgång delas lika. Ingen i en komplex organisation kan ta mer ansvar än någon annan, lika lite som någon kan
ta åt sig mer ära än någon annan. Rhizom har inget centrum. Eller också kan man se det som att det har många
centrum. Alla delar i ett rhizom är lika nära centrum och anses följaktligen lika viktiga. Ansvaret för utfallet är
alltid gemensamt och delat, vilket gör det lättare att bära och enklare att leva upp till.
Dagens skola och utbildningssystem är hierarkiskt och styrs genom kontroll, målsäkring och ett standardiserat
kvalitetstänkande. Inget av detta har visat sig vara framgångsrika metoder för att nå fördjupad kunskap. Betyg
och poäng, visst, inga problem. En trädorganisation levererar det som beställts, men eftersom varan måste standardiseras för att man ska kunna klara uppdraget kommer utfallet bara att se bra ut på pappret. På ytan lever
man upp till kraven, i teorin. Men i praktiken talar mycket för att elevernas/studenternas kunskaper och färdigheter sjunker oroväckande snabbt, och på sikt riskerar därför samhällets förmåga att hantera komplexitet att utarmas. När allt fler förstår allt mindre om hur viktig och värdefull demokratin och öppenheten är för samhällets
långsiktiga hållbarhet blir det allt svårare att försvara dessa egenskaper och kvaliteter. Detta är en utveckling
som bara kan stoppas genom att ett radikalt nytänkande införs i skolan och implementeras i organisationen. Låt
oss gallra bland träden och ge plats åt rhizomen att växa. Vad skolan saknar är liv, luft och högt i tak. Mindre
kontroll och mer tillit, bättre förståelse för behovet av marginaler samt dig att tänka efter; bara så kan man locka
fram lärande och utveckla kunskap.
Amerika intar en särskild plats. Förvisso är inte Amerika undantaget trädens herravälde och sökande
efter rötter. Man ser det i litteraturen, i jakten på en nationell identitet, till och med på ett europeiskt
påbrå eller en europeisk genealogi (Kerouac gav sig iväg på ett sökande efter sina förfäder). Likväl
fortskrider allt viktigt som har hänt, allt viktigt som händer, genom ett amerikanskt rhizom: beatnik,
underground, det underjordiska, band och gäng, succesiva, laterala stötar i omedelbar anslutning till en
utsida.
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Det är underifrån allt varaktigt och livfullt växer. Förändringsimpulser uppstår alltid i marginalen. Flyktlinjer
uppenbarar sig där man minst anar det, när man minst anar det, men bara så länge förutsättningarna är gynnsamma. Därför är ödmjukhet, nyfikenhet och prestigelöshet så viktigt, om det är kunskap, demokrati och hållbarhet man söker och vill värna. Kunskap och lärande är känsliga processer, det är inte bilar som ska byggas eller resultat som tvingas fram. Är det kunskap och hållbarhet man söker krävs andra metoder än de som ryms
inom begreppet New Public Management. Kunskap och nytänkande är per definition något obestämbart, något
som ännu inte är men som skulle kunna bli. Först när man står inför fullbordat faktum vet man vad det är, om
det fungerar och hur det bäst värderas. Ett sådant tänkande missgynnas av trädstrukturers hierarki och maktfullkomlighet. Är det kunskap man vill ha måste man släppa på kontrollen och låta aktörerna i systemet agera utifrån sin egen vilja, lust och inspiration. Bara genom att ge och vara generös och öppen kan man få (det vill säga
vara med och skapa) kunskap.
Det finns en skillnad mellan den amerikanska och den europeiska boken, även då den amerikanska ger
sig på att följa träden. En skillnad i bokens tillkomst. ”Leaves of Grass”. Och riktningarna är inte de samma
i Amerika: det är i Öst som det trädartade sökandet och återvändandet till den gamla världen tar plats,
medan Västern är rhizomatisk med sina Indianer utan härkomst, sin ständigt undflyende gräns, sina
rörliga och omförflyttade gränsland.
Man måste blicka framåt ibland, måste våga släppa taget om historien. Man måste våga för att vinna och förstå
att det aldrig finns några garantier. Bara genom att släppa på kontrollen och konventionerna kan en levande skola och ett kunskapssamhälle växa fram. Målet är inte det viktiga, det är vägen dit som rymmer all mening. Fokuserar man för mycket på målet förstör man resan dit och målet blir därigenom värdelöst. Lärande handlar om
nyfikenhet, om att försöka och försöka igen. För mycket kontroll tar död på allt vad kreativitet heter. För att bygga en skola där kunskapen verkligen står i fokus krävs att man släpper fokus på målet, slutar kontrollera och värdera, och tar hand om det finns här och nu. Det är vad en rhizomatisk skola handlar om, och den utgör grunden
för kunskapssamhället, vilket i sin tur är förutsättningen för ett hållbart samhälle.
I Västern finns det en hel amerikansk “karta”, eller till och med träd som bildar rhizom. Amerika har vänt
på riktningarna: det har satt sin orient i väster, som vore det i Amerika som Jorden blir rund; den
amerikanska Västern är Österns själva ytterkant. (Det är inte, som Haudricourt trodde, Indien som utgör
mellanledet mellan Västerlandet och Orienten; det är Amerika som bildar vridaxel och
omvändningsmekanism.)
Det behövs strukturer, ingen tvekan om det. Men strukturerna får aldrig bli till självändamål, strukturer är verktyg och medel för att uppnå, i skolans fall kunskap och främjande av lärande. Och varje struktur rymmer sin
egen negation och kan när som helst slå om i sin motsats; som sagt, det handlar inte om antingen träd eller rhizom, utan alltid om mer eller mindre av både och. Lite mer rhizomtänkande, och mindre av träd. Det är rörelsen
jag skulle vilja se. Inget av det som fungerar och är bra idag ska kastas över bord. Lösningarna som här diskuteras är inte ett alternativ till dagens skola eller samhällsförvaltning, ingen ny epistemologi som ska frälsa oss och
lösa alla problem. Det är ett analytiskt verktyg som behövs för att inse vad man skulle kunna jobba med för att
förbättra skolan och främja hållbarhet i samhället.
Den amerikanska sångerskan Patti Smith sjunger den amerikanska tandläkarens bibel: sök inte roten, följ
kanalen …
Att gå till botten med problemen, i akt och mening att lösa dem en gång för alla, är inte vägen fram. Följ med
och gör det bästa av förutsättningarna som finns och det vi har, anpassa skolan efter dem som finns och verkar
där, inte tvärtom. Bryt upp strukturer och sök alternativa vägar som fungerar och som leder fram. Ge lärarna
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möjlighet att ta ansvar, se inte på kunskap som ett mätbart resultat. Fokusera på innehållet och förstå hur viktig
tillit är i ett demokratiskt kunskapssamhälle. Skolans problem är inte ett skolproblem utan ett samhällsproblem,
det märker man när man följer kanalen istället för att söka roten till det onda. Färre träd, fler rhizom är inte lösningen, men det är en väg framåt som bär på fler möjligheter än målstyrning och strikt kontroll.
En rhizomatisk skola är öppen för alla som vill försöka. Där tror man på systemet och att människor kan lära
och förändras. Kunskap är något som skapas. Vetande utvecklas i möten mellan olikheter. En rhizomatisk skola
är en mer integrerad skola. En skola där alla får plats, som man lämnar när man är mogen för det, inte när det
gått en viss tid. Här jobbar man med lärande, där det fungerar, när det fungerar och så länge det fungerar. Systemet, skolans organisation, är flexibelt och föränderligt. Organiseringen anpassas och anpassar, allt efter rådande
omständigheter och i samråd. Ingen äger kunskapsskolan och dess enda fokus är utveckling och strävan efter
vishet. Här har alla elever och studenter samma möjligheter, samma chans att förkovra sig utifrån sina förutsättningar.
Nordkorea kan fungera som belysande exempel på en trädstruktur som fastnat i kontrollens territorialiserande
järngrepp. Ett skräckexempel på hur det kan gå om trädtänkandet inte möts av balanserande, upplösande krafter
och strategier. Nordkorea är ett land med en maktfullkomlig ledare. En hierarkisk struktur som styr allt och alla.
En farlig väg att vandra, oavsett vem som befinner sig i toppen. För det spelar ingen roll om diktatorn är god, för
om ledaren försvinner finns strukturen fortfarande kvar och den kommer att tas över av någon annan. Och när
folket har släppt kontrollen över processen och lagt makten i systemets händer är det som upplagt för korruption som ger den med mest inflytande och flest lojala kontakter herraväldet.
Torde det inte också finnas två byråkratier, eller kanske till och med tre (eller ännu fler)? Den
västerländska byråkratin: dess agrara, kadastrala ursprung, rötterna och fälten, träden och deras roll som
gränsland, Vilhelm Erövrarens stora folkräkning, feodalismen, de franska kungarnas politik, att bygga
staten på egendomen, att förhandla om jorden genom krig, rättegångar och giftermål. De franska
kungarna valde liljan därför att den är en växt med rötter som går djupt ned i sluttningarna.
Rötter, kontinuitet, förankring. Inte för inte tycker banker om att använda träd i sin marknadsföring. Träd är garanten för stabilitet. Men det är bara ena sidan av myntet. Andra sidan är trögrörligheten, oförmågan att anpassa sig och risken för korruption. Rigida trädsystem ger ledarna oproportionerligt mycket makt. Och makt som är
koncentrerad till en eller några få individer leder förfärande lätt till egoism och grandiositet. Tänk bonusar till
chefer och VD, tänk lyxrenoveringar, privatjet, och bjudmiddagar. Självklarheter för den som befinner sig i toppen och därifrån betraktar samhället. Upplyst despoti fungerar i teorin men inte i praktiken. Trädtänkande driver in kilar i gemenskapen; bygger murar och skapar gränser, inom vilka vanföreställningar om de andra kan
växa, vilket leder till krav på ledaren att vidta radikala åtgärder. Demokrati är inte lösningen, det är, brukar man
säga, det minst dåliga styrelsesättet. Demokrati är inte ett system man bara inför en gång för alla, det är ett sätt
att ordna som kräver kollektiv kunskap, ömsesidig förståelse och gemensam omsorg.
Är det likadant i Orienten? Det är förvisso alltför lätt att visa upp en Orient av rhizom och immanens;
men Staten agerar inte enligt en trädartad schematik som motsvarar redan etablerade, trädartade och
rotade klasser: den är en kanalernas byråkrati, som till exempel den ”svaga egendomens” berömda
hydrauliska makt, där Staten ger upphov till kanaliserande och kanaliserade klasser (jfr. med de tester av
Wiﬀogel som aldrig vederlagts).
Det handlar inte om vi och dem, om här och där. Det är inte så som träd och rhizom fungerar. Det finns ytterst
få renodlingar i människors levda liv, i vardagens myller och kulturers mångfald. Nordkorea är ett extremt exem-
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pel, men de flesta stater och organisationer kan placeras in, mer eller mindre långt ut mot antingen den ena eller andra änden av en skala mellan träd och rhizom.
Despoten agerar här som ett flöde, inte som en källa som fortfarande är en punkt, en träd-punkt eller en
rot-punkt: han förenar vatten snarare än att sitta under ett träd; till och med Buddhas träd blev ett
rhizom; Maos flod och Louis träd.
Genom att inte acceptera trädet och vägra inordna sig i ledet; genom att bara vara, kan ett inslag av rhizom införas i en trädstruktur. Buddha visar på möjligheter att välja andra vägar, även om man befinner sig i en rigid struktur. Och det kan förhoppningsvis inspirera. Vi kan välja att anpassa oss till systemet eller agera annorlunda. Det
är upp till oss. Systemet blir bara tvingande om vi låter oss tvingas. Vi måste inte acceptera alla order som kommer uppifrån, rhizom kan växa fram överallt. Det handlar som sagt inte om antingen eller, utan om både och.
Den som finns och verkar inne i systemet kan alltid göra motstånd. På ett eller annat sätt. Man kan vänta, reflektera, tänka och resonera med andra om frågor man finner intressanta. Man är bara slav så länge man väljer att
vara det. Det betyder inte att man måste göra revolution för att uppnå förändring, det räcker att säga stopp och
sätta sig ner en stund. Om många gör det kan ett annat system skapas snabbare än man tror. Betänk att en liten
kopparspik (om jag inte helt missuppfattat saken) inspikad i stammen på ett stort träd kan döda det. Tänk på
David mot Goliat, på droppen som får bägaren att rinna över. Makt är aldrig enkel och aldrig enkelriktad. Relationer handlar det om; relationer och mellanrum.
Fungerar inte Amerika som mellanled även där? Ty det sysslar på samma gång med utrotningar, interna
likvideringar (inte bara indianerna utan även lantbrukarna, etc.) och med successiva, externa invandrings
vågor. Kapitalflödet producerar en enorm kanal, en kvantifiering av makten, tillsammans med de
omedelbara ”kvanta” där var och en på sitt sätt är i besittning av pengaflödets rörelse (därav den verkliga
myten om den fattige som blir miljardär för att sedan åter bli fattig); allting återförenas sålunda i
Amerika, som på en gång är träd och kanal, rot och rhizom. Det finns ingen universell kapitalism,
kapitalismen i sig är en sammanväxt av alla sorters formationer, den är alltid neo-kapitalistisk till sin
natur, den uppfinner sitt östliga ansikte och sitt västliga ansikte, och sin ombildning av de båda – till det
sämre.
Ingenting är, allting blir. Och det finns alltid vägval, och det är hela tiden möjligt att agera annorlunda. Inget är
någonsin försent. Så länge det finns liv finns det hopp. Det kan se utsiktslöst ut, men om tillräckligt många ser
ett behov av och vill förändring kan läget snabbt ändras. En annan värld och ett annat samhälle, liksom en annan syn på kunskap, är alltid möjlig. Därmed inte sagt att det är enkelt eller att det där andra samhället går att
bestämma eller utforma efter något slags mall.

Orden och tankarna
Ord är tankens medium, men språket är aldrig neutralt. Ord bär på mening och förmåga till agens i eget namn.
Och det är i växelspelet och dynamiken som uppstår mellan, i dissonansen som uppstår där, som livet skapas
och kultur blir till. Flyktlinjer är det begrepp som Deleuze och Guattari använder för att beskriva tillblivelse och
förändring. Upprepningar och nya kombinationer av ett begränsat antal givna grundteman kännetecknar livet,
det levande livet. Kulturvetenskapen vars förutsättningar här undersöks har som utgångspunkt att det inte går
att räkna på levt liv eller förutsäga vad som ska hända i framtiden. Livet är här och nu, på gott och ont. Livet kan
bara levas, i realtid. Upplevas via sinnena. Lätt att där och då, i stressen som råder, glömma det när vardagens
krav och måsten tränger sig på och begäret efter att veta säkert hur det är sätter in. Lätt att glömma det faktum
att kultur är ett föränderligt och kontingent tillstånd. Och när man glömmer, eller rättare sagt, när man vet hur
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lätt det är att glömma den typen av fundamentala sanningar om livet är det lämpligt att använda verktyg för att
påminna sig om komplexiteten och variationsrikedomen som livet består av. Rhizom är ett sådant verktyg, skapat för att påminna om världens och verklighetens öppenhet och processuella tillblivelse.
Tankarna som här växer fram är inga sanningar om kultur, kunskap, hållbarhet eller förändring. Sanningar skapas genom mellanmänsklig interaktion inom ramen för tillvaron i hela sin komplexa vidd. Sanningar är överenskommelser, en föränderlig konsekvens av dynamisk samverkan, de är inget i kraft av sig själva. Tänker man träd
resulterar det i att man måste acceptera en viss uppsättning sanningar. Tänker man rhizom aktualiseras på samma sätt andra sanningar. Båda är lika rimliga, men leder till olika konsekvenser. Träd banar väg för hierarkier och
ansamling av makt. Träd är stora, starka och kan omforma miljön de växer i. Trädtänkande bygger imperier. Men
imperier tenderar att förr eller senare falla och när de går under är det med besked.
Tänker man istället rhizom, som är mer anspråkslösa och mycket mer uthålliga strukturer för ordning öppnar
sig andra möjligheter och handlingsstrategier. Andra vägar fram ter sig rimliga. Rhizom anpassar sig, och gör
det bästa av det som finns. Rhizom binder samman, främjar interaktion i kraft av sin öppna, självorganiserande
struktur. En politik och ett samhällsbyggande som använder rhizom som modell för organisering blir därför mer
hållbart. Inte lika spektakulärt, men hållbart. Rhizom ligger mer i linje med det levda liv som människor är fullt
upptagna med så länge de lever. Rhizom bär på potential att integrera och ta vara på allas bidrag till helheten
eftersom alla är lika nära centrum i en sådan struktur. Det finns mer plats för improvisation och nytänkande i
rhizomatiska strukturer. Viktigt dock att påminna sig om att det ena eller andra aldrig är gott, i sig, per definition.
Samtidigt befinner vi oss i och med alla dessa geografiska distributioner på en felaktig väg. En
återvändsgränd, men desto bättre. Om det handlar om att visa att rhizomen också har sin egen
despotism, sin egen, ännu mycket hårdare hierarki, desto bättre, ty det föreligger ingen dualism, ingen
ontologisk dualism här eller där, ingen axiologisk dualism mellan bra och dåligt, ingen amerikansk
blandning eller syntes. Det finns trädartade noder i rhizomen och rhizomatiska stötar bland rötterna. Vad
mera är: det finns despotiska, immanenta och kanaliserade formationer som tillhör rhizomet självt. Det
finns anarkiska missbildningar i trädens transcendenta system, där finns luftrötter och underjordiska
stjälkar.
Ingenting är någonsin gott eller ont, per se. Människor är varken onda eller goda, men deras handlingar kan leda
till ont eller gott, även om innebörden i det som anses ont och det som anses gott växlar över tid och beroende
av plats. Sammanhanget ger delarna mening. Där, i kontexten, skapas och upprätthålls föreställningar och sanningar. Liksom rhizom finns och verkar dessa så länge de fungerar. Och över sådana processer av ömsesidig tillblivelse råder ingen enskild. Allt är resultatet av samverkan; både träd och rhizom. Allt och alla blir till i samma
ömsesidiga process av tillblivelse. Därför är mer av rhizom, som tankemodell, verktyg och inspiration för organisering, alltid att föredra. För att det sättet att tänka främjar hållbarhet. Det handlar dock inte om det ena eller det
andra. Det handlar alltid om blandformer, om olika aspekter av levt liv.
Det viktiga är att trädet-roten och rhizomet-kanalen inte är motsatta varandra likt två olika modeller: den
ena agerar som transcendent modell och kalkering även om den ger upphov till sina egna flyktförsök; den
andra agerar som en immanent process som vänder på modellen och skissar fram en karta, även om den
bildar sina egna hierarkier, även om den framkallar en despotisk kanal. Det handlar inte om en plats på
jorden av det ena eller andra slaget, eller om ett historiskt ögonblick av något slag, och ännu mindre om
någon andens kategori. Det handlar om den process som hela tiden reser sig och sjunker ihop, och om
den process som hela tiden sträcker ut sig, bryter av sig själv och börjar om. Detta är inte en dualism av
ett annat eller nytt slag.
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Föreställningar om att världen består av dualismer; av vänner och fiender, vi och dem, eller att kunskap har karaktären av antingen eller, är liksom träden och rhizomen kulturellt upprätthållna föreställningar om hur det är.
Det är kontingenser som kan förändras, om tillräckligt många vill och förstår förutsättningarna för förändring.
Deleuze och Guattari är noga med att ta avstånd från alla former av dualism. Några renodlingar finns inte. Levt
liv är komplexa blandningar. Samhället är och kan aldrig bli som olika grupper av människor vill att det ska vara;
antingen eller, det kommer alltid att vara mer eller mindre av både och. Även om vilja är en stark och viktig drivkraft i världens tillblivelse måste man acceptera det rådande, samtidigt som man gör vad man kan för att verka
för förändring. Några garantier för framgång finns inte; därför är det så viktigt med ödmjukhet.
Skrivandets problem: det krävs ofrånkomligen icke-exakta uttryck för att beskriva någonting exakt. Och
detta beror inte alls på att man måste ta den vägen, inte alls på att man inte kan skrida till verket genom
annat än approximationer: icke-exaktheten är aldrig en approximation, tvärtom är den den exakta rörel
sen hos det som blir till.
För att beskriva kultur så exakt som möjligt krävs att man sätter ord på vagheten. Kultur är anexakt (vilket är en
term som förklaras närmare i boken Studier av förändring, i rörelse), det vill säga vag till sin natur. För att kunna beskriva kultur som den är, levs och blir till, måste man använda begrepp och formuleringar som kan fånga dessa
kvaliteter. Om kulturvetenskapen anpassade sig efter en annan kunskapssyn än den som är kompatibel med det
som undersöks vore den en pseudovetenskap. Ändå är det precis vad vetenskapssamhället avkräver kulturvetaren; exakta beskrivningar, som, när de används för att beskriva kulturen som undersökts, inte godkänns som
vetenskap eftersom sättet att redogöra för resultaten av forskningen strider mot uppfattningen om hur vetenskap
ser ut och hur vetenskapliga resultat ska presenteras. Vilket bevisar att vetenskap är lika mycket kultur som allt
annat som skapas och upprätthålls av människor.
Vi åberopar bara en dualism för bestrida en annan. Vi hänger oss bara åt en modellernas dualism för att
nå fram till en process som skulle kunna bestrida alla slags modeller. Varje gång krävs det cerebral
korrektur för att montera ned de dualismer som vi aldrig velat konstruera, som vi passerar genom. Att nå
fram till den magiska formel som vi alla letar efter: PLURALISM = MONISM, genom att passera genom
alla de dualismer som är fienden. Men fienden är nödvändig; den är den möbel som vi hela tiden flyttar
runt.
Deleuze och Guattari skriver inte om verkligheten, livet här och nu. De ger oss verktyg för studier av kultur och
förändring, verktyg som kan användas för att skapa kunskap som behövs för att förstå livet så som det levs. Kulturvetenskapen vars förutsättningar här undersöks handlar inte om kulturen i bestämd form singular. Fokus i
arbetet är att peka på flyktlinjer och skapa förståelse för kulturens (avsaknad av) logik, att visa på vikten av att
följa med och att samtala.

Början på slutet av boken, och inledningen till det som kommer sedan
Rhizom har ingen början, inget slut och saknar mål; det är ett mellanrum med rytm och riktning. Rhizom är ett
sätt att förstå organisering, rörelse och förändring. Ett medel. Ett verktyg. Boken har en början och ett slut, men
allt som kan sägas om rhizom ryms inte här. Jag har gläntat på dörren till förståelse och vandrat några varv i ett
slags hermeneutisk spiral. Ett varv till hinns med innan det är dags att avsluta boken, men utan att sätta punkt
för fortsatta samtal. Här ska de viktigaste tanketrådarna föras samman och vägar fram stakas ut. För det är som
sagt avgörande att inte fastna i begreppens värld. Ett verktyg måste användas för att få mening och för att resultatet ska kunna bedömas. Så, låt oss lyssna på vad Deleuze och Guattari har att säga.
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Vi återgår till rhizomets huvudsakliga principer: till skillnad från träden och deras rötter ansluter
rhizomet vilken punkt som helst med vilken annan punkt som helst, men varje drag hänvisar inte
nödvändigtvis till drag av samma natur; det sätter vitt skilda teckenregimer och till och med tillstånd av
icke-tecken på spel.
Ett träd har rötter och saknar kontakt med andra träd. Det står starkt, i ensamt majestät. Rhizomet däremot är
sammankopplat; det är per definition sammankoppling. Ett rhizom kopplar och kopplas. Det spelar på alla
strängar som går att spela på, för att hitta vägar fram, upp och ut. Ständigt på väg, sökande, följande. I rörelse.
Rhizomet är rörelse, relationell rörelse och ömsesidig tillblivelse.
Rhizomet låter sig inte återföras till vare sig det Ena eller det mångfaldiga. Det är inte det Enda som blir
två, inte ens genom att det direkt skulle bli tre, fyra eller fem. Det är varken en mångfald som härrör ur
ett Enda, eller ett något som det Enda tillfogar sig självt (n + 1). Det består inte av enheter utan av
dimensioner, eller snarare av riktningar.
Rhizom är inte uppbyggda av mindre enheter och är inte heller en sammansättning av många. Rhizom är riktad
rörelse, i rörelse. Dimensioner och perspektiv. Försök; ständigt upprepade försök. Det är ord och tankar som
kommer för mig när jag ska försöka beskriva min förståelse av rhizom. Träd är något annat. Träd är en eller ett.
Träd är stationära, står starka och försvarar sin position. Rhizom har inget att försvara och är inte beroende av
en speciell plats för sin fortlevnad. Rhizom har inget annat syfte än att hålla igång rörelsen.
Det har varken början eller slut utan alltid en mitt, genom vilken det skjuter fram och svämmar över.
Rhizom har ingen historia. Rhizom är handling, rörelse, tillblivelse: Överflöd. Rhizom är produktion av möjligheter som står i relation till och vars utfall formas av omgivningen. Rhizom är ett möjligheternas mellanrum
som existerar så länge delarna och sammanhanget rör sig i förhållande till vartannat.
Det består av linjära mångfalder i n dimensioner, utan subjekt och objekt, utspridda över ett
kosistensplan i vilket det Enda alltid är subtraherat (n – 1). En sådan mångfald förändrar inte sina
dimensioner utan att själv skifta natur och förändras.
Rhizom är förändring som förändras i dynamiken mellan överflödet som kastas ut i sammanhanget som föreligger där och då. Rhizom finns bara i handling. Det har ingen egen agenda, inga egna behov. Rhizom är immanens; en intern struktur. Varken mening eller mål, bara rörelse. Det skapas där och då, av det som finns och ordnas genom självorganisering. Vattenvirveln är en bra bild att tänka med, som ordnar flödet och skapar struktur
utan att vara något externt i förhållande till sammanhanget; kanaliserad energi, handlar det om.
I motsats till en struktur som definieras genom en samling punkter och positioner, genom binära
förhållanden mellan dessa punkter och bi-univokala relationer mellan positionerna i fråga, består
rhizomet bara av linjer: segmentaritetslinjer, stratifikationslinjer, likt dimensioner, men även flyktlinjer
och avterritorialiseringslinjer, som en maximal dimension enligt vilken mångfalden, genom att följa
dimensionen i fråga, förändras och skiftar naturTräd är ett slags koordinatsystem, uppbyggt av binära relationer av antingen eller. Bestämda positioner som är
på eller av, som gör skillnad eller inte. Rhizomet är bara linjer, utan början eller slut. Linjer som ansluter sig till
varandra och linjer som korsas. Linjer som tas upp eller släpps. Rhizomet byggs av segment av linjer som stratifierar och stratifieras. Intensiteten i rörelsen och mängden linjer ger rhizomet struktur och tillblivelsen riktning.
Hastigheten och vägen bestäms av miljön och målet är balans och hållbarhet. Träd försvarar och omorganiserar
efter sina egna syften. Träd suger näring och tar girigt hand om solstrålarna, för att stärka sin makt över omgivningen. Rhizomet gör mesta möjliga av det som finns, för att främja den rörelse det är del av och blir till genom.
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Man bör inte förväxla dessa linjer eller drag med trädartade linjer, som endast utgör lokaliserbara
förbindelser mellan punkter och positioner.
Rhizomens linjer är motsatsen till trädens. Dess linjer är icke-hierarkiska. Öppenheten, dynamiken och avsaknaden av bestämda mål är rhizomets tydligaste kännetecken. Rhizom har mening men inget mål. Rhizom är rörelse och sammankoppling. Rhizom existerar inte utanför, bara på insidan och mellan.
I motsats till trädet är inte rhizomet ett reproduktionsobjekt: varken en extern reproduktion likt trädetbilden, eller en intern reproduktion likt trädet-strukturen. Rhizomet är en anti-genealogi. Det är ett
korttidsminne, eller ett anti-minne. Rhizomet fortskrider genom variation, expansion, erövring,
övertagande, sticklingar. I motsats till handstilen, teckningen, fotot och kalkeringen ansluter sig rhizomet
till en karta som måste produceras och konstrueras, som alltid går att montera ned, koppla samman,
vända på, modifiera genom mångfaldiga in- och utgångar tillsammans med dess flyktlinjer.
Det dominerande sättet att se på, tänka om och organisera saker och ting idag är närmast identiskt med trädet.
Trädstrukturen har kommit att tas för given som det enda och bästa sättet att ordna, den enda vägen. Därför vill
jag lyfta och peka på rhizomet, för att visa på alternativ. Inte för att debattera frågan eller försöka ersätta en ordning med en annan, utan för att främja mångfald i tanke, ord och handling. Ett annat system för organisering är
möjligt, ett system som är friare och som mer sätter användbarhet i centrum. Jag drömmer om och vill verka för
en högskola och ett samhälle där vetande och utbildning betraktas som sökande, rörelse, tillblivelse. Vad man
lär sig, hur man lär sig och till vad kunskapen ska användas är inte det viktiga. Det viktiga är att man lär sig, och
att man befinner sig i rörelse. Jag vill se en högskola utan fasta studiegångar och på förhand formulerade, rigida
mål som följs upp och kontrolleras. För att sätta kunskapen i centrum för verksamheten krävs en syn på lärande
som betonar dess karaktär av öppet sökande, ett sätt att tänka som bygger på att det ena ger det andra och där
nästa steg tas med ledning av det förra. Ett steg i taget, i den riktning som känns mest intressant och bäst för
stunden. Jag vill vara med och bygga en högre utbildning vars mål är att ge studenterna verktyg för vidare sökande, inte en på förhand bestämd och kvalitetssäkrad uppsättning fakta som på kortast möjliga tid skall läras in för
att strax efteråt upprepas i utbyte mot poäng och examina. Lärande är att söka svar, inte att försvara kunskap. Vetande är ett verktyg, inte ett mål i sig. Bara så kan ett hållbart samhälle byggas, från grunden, mellan delarna
som finns inom helheten.
Universitet jag har i åtanke är en plats utan fasta gränser där alla är välkomna och där man rör sig tillsammans i
kunskapslandskapet. Gemensamt bygger man modeller och ritar kartor, som kan fungera som verktyg för att
jämföra terrängen och sammanhangen man finns i med visionerna man enats om i öppna och lyssnande, inkännande samtal. Ett sådant universitet producerar inte resultat. Det är en plats, ett sammanhang som både lärare,
forskare och studenter söker sig till för att vara en del av den kunskapsrörelse som där skapas. Där bidrar man
till verksamheten med sin kraft, sina intressen och sin entusiasm. Man alstrar något värdefullt tillsammans. Allas bidrag är potentiellt lika viktiga och man lyssnar mer på vad som sägs än vem som talar. Vägen mot bättre
vetande är överordnad målet för resan. Denna min syn på kunskap har inte hämtats rakt av från Deleuze och Guattari, den är ingen upprepning utan frukten av mitt arbete med deras texter; ett resultat av samproduktion.
Och den som känner sig manad får gärna modifiera eller bygga vidare på tankarna eftersom kunskapsteorin inte
är någons och aldrig kan bli fullbordad, den kan och måste hela tiden förändras för att harmoniera med samtiden och de kontexter där den används.
Det är kalkeringarna som måste återföras till kartorna, inte tvärtom. Mot de centrerade systemen (även
de polycentriska), mot den hierarkiska kommunikationen och de företablerade banden, ställer rhizomet
ett acentrerat, icke-hierarkiskt och icke-betecknande system, utan General, utan något organiserande
minne eller någon central automat, ett system som bara definieras genom en cirkulation av tillstånd. I
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rhizomet handlar det om en relation till sexualiteten, men också till djuren, till växtriket, till jorden, till
politiken, till boken, till naturliga och artificiella ting – helt annorlunda än den trädartade relationen: alla
sorters ”blivanden”.
Jag och du och kulturen som växer fram mellan oss och alla andra förändras och förändrar. Kultur är ett slags
resa, och det är rörelsen som är livet. Hela jordens befolkning är sammankopplad, och det jag gör här idag får
återverkningar för många, på andra platser, senare. Allt och alla är beroende av varandra. Frågan är därför inte
om utan hur man ska organisera det liv som alla delar? Varifrån är det lämpligt att hämta inspiration; från träd
eller rhizom? Mitt svar är givet. Men det betyder inte att jag har rätt och någon annan fel. Kunskap är ingen
kamp, utan ett sökande. Man kan bara följa med och göra det bästa av det som dyker upp i processen när den
tillåts ha sin gång. Och det finns heller inget annat mål med texterna om kultur som ingår i denna serie böcker
än att följa med och upptäcka nya sidor av det invanda, nya möjligheter och alternativa vägar fram. Inget annat
syfte än att lyssna på, samtala med och lära av flödet av ord och tankar.
En platå är alltid i mitten, den är varken början eller slut. Ett rhizom består av platåer. Gregory Bateson
använder sig av ordet ”platå” för att beskriva något mycket speciellt: en fortgående region av intensiteter
som vibrerar i sig själv och som utvecklar sig genom att undvika all orientering mot en kulminerande
punkt eller ett externt mål.
Resonanser är självsvängande variationer på välkända teman. Improvisationer över kända tankegångar. Inget är
nytt under solen. Det mänskliga genomet har inte förändrats nämnvärt under de senaste 10 000 åren. Vi är stenåldersmänniskor och stenåldersmänniskorna är vi. Återkomster, ständiga återkomster. Nietzsche, vars ande svävar över filosofin som här skrivs fram, talar om upprepningar av skillnad. Eller det är i alla fall så som Deleuze
(2004) använder Nietzsches tankar i sin avhandling. Kreativitet handlar inte om att tänka nytt. Nytänkande
handlar om att kombinera kända ting och tankar på nya sätt. Alla befinner sig lika nära centrum och på insidan
av samma kontext. Bateson som nämns i citatet klär samma tanke i nya ord genom att tala om platåer. Upprepningar, ständiga upprepningar. Inte plagiering eller kopiering, utan samma ord, tankar, toner, bilder, men i nya
tappningar och placerade i nya sammanhang: Refränger. Kreativitet handlar om improvisation, inte om skapande. Lite mer av den varan i samhället och akademin skulle inte skada. Alla kan bli vinnare, om vi bara slutar kämpa med varandra om rätten att ensam få vara den som pekar ut den enda vägen.
Bateson exemplifierar med den balinesiska kulturen, där de sexuella spelen mellan mor och barn, liksom
grälen mellan män, sker genom denna bisarra, intensiva stabilisering. ”En sorts fortgående, intensiv platå
ersätter orgasmen”, kriget eller den kulminerande punkten. Det är ett beklagligt drag hos den
västerländska anden, detta att knyta an uttryck och handlingar till externa eller transcendenta mål istället
för att bedöma dem i egen rätt på ett immanensplan.
Livet är ett ständigt flöde av starkare och svagare intensiteter. Levande erfarenhet är upprepande av och sökande
efter klimax, som aldrig är varaktiga. Ständig längtan efter intensiv närvaro. Men det kostar på att vara närvarande. Så fort den ökade graden av intensitet etablerats och blivit vardag krävs nya och starkare upplevelser för att
upplevelsen ska vara den samma. Livet är på det sättet ett nollsummespel eftersom det mesta förr eller senare
blir vardag. Betänk att det är skillnaden mellan vardag och helg som ger lördagen sitt skimmer. Det är under veckan som det som förlöses under helgen byggs upp. Vore det lördag hela veckan fanns ingen lördag, inte i den mening som läggs i ordet här, idag. Spelet mellan vardagens dalar och helgens toppar är livet. Det är är fluktuationerna mellan starka minnen och glömska som frambringar upplevelsen av att vara vid liv och det är upprepningar av och variationer på begränsade teman som gör det levande.
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Till exempel har en bok, den består av kapitel, sina kulminerande punkter, sina avslutande punkter. Vad
händer så med en bok som består av platåer som kommunicerar med varandra tvärs över mikrosprickor,
såsom i en hjärna? Varje mångfald som går att ansluta till en annan mångfald hemom underjordiska,
ytliga stjälkar på ett sätt som bildar och sprider ett rhizom kallar vi ”platå”.
Tänker på människor i ett samhälle, vilka som individer alla har sin unika historia. Ingen är den andre lik i den
meningen. Ändå är det mer som förenar än skiljer människor åt. Även om alla bär på helt unika erfarenheter,
tankar, kunskaper och minnen; eller kanske just därför, är människorna mer lika än olika. När olikheten är jämnt
utspridd förvandlas den till likhet eftersom skillnaderna så att säga tar ut varandra. Ju fler som är olika, desto
mindre betyder olikheten och desto mer betyder mänskligheten som förenar individerna. Vi människor liknar
varandra just för att vi är olika, lika olika. Det finns inget mänskligt original att jämföra enskilda individer med,
därför är alla individer kopior av kopior. Och alla samhällets delar knyts samman av kultur, språk och informationsteknologi. Alla är lika nära centrum, för att det inte existerar något centrum av mänskligheten. Centrum är
skapade av människor, men mänskligheten är gränslös. Mänskligheten är liksom livet på jorden ett rhizom, ett
komplext och föränderligt sammanhang. Den tanken finner jag tröst i eftersom den är laddad med frigörande
kraft. Fast om insikten inte används och upprepas, sprids och resoneras om bland människorna som befolkar
världen är orden bara tecken på ett papper. Världen, samhällen, kultur skapas i handling, genom kollektiv upprepning av levande erfarenheter.
Vi skriver den här boken som ett rhizom. Vi har konstruerat den av platåer. Vi har gett den en cirkulär
form, men det var bara på skoj. Vi steg upp varje morgon, och var och en av oss frågade sig vilka platåer
han hade att åta sig, för att sedan skriva fem rader här, tio rader där. Vi har haft hallucinatoriska
upplevelser, vi har sett linjer lämna en platå för att nå en annan, likt kolonner av små myror. Vi har
skapat konvergerande cirklar. Man kan börja läsa var som helst i varje platå, och knyta an den till vilken
annan platå som helst. Det mångfaldiga kräver en metod som gör att det kan skapas på ett eﬀektivt sätt;
ingen utstuderad typografi, ingen lexikalisk listighet, ingen blandning eller konstruktion av ord, ingen
syntaktisk fräckhet kan ersätta den.
För att gripa sig an världen måste man ha en metod för att skapa den, skulle jag vilja hävda, med inspiration från
Deleuze och Guattari. Tusen platåer är en bok att återvända till. Den är skriven som ett rhizom, och den öppnar
upp sig på nya sätt varje gång den läses. Har tappat räkningen på hur många gånger jag läst den, eller läst i den.
Varje gång hittar jag nya ingångar och den relaterar till och svarar ständigt mot mitt liv på nya sätt. Deleuze och
Guattari skriver inte om livet som det är, de deltar i processen som skapar liv genom att skriva. Precis som du
och jag och den kultur som växer fram mellan oss. Kultur vill jag se som ett samtal, för det är vad kultur handlar
om eller kan förstås som. Samtal är mitt rhizomatiska eller nomadologiska förslag till modell för tanken, vilken
jag ställer mot debatten som idag dominerar. Hållbarhet kan inte nås genom debatt; det krävs ett annat och
mycket mer ödmjukt sätt att närma sig kunskapen, medmänniskorna och livet på jorden. Samtalet är mitt förslag. Debatten dominerar inte för att det sättet ger oss bättre svar och mer konstruktiva lösningar, utan för att
det anses viktigare att söka svaret och fälla ett avgörande än att lära sig hantera komplexitet. Människan har kapacitet att tänka annorlunda, både som individ och kollektiv. Mänsklighetens samlade kreativitet och fantasi borde utnyttjas mycket mer än vad som är fallet idag. Men liksom orden som inte läses och upprepas, kommuniceras och omsätts i handling, är människans och mänsklighetens förmåga att tänka annorlunda och kapacitet att
förändra sina egna och kulturens grundläggande antaganden meningslös om den inte används för att göra skillnad. Livet skapas i handling och det är bara tankar som omsätts i handling som räknas. Och ju fler som samsas
om utrymmet, desto färre tankar finns det plats för och därför är kultur överflöd; det virtuella är alltid mer än
det reella. Likt evolutionen förändras kulturen i mellanrummen genom det slumpvisa urval som begränsade
sammanhang tvingar fram. Därför borde vi bry oss mer om vilka tankar, bilder och uttryck vi skapar plats och
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utrymme för. Även om utvecklingen inte går att styra spelar det roll vilka tankar, föreställningar och uttryck man
sprider.
Sådant är oftast i realiteten ingenting annat än mimetiska processer, avsedda att sprida ut eller lokalisera
om den enhet som upprätthålls för boken-bilden i en annan dimension. Tekno-narcissism. De
typografiska, lexikala eller syntaktiska skapelserna är bara nödvändiga om de slutar att höra till en dold
enhets uttrycksformer och istället själva blir en av den aktuella mångfaldens dimensioner; vi känner till få
framgångar i den genren. För vår del lyckades det inte. Vi har bara använt ord som i sin tur fungerade
som platåer för oss. RHIZOMATIK = SCHIZOANALYS = STRATOANALYS = PRAGMATIK =
MIKROPOLITIK. Dessa ord är begrepp, men begreppen är linjer, det vill säga mängdsystem fästa vid en
eller annan av mångfaldernas dimensioner (strata, molekylära kedjor, flykt- eller brottlinjer,
konvergerande cirklar etc.).
Begrepp är verktyg som kan användas för att förstå. Tyvärr håller förmågan att hantera begrepp och att tänka
med hjälp av verktyg på att utarmas. Det är egenskaper som förtvinar om de inte används, och användas får de
inte eftersom det på något outgrundligt sätt kommit att uppfattas som onyttiga kunskaper. Dagens akademi
skall fostra följsamma ingenjörer. Jag vet att ingen säger det, men analyseras besluten som faktiskt tas och nyordningarna som implementeras framträder en annan bild som man med ledning av konsekvenserna av besluten
och alla förgivettaganden kan reflektera över. Rör vi oss i riktning mot, eller bort från, ett långsiktigt hållbart
samhälle? Samhället blir till som ett resultat av kollektiva handlingar, genom upprepningar av vissa tankar på
bekostnad av andra. Varje beslut som tas kan förklaras och försvaras, men hur gör vi om det leder till att vi på
sikt får ett samhälle som helt och hållet bygger på lydnad och regelföljande? När ska vi dra i nödbromsen, stanna upp och tänka efter? Även om ingen kan säga om det är så finns en uppenbar risk att vi närmar oss ett sådant
samhälle som Deleuze och Guattari med sina texter vill motverka, ett territorialiserat samhälle. Målsäkring, kontroll och styrning är inslag som ökar allt mer och dess sammantagna eﬀekt är större än summan av delarna och
därför oöverblickbar. Den som säger sig veta att den inslagna vägen är riskfri luftar sina förhoppningar om hur
det ska bli eller försöker använda sitt inflytande för att påverka processen. Ingen vet något om framtiden. Ändå
agerar vi som det gick att förutsäga vad som ska hända. Det är i den riktningen kulturen rör sig, mot ökad territorialisering. Den som vill skapa ny kunskap, som vill tänka bortom det givna och reflektera över det som skulle
kunna bli och som av uppenbara skäl inte kan bevisa att det som sägs är sant avfärdas. Därför får den som vill
bryta ny mark genom att undersöka det som skulle kunna bli och förutsättningar för förändring blogga eller hitta ett annat forum att sprida sina tankar i. Bara den som godkänts av det akademiska systemet kan och får uttala
sig i namn av vetenskap och eftersom det bara anses meriterande att skriva strikt kontrollerade träd-texter präglas även forskningen av kontroll och territorialisering.
Min blogg Flyktlinjer är tänkt att fungera som ett slags rhizom. En samling platåer som alla är lika nära centrum.
Resultatet som växer fram där, en bloggpost i taget, är mitt kulturvetenskapliga bidrag till samhällsdebatten. Jag
vill inte undervisa, inte överföra kunskap. Jag vill samtala och delta i byggandet av ett nytt och lite friare samhälle, där klyftorna och avstånden mellan människor minskar och där fler oftare utbyter tankar med varandra; bryta
upp strukturer utan att bryta ner människor. Jag vill vara med och skapa, inte bestämma hur, vad eller vart. Och
jag gör det genom att sprida tankar och peka på ingångar till samtal.
Ingenstans gör vi anspråk på beteckningen vetenskap. Vi vet lika lite om vetenskaplighet som om ideologi
– vi känner bara till anordningar. Och det finns bara maskinella anordningar av begär, liksom kollektiva
anordningar av utsagor. Inget betecknande, ingen subjektivering: att skriva i n (varje individuerad utsaga
förblir fångad i de dominerande beteckningarna, varje betecknande begär återvänder till de dominerande
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subjekten). I sin mångfald arbetar en anordning oundvikligen både med semiotiska, materiella och
sociala flöden (oberoende av den upprepning som kan bildas i en teoretisk eller vetenskaplig korpus).
Här talas igen om en anordning och jag gillar den översättningen och det faktum att det finns flera ord för samma sak, olika sätt att översätta benämningar på begrepp. Jag har använt det begreppet på många olika sätt och i
olika sammanhang, fast det är först här i denna bok som jag utgår från ordet anordning, tidigare har jag använt
assemblage (som tar tydligare fasta på att det är ett slags sammanhållen helhet bestående av disparata delar).
Till exempel i min bok om alkohol och droger (Nehls 2009). Ambitionen där var inte att säga sanningen om alkohol och droger, utan att sätta igång samtal om en angelägen samhällsfråga. Trist nog fick jag av vissa kollegor i
akademin finna mig i att bli förlöjligad för att jag talade om assemblage, vilket uppfattades som obegripligt eller
kanske onödigt abstrakt. Jag berättar detta för att visa att och hur jag hela tiden och på olika sätt lär mig massor
om kultur genom att dela med mig av mer eller mindre ogarderade tankar, genom att gå min egen väg och inte
anpassa mig efter kunskapsmål och konventioner. Jag är ödmjuk inför och anpassar mig bara efter kunskapen.
Det kostar dock på att tänka nytt, att tänka stort. Spänner man bågen utgör man ett hot. Makten kräver lydnad
och dess lakejer finns överallt. Jag är emellertid inte i akademin för att göra karriär. Jag vill ägna mig åt vetenskap, det vill säga söka och utveckla kunskap.
Vi har inte längre en tredelad uppdelning mellan ett verklighetsfält (världen), ett representationsfält
(boken), och ett subjektivitetsfält (författaren). Snarare är det så att en anordning kopplar ihop vissa
mångfalder från var och en av dessa anordningar, så att en bok varken har sin fortsättning i den
efterkommande boken, sitt objekt i världen eller sitt subjekt i en eller flera författare.
Alkoholkultur kan och får inte vara en förklaring till varför det dricks alkohol. Alkoholkultur skapas för att och
när människor dricker. Och alkohol är oändligt mycket mer än det som tappas på flaska och dricks ur glas. Alkohol är också berättelser, bilder, tankar och annat. Helheten vill jag se som ett assemblage eller ett slags anordning; en abstrakt maskin för att hänvisa till ytterligare ett av begreppen som Deleuze och Guattari skapat. Någonstans väcks begäret efter alkohol. Exakt varifrån det begäret kommer är omöjligt att uttala sig om, det uppstår inom ramen för ett sammanhang. Därför väljer jag att se på och tänka kring alkohol och droger som multiplicitet (jfr Mol 2002) som är ännu en möjlig/alternativ översättning av begreppet. Det viktiga är absolut inte vilka ord eller begrepp man använder, det enda som betyder något är att verktygen man använder fungerar. Det jag
försöker förstå är kollektiv tillblivelse. Upprepad förändring. Kultur. Begreppen underlättar arbetet och främjar
nytänkande samt fördjupad förståelse och ger fler ingångar till samtal. Allt och alla hänger ihop, och det är inte
bara missbrukare som drabbas av alkoholens skadeverkningar. Eller av nedmonteringen av humaniora, eller något annat mänskligt skapat och relationellt upprätthållet.
Kort sagt, det verkar som om skrivandet aldrig kommer att ske tillräckligt mycket i utsidans namn.
Utsidan har varken någon bild, någon beteckning eller någon subjektivitet. Till skillnad från bok-bilden
av världen är boken en anordning tillsammans med utsidan – en rhizom-bok som inte längre är dikotom,
pivotal eller fascikulär. Bilda aldrig rot, plantera aldrig något, även om det kan vara svårt att inte falla
tillbaka i sina gamla förfaranden. ”De idéer jag får kommer nämligen inte från roten utan någonstans från
mitten. Försök hålla fast vid en sådan idé, försök hålla dig fast vid ett grässtrå som börjar växa först på
mitten av strået!” Varför är detta så svårt? Redan här är det en fråga om persceptiv semiotik. Det är inte
lätt att uppfatta saker från mitten snarare än uppifrån och ned eller tvärtom, eller från höger till vänster
eller tvärtom: försök själv, och se hur allt förändras. Det är inte lätt att se gräs bland tingen och orden (på
samma sätt som Nietzsche menade att en aforism bör ”idisslas” går en platå aldrig att separera från
de kor som befolkar den, som också är molnen på himlen).
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Alla människor blir till och lever sina liv på insidan. Kulturen uppstår mellan och reglerar vad som blir möjligt
att tänka och göra. Tyvärr byggs det av olika anledningar, men kanske främst rädsla och oro, allt fler murar för
att skydda det som skyddas kan. Människor fjärmas därför från varandra och klyftorna växer. Kulturen både slits
och sliter isär. Territorialiseringen ökar och träden skuggar jordmånen som skulle kunna härbärgera liv och rörelse, om fler bara vågade försöka och lita på kraften som finns i kulturen och det mellanmänskliga.
Problemet med träd är att de är sig själva nog. Träd är jag, mig och mitt. Dess krona strävar mot solen och fjärmar sig allt mer från rötterna som förser toppen med vatten och näring. Lätt att imponeras av träd, just för att
de är stora, ståtliga, starka och självständiga. Träd ser eviga ut, och kan också leva länge. Över 1000 år i många
fall. Om förhållandena är de rätta vill säga. Om rötterna sköter sin uppgift och lydigt transporterar vatten och
näring till kronan där fotosyntesen som hela organismen är beroende av försiggår. Det är där det händer, bland
bladen och i mötet med solljuset. Lätt att få för sig det, att kronan är viktigare än rötterna. En förförisk tanke.
Hur hållbar är den? Det är den viktiga frågan. Hur hållbar är processen, sättet att organisera liv? Träd är stationära. Rötter kan sträva långt och djupt, vilket gör att trädet står väl rustat för kända hot i terrängen där det står
och lever. Men klimatet är föränderligt och det finns gränser för hur mycket träd kan anpassa sig och när tropisk
värme året om bryts till årstidsväxlingar och periodisk kyla faller trädet, oavsett hur stort och ståtligt det en
gång var. Hela systemet kollapsar, går under. Dör. Världshistorien känner på samma sätt många mäktiga imperier som gått under när livsbetingelserna ändrats. Imperier tenderar att med tiden bli till allt mer trögrörliga kolosser som får svårare och svårare att anpassa sig till förändring ju mäktigare och territorialiserad helheten blir.
Oavsett hur starkt och guldglänsande imperiet var under sin glans dagar och oberoende av hur många människor som anslutit sig till och är lojala med ledaren är makten avhängig kontexten den lever och verkar i. Storleken, framgångarna och rikedomen är paradoxalt nog dessa organisationers svagaste punkter.
Så, hur ska vi göra? Hur kan och bör ett samhälle organiseras, för största möjliga hållbarhet? Deleuze och Guattari föreslår att inspiration hämtas från ett annat håll i biologin, nämligen rhizom. Som bekant har vi här att göra med en helt annan typ av organisering. Inte så glamorös, men kanske just därför hållbar. En föränderlig och
flexibel, lyhörd organisering utan centrum, eller med massor av centra. En organisation utan mäktiga ledare. En
demokratisk organisation som anpassar sig efter det som är och efter riktningen som medborgarna gemensamt
bestämt att man ska och dessutom i vardagen faktiskt strävar mot. Ser man på samhället som ett rhizom öppnar
sig andra möjligheter och alternativa vägar fram. Och det är precis vad jag försöker göra här, se på det invanda
med nya ögon och närma mig kulturen från alternativa perspektiv.
Man skriver historia, men man har alltid skrivit den utifrån de bofastas synvinkel och i namn av en
enande Statsapparat – åtminstone en möjlig sådan – även när man talat om nomader. Det som fattas är
en Nomadologi, motsatsen till en historia.
Vetenskap är inte ett (kunskaps)imperiums historia, vilken förklarar maktens framgångsrika och predestinerade
resa mot ära och berömmelse. Vetenskap ser jag som en serie mer eller mindre framgångsrika försök. Nomadologin (som en annan av böckerna i serien handlar om) tillhandahåller inte sanningar, kräver inte rättning i leden
och absolut lydnad. Nomadologin är en mindre vetenskap som följer med sitt studieobjekt och skapar kartor
som människor kan använda för att orientera sig i tillvaron med hjälp av. Eftersom framtiden är resultatet av aparallell tillblivelse finns inget annat att göra än att försöka och sedan vänta och hoppas. Berättelser som kan
användas som ett slags kartor finns överallt, det handlar bara om vilken inställning man har till dem. Bara det
som används kan göra skillnad, därför är det bättre att försöka än att leta efter den bästa lösningen. Det finns
ingen bästa lösning, bara olika lösningar.
Det finns emellertid sällsynta och storslagna framgångar även på detta område, till exempel när det gäller
barnkorstågen: Marcel Schwobs bok som mångfaldigar berättelserna likt platåer i skiftande dimensioner.
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Andrzejewskis bok, Les portes de Paradis, som består av en enda oavbruten mening, ett flöde av barn, ett
flöde av stampande, utdragen, brådskande vandring, ett semiotiskt flöde av alla bekännelser från de barn
som inställer sig hos den gamle munken i kortegens början, ett flöde av begär och sexualitet, där var och
en ger sig iväg för kärlekens skull, mer eller mindre direkt driven av greve Vendômes mörka, postuma,
pederastiska begär, tillsammans med konvergenscirklar –
Evolutionen är ett oändligt antal försök. Upprepade försök, av kastade tärningar. Ingen vet hur framtiden ser ut
förrän den realiserats. Därför kan ingen veta vad som är bäst, för och i just den miljön, där och då. Därför är rhizom att föredra framför träd, som modell för organisering av ett hållbart samhälle. Om det däremot är ett mäktigt (men bräckligt), världsledande imperium man vill bygga är trädmodellen att föredra. Jag ser hållbarhet som
viktigare och bättre att sträva mot, därför talar jag mig varm för rhizom som ett slags kart, nomadologi som strategi och samtal som livshållning. Rörelse handlar det om, liksom följsamhet och om vad som fungerar och leder
till ökad hållbarhet.
det viktiga är inte hur flödena bildar ”En eller flera”, sådant har vi lämnat bakom oss: det finns en
kollektiv anordning av utsagor, en maskinell anordning av begär, den ena i den andra, anslutna till en
oerhörd utsida som på alla upptänkliga vis bildar en mångfald. Och, mer nyligen, Armand Farrachis bok
om det fjärde korståget, La dislocation, där meningarna särar och flyttar på sig, vänder sig och samexisterar
medan bokstäverna och typografin börjar dansa i takt med att korståget blir allt mer deliriöst.
Jag bloggar för att det är ett sätt att skriva vetenskap som passar med de kunskapsmål jag har. Jag har anammat
en väg mot vetande som går på tvärs mot rådande kunskapsregim vilken organiserats som ett träd, för att allokera största möjliga makt och möjlighet till inflytande. Bloggande är en annan typ av berättelse än de berättelser
som sprids i vetenskapliga journals, ett annat sätt att närma sig världen och vetande. Bloggande är varken bättre
eller sämre, bara ett annat sätt att sprida insikt och väcka lust att samtala om kultur. Som bloggare har jag inte
ambitionen att upplysa, jag kastar tärning och upprätthåller flödet av iakttagelser och upprepade försök att visa
på alternativa vägar fram för samhället. Drivkraften är önskan att förstå samt viljan att utbyta tankar och visa på
betydelsen av reflektion.
Här ser vi de nomadiska och rhizomatiska modellerna för skrivande. Skrivande parar sig med en
krigsmaskin och med flyktlinjer, det överger strata, segmentariteter, bofastheten, Statsapparaten. Men
varför krävs det fortfarande en modell? Är inte boken fortfarande en ”bild” av korstågen? Är inte detta
ännu en upprätthållen enhet, liksom pivotala enheter i Schwobs fall, den bortskurna enheten i fallet
Farrachi eller Grevens dödslika enhet i det vackraste exemplet, Portes du Paradis? Behövs det kanske en
nomadism som går djupare än korstågen, en nomadism som tillhör de verkliga nomaderna eller de som
inte ens förflyttar sig längre, som inte längre imiterar någonting utan bara anordnar? Hur kan boken,
snarare än att finna en värld att reproducera, finna en utsida tillsammans med vilken den skulle kunna
anordnas genom det heterogena?
Frågor betraktas ofta som problem. Okunskap har gjorts till och uppfattas som ett tillstånd många skyr som pesten, ett tecken på svaghet. Inom Royal Science är målet att söka svar och att räta ut frågetecken. Ett annat sätt
att se på okunskap är att betrakta okunskkap som början på fördjupad kunskap och förståelse, som en möjlighet.
Ett nomadologiskt sätt att bedriva vetenskap är att formulera frågor och bejaka okunskapen, just för att det
handlar om början på rörelser med potential att bli något. Det handlar om vilken inställning man har till världen, till vetande och till sina medmänniskor. Är vi alla här tillsammans eller är vissa ämnade för ett liv i toppen
och andra djupt nere under jorden? Jag tror att alla har fler kapaciteter än vad som syns på utsidan och att det är
samhällets skyldighet att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för att förlösa denna potential ge-
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nom att skapa så många olika möjligheter för så många olika människor som möjligt. Därför tror jag på rhizom
som modell. Därför väljer jag den kartan framför andra.
Kulturellt sett är boken nödvändigtvis en kalkering: en kalkering av sig själv, en kalkering av författarens
föregående bok, en kalkering av andra böcker oavsett eventuella skillnader, en oändlig avkalkering av
etablerade begrepp och ord, en avkalkering av den nuvarande, förflutna eller kommande världen. Även
om den antikulturella boken fortfarande kan genomsyras av en tung kulturell börda, kommer den likväl
göra aktivt bruk av glömskan och inte av minnet, av underutveckling och inte av framsteg som ska
utvecklas, av nomadism och inte av bofasthet, av kartor och inte av kalkering.
Kunskap som inte används är värdelös. Bara kunskap som påverkar samhällets kollektiva tillblivelseprocess, kunskap som ger upphov till konsekvenser, går att bedöma. Kunskap är inget i sig, dess för- och nackdelar visar sig i
handlingarna som kunskapen möjliggör och leder till. Ständiga försök och test av olika vägar fram är att föredra
framför en tanke, en idé om hur det måste vara överallt och för alla. Kan det vara så här? Det är frågan som borde upprepas av fler, oftare. Låt oss göra ett försök så får vi se vart vi hamnar. Engagemanget i världens tillblivelse behöver öka för att samhället ska bli mer hållbart. Demokratin och öppenheten behöver försvaras varje dag
och av alla, annars upplöses den liksom kunskapen och förståelsen som utgör dess förutsättning. Det kan gå fort
att rasera det som tagit generationer att bygga upp. Fler borde lyssna mer på varandra än lita på några få utvalda
med makt att bestämma. Vetenskap och kunskapssökande måste inte vara allvarligt. Vem har fått oss att tro
det? Livet kan bara levas, här och nu. Ibland behöver man ha kul, också.
RHIZOMATIK = POP-ANALYS, även om folk har andra saker för sig än att läsa, även om de akademiskkulturella och pseudovetenskapa (sic) blocken förblir alt för besvärliga och betungande. Ty vetenskapen
skulle bli komplett galen om man släppte lös den – se bara på matematiken, som inte är en vetenskap
utan en häpnadsväckande form av nomadisk slang. Även i den teoretiska domänen är vilken prekär och
pragmatisk konstruktion som helst värd mer än avkalkeringen av begrepp, vars sprickor och
framåtskridanden inte förändrar någonting.
Vetenskapligt karriärbyggande blir lätt ett självändamål. Kunskap som ska vara sann måste försvaras mot utifrån
kommande hot. Och inget är så förödande för kreativitet som rädsla för att förlora makt och inflytande. Den
som låser in och fjärmar sig, bygger murar och försöker skydda sig och det man äger blir lätt paranoid. Makt gör
det med den som har den, makt påverkar ens uppfattningar om världen och verkligheten och sin egen roll i tillblivelseprocessen. Därför är det mer hållbart att släppa vetandet fritt och sprida insikterna vitt och brett i samhället. Speciellt om kunskapsobjektet är kultur, som alla utgör delar av.
Ett omärkligt brott, snarare än en betecknande spricka. Kontra Statsapparaten har nomaderna uppfunnit
en krigsmaskin. Historien har aldrig begripit nomadismen, boken har aldrig begripit utsidan. Under
historiens långa lopp har Staten stått modell för boken och för tänkandet: logos, filosof-kungen, Idéns
transcendens, begreppets interioritet, de fria andarnas republik, förnuftets domstol, tänkandets
funktionärer, människan som lagstiftande subjekt. Ett Statens anspråk på att vara den interioriserade bil
den av världens ordning och på att rota människan. Men förhållandet mellan krigsmaskinen och utsidan
utgör inte en annan ”modell”, utan en anordning som gör så att tänkandet självt blir nomadiskt, så att
boken blir en del av alla rörliga maskiner, en stjälk i ett rhizom (Kleist kontra Goethe).
Bryt upp, bryt upp är nomadologins slagord. Framåt, uppåt, utåt. I rörelse, tillsammans. Så skapas världen, kultur och även kunskap. Livet kan bara levas, aldrig kontrolleras. Utgångspunkten är att alla är delaktiga, oavsett
vad man gör, hur man tänker och som individ ser på saken. Världen är vår och vi delar den med allt och alla andra, oavsett om vi själva betraktar oss som ledare eller ledd. Det kommer inte an på individer att bestämma vem
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som är vad. Därför blir mellanrummen så viktiga, för det är där allt som är viktigt sker. Ett mellanrum är ingens
eller allas. Mellanrum går inte att kontrollera, bara vårda, ömsesidigt. Ett kontrollerat mellanrum är inte längre
ett mellanrum, det är ett meningslöst tomrum. Kontroll stänger in och tar död på livet och dynamiken.
Här mot slutet av boken förtätas resonemangen och innehållet i meningarna mångfaldigas. Likt ett rhizom försöker jag få texten att öppna upp sig mot olika men lika möjliga vägar, fram, upp och ut. Det är precis detta jag
uppskattar med texterna av Deleuze och Guattari som bildar ett slags klangbotten till mina tre böcker. Jag uppskattar deras konsekventa fokus på annat än den egna texten, deras fokus på läsaren och sammanhangen där texten läses och tankarna används. Deleuze och Guattari är tidlösa filosofer som skapade verktyg som kan användas för att förstå komplexitet. Många filosofer reser anspråk på att avslöja sanningen för sina läsare och för eftervärlden. Deleuze och Guattari vill istället engagera fler i världens tillblivelse.
Tänker återigen på New Public Management och försöken att kontrollera och målstyra skolan och andra verksamheter. Jag oroas över det faktum att övertygelsen växer och sprider sig, om att kunskapsutveckling handlar om
att sträva mot på förhand uppsatta mål, oroas över försöken att leda processen genom att eliminera risken att
den hamnar på villovägar i förhållande till de mål som satts upp. Ett sådant agerande riskerar att ta död på både
skolan och lusten att lära. Genom att stänga in och kontrollera mellanrummen varifrån flyktlinjerna kommer,
dödas upptäcktslusten och tystas försöken att tänka utanför och bortom det givna. Paradoxalt nog har skolan ett
uppdrag att främja innovationer, som per definition är något nytt. Eftersom trädtänkande är norm handlar vägen
mot målet om kontroll och kvalitetssäkring. Det faller på sin egen orimlighet; ändå görs inget åt saken. Det kan
komma att ändras, och förändring kan gå fort, om bara tillräckligt många vill se och förstår behovet av förändring. Deleuze och Guattari pekar på möjligheter och alternativa vägar ut ur den typen av låsningar. Filosofin ger
oss dock inga svar, bara hjälp att formulera nya och bättre frågor.
Citaten som jag improviserar kring tvingar tankar till rörlighet. Territorialiseringens strävan efter kontroll kan
och ska inte ersättas eller krossas, nomadologin och minor science är inte revolutionära rörelser, utan alternativa. Strävan efter sammanhållning och kontroll behöver balanseras av upplösande krafter. Det är en av de viktigaste insikterna som läsningen av Deleuze och Guattari gett mig. Mina texter, min lärargärning och forskning
handlar om att utforma verktyg för ett sådant agerande. Jag vill bryta upp kontrollen, befria potentialen och visa
på möjligheter; inte styra, reglera eller formulera allmängiltiga mål.
Att skriva i n, n-1, att skriva i slogans: Bilda rhizom och inte rötter, plantera aldrig! Så inte, ta skott! Var
inte en eller många, var mångfalder! Bilda linjer, aldrig punkter! Hastigheten förändrar punkten till linje!
Var snabb, även i stillhet!
Akademin borde vara en plats där tankar kastas ut. Inte en borg där kunskap och vetande försvaras. Jag är ingen
expert på filosofin som skapats av Deleuze och Guattari, men jag har läst det mesta av vad de skrivit. Jag har inspirerats i mitt eget skrivande och har hittat verktyg för att se på och förstå världen och samhället med hjälp av.
Jag är inte frälst och predikar inte rättrogenhet; även deras texter behöver brytas upp och bråkas med för att avlockas mening och för att bli användbara. Böckerna som Deleuze och Guattari skrev är inte informativt deskriptiva, de är ögonöppnande och konstruktiva, och det är så jag också vill skriva. Jag vill med mina böcker och mitt
bloggande, min vetenskapliga gärning, engagera och aktivera, inte kontrollera och passivisera.
Slumplinje, höftlinje, flyktlinje. Väck inte er inre General! Inga rättfärdiga idéer, bara idéer rätt och slätt
(Godard). Ha kortsiktiga idéer. Gör kartor, inte foton eller ritningar.
Vi människor behöver varandra, överallt, alltid. Mellanrummen håller samman lika mycket som de främjar dynamiken som är livets ursprung och evolutionens motor. Samhället blir till genom levande erfarenheter, genom att
jag och du, vi och dem, allt och alla, interagerar med varandra. Om några få tillåts kontrollera resten elimineras
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mellanrummen och dynamiken förvinner. Det leder till passivitet och död. Livet måste hållas levande. Mellanrum är allas egendom och ansvar. Kunskap är inget man har, kunskap uppstår i utbyte och växer genom delning.
Det kan inte vara på något annat sätt, och alla försök att stoppa utvecklingen och kontrollera kultur är potentiellt förödande. Träd och trädstrukturer är aldrig så nära att implodera som när de lyckats uppnå total makt och
inflytande över omgivningen. Rhizom blir starkare ju fler som engageras och interagerar. Styrkan kommer från
utbyte, delning, interaktion och ömsesidigt värnande av mellanrum. Insikten om att ingen människa är en ö ger
rhizomet styrka och kraft att överleva.
Bli Rosa Pantern, och era kärlekar kommer att bli som getingen och orkidén, som katten och babianen.
Om den gamle mannen vid floden sades det:
He don’t plant tatos
Don’t plant cotton
Them that plants them is soon forgotten
But old man river he just keeps rollin along.
I rörelse finns liv, dynamik och förändring. Genom lyhördhet, anpassning, interaktion och ömsesidig insikt om
hur beroende vi är av varandra skapas verklig och användbar kunskap om livets komplexitet och förutsättningar
för förändring. Hållbarhet är inget mål, utan ett tillstånd och en uppmaning. Därför har alla som söker makt och
inflytande över andra, alla som vill kontrollera och målstyra, problem med komplexitet och begrepp som beskriver sådant som är vagt till sin natur. Kultur, kunskap och hållbarhet liknar samtal på det sättet att man bara kan
engagera sig i processen, aldrig kontrollera eller målstyra den. Hållbarhet och användbar förståelse går inte att
upphandla i konkurrens, till lägsta möjliga pris. Kunskap om kultur kräver engagemang från många. För att uppnå hållbarhet måste den utvecklas tillsammans. Och det kräver i sin tur en annan syn på utbildning. Ett viktigt
led i arbetet med att organisera samhället mer rhizomatiskt är att skapa en annan skola som inte är kontrollerade, målstyrd och resultatorienterad; en skola där kunskapen och lärandet står i centrum.
Denna bok är snart slut, men eftersom livet och kulturen bara fortgår innebär alla slut också början på något
nytt. Här liksom i texten om rhizom blir det en del omtagningar, upprepningar och alternativa förklaringar. Det
är som det ska, ett medvetet försök att bringa klarhet genom att närma sig förståelse indirekt och väcka lusten
att själv ge sig i kast med ursprungstexten. Logiken som satts i verket här är ologisk eftersom strävan efter logik
leder tanken fel om man vill förstå det som är levande; som samhället, kultur eller kunskap. Deleuze och Guattari skriver refränger, vilka upprepas på olika sätt. Deras grundtankar och utgångspunkter är få, det är variationerna som gör texten omfattande. Förstår man det är det bara att kasta sig ut i det multiversitet som växer fram
och hela tiden förändras mellan delarna och alla olika aspekter av förändring som engagerats i processsen.
När jag började arbeta på denna bok fanns inte Tusen platåer översatt till svenska. Det gör den nu och det är en
kulturgärning av stora mått, som får mig att tänka på det svenska språket, mitt språk, det språk jag använder för
att kommunicera mina tankar. Språk är ett slags rhizom. Svenska är inte ett av mänsklighetens största språk,
men det är ett starkt språk. Storleken på ett språk eller en kultur är ett dåligt mått, om man verkligen vill förstå.
Störst är aldrig nödvändigtvis bäst. I Sverige är andelen läs och skrivkunniga stor och det finns en relativt utbredd mångfald av texter att tillgå, en lång rad olika medier för att sprida tankar på svenska. Det gör att svenska
som till storleken är ett litet språk, hamnar högt på listor där språks betydelse och styrka mäts. Ju större engagemang, desto högre grad av intensitet i utbytet, desto mer motståndskraftigt blir språket, kulturen och kunskapen. Här liksom ifråga om det mesta som rör kultur är det dock viktigt att det råder balans mellan territorialisering och deterritorialisering.
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Språk blir aldrig starkare än dess användare gör det. Språk som inte används dör, oundvikligen. Franska är ett
språk vars talare är stolta, men det är också ett språk som är strikt kontrollerat. Kanske är det därför engelskan
och spanskan är större och starkare än franskan? För att det är språk som mer får leva sina egna liv; språk som
tillåts bli till och förändras genom att användas. Det är antalet kopplingar som avgör både språks och kulturers
livskraft och dess hållbarhet. Det handlar om intensitet snarare än storlek. Mångfald är synonymt med hållbarhet, för det ger nytt liv genom ständiga impulser till förändring. Genom att använda och utveckla synonymer
skapas den mångfald som håller språk och kultur levande. Språk har liksom mänskligheten, kulturen, livet, ingen början, inget slut.
Ett rhizom börjar inte och slutar inte, det är alltid i mitten, mellan tingen, ett mellan-vara, ett intermezzo.
Träd är släktskap medan rhizom är allians, enbart allians.
Kultur är ett slags allians. Sammanhållning, gemenskap, resonanser. Ett myller av interagerande delar. Processen, blivandet, förändringen är det viktiga, rörelsen. Därför fungerar rhizom som verktyg för att förstå kulturell
förändring. Deleuze och Guattari visar oss logiken för förändring, och det vi ser är avsaknaden av logik. Därför
är det problematiskt att bygga träd, oavsett hur mäktiga de kan bli och hur lockande det är. Träd är bara starka i
det korta perspektivet. Träd är. Rhizom är mer hållbara och lever så länge de används. Rhizom blir.
Trädet påtvingar oss verbet “vara”, under det att rhizomets vävnad består i konjunktionen ”och… och…
och”. I denna konjunktion finns det tillräckligt kraft för att ruska om och rycka upp verbet ”vara”.
Och, och, och. Du och jag, vi och våra verktyg, eller hönan och ägget. Det är aldrig antingen eller, utan alltid både
och. Det är kulturens logik. Kultur är aldrig en enhet, aldrig något rent. Kultur blir till, skapas i handling, av
dem som där och då interagerar, utbyter erfarenheter, handlar. Kultur blir, om man använder rhizom som tankemodell för att förstå, ett slags allomfattande vi. Kultur som rhizom känner inget du eller de och har ingen hotfull utsida, allt utspelar sig på insidan och mellan mer eller mindre aktiva delar av en sammanhållen helhet.
Vart är ni på väg? Varifrån gav ni er iväg? Vart vill ni bege er? Detta är meningslösa frågor. Att göra tabula
rasa, att börja eller börja om från noll, att söka en begynnelse eller ett fundament, visar på en falsk
uppfattning av resan och rörelsen (metodisk, pedagogisk, initierande, symbolisk …).
Kultur är som livet, rörelse och gradvis förändring. Människan är en samtalande nomad, skulle man kunna säga
för att knyta ihop mina tre böcker och visa att Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle utgör en helhet. Resandet och förflyttningen handlar inte om att ta sig från en plats till en annan och tillbaka igen. För rhizomet är
rörelsen, interaktionen, förändringen det viktiga. Tillblivelsen, mångfaldigandet, inte bevarandet av det enda.
Vart är vi på väg? Varifrån kommer vi? Vilket är vårt mål? Det är frågor utan svar. I en trädstruktur erkänns bara
det exklusiva och upphöjda fåtalets, elitens frågor och svaren som godkänts uppifrån och sprids neråt i hierarkin. För träd är platsen värdefull och närmast helig; den måste försvaras till varje pris. För en mer rhizomatiskt
ordnad kultur handlar det om att leva och vara närvarande i vardagen. Om att röra sig och fokusera på tillblivelsens utfall, möjligheter och helhetens långsiktiga överlevnad.
Men Kleist. Lenz och Büchner har ett annat sätt att resa och röra sig på, som utgår från mitten, genom
mitten, som kommer och går och varken börjar eller slutar.
Vi är alla på väg, om vi tänker närmare på saken. Universum är förändring. Inget befinner sig i stillhet. Allt flyter. Det går att tänka på resande och på samhällsbyggande på samma sätt. Det är enkelt och handlar bara om att
bestämma sig. Och när många bestämt sig och agerar tillsammans händer det. Ingen kan dock bestämma åt någon annan. Det kan verka så, om man lever i en trädstruktur, men det är aldrig så. Makt kommer underifrån och
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är resultatet av kollektiv handling. Träd eller rhizom, det bestäms gemensamt. Träd och rhizom är resultatet av
kollektiv handling. Strukturer uppstår i mellanrum. Allt blir till på marginalen. Växer från mitten.
Vad mera är: det var den amerikanska, ja faktiskt redan den engelska litteraturen, som manifesterade
detta rhizomatiska sinne, som visste att röra sig mellan tingen, att upprätta en logik av OCH, att kasta
om ontologin, att avsätta fundamentet, att upphäva början och slut. De visste att upprätta en pragmatik.
Engelskan är det språk som används av flest människor, och det visar på kraften i användandet. Engelskan är ett
rhizom, det ägs av alla eller ingen. Engelskan skapas och upprätthålls i handling. Det är ett levande språk som
förändras i och genom resonanserna som uppstår i mellanrummen. Engelskan växer från mitten, har inget mål,
blir bara till, och till, och till.
Mitten är inte alls ett medel, tvärtom är det den plats där tingen uppnår sin hastighet. Mellan tingen
innebär inte en lokaliserbar relation som går mellan det ena och det andra och vice versa, utan en
vinkelrät riktning, en transversal rörelse som för med sig det ena och det andra, en ström utan början eller
slut som nöter på båda sina stränder och som uppnår sin hastighet i mitten.
Rhizom är ett flöde utan början, utan slut. Kultur är en tråd som tvinnas av min och din livslinje, av våra barns
och föräldrars livslinjer, av mångas gemensamma handlingar och ömsesidiga interaktion, på insidan, mellan.

Epilog, appendix eller början på något nytt
Boken är slut, men än vill jag inte riktigt släppa taget om tankarna; så jag skriver vidare för att finns en väg ut.
Innehållet i boken går inte att sammanfatta eftersom jag inte kommer fram till något. Jag har försökt visa på kraften i samtalet och den fördjupade reflektionen, jag undersöker förutsättningar för förändring och försöker lära
mig hantera komplexitet. Värdet med boken, om den nu har något värde, är inte upp till mig att avgöra, det ligger i det som händer med den som läser och reflekterar över innehållet och det som görs som ett resultat av arbetet med att försöka förstå. Jag har inte så mycket velat förmedla kunskap som jag velat främja lärande och fördjupad reflektion. Kunskap är mer en kvalitet än en uppsättning dogmer, mer ett förhållningssätt världen än insamlade och kontrollerade fakta; kunskap är långt mer komplext än vad managementkonsulterna som säljer in
metoder för styrning och ledning ger sken av. Det är detta vi måste förstå, menar jag, att kunskap är svårt och
tar tid, men det är inte svårare än livet självt och genom att förändra inställningen till lärande och utbildning
kan mycket förändras till det bättre på kort tid.
Det var för kunskapens skull jag sökte mig till och blev kvar i akademin och jag står på kunskapens sida alla dagar i veckan. Det var för kunskapen jag lämnade min fasta anställning som bagare och började läsa in gymnasiet
på KomVux. Jag sa till dem som frågade hur länge jag skulle studera att jag skulle bli lärare och höftade till med
något, men redan efter bara någon termin på universitetet kände jag att det var där jag ville vara; i kunskapen,
lärandes. Poäng, betyg, examina och karriär har aldrig varit viktigt för mig, det är hungern efter kunskap och viljan att förstå som driver mig. Jag har inte får några andra signaler än att kunskapsutveckling är högskolans uppdrag, och därför reagerar jag så starkt på försöken att kontrollera och målstyra verksamheten; eftersom det strider mot allt jag lärt mig. Det tär på mig att tvingas se på hur tiden för lärande och utveckling kryper i takt med
att försöken att kontrollera och eﬀektivisera verksamheten intensifieras och den påtvingade administrativa bördan ökar. Utvärderingarna av verksamheten i landets skolor och högre utbildning handlar om hur väl systemet
fungerar, inte om hur bra och användbar kunskapen som utvecklas är; det är resultatet som utvärderas, inte kvaliteten eftersom kunskapskvalitet är en alldeles för komplex och mångtydig egenskap för att kunna utvärderas
och kontrolleras. Det tär på mig att tvingas vara delaktig i och administrera något som går på tvärs mot det jag
tror på, vilket jag försökt argumentera för både här i denna boken och de övriga två böckerna i serien. Allt som
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tar tid och fokus från lärande och kunskapsutveckling tär på mig. Om inte ens universitetet sätter kunskapen i
främsta rummet, vart ska jag ta vägen då med min brinnande längtan efter kunskap? Att blogga och skriva böcker är för mig ett sätt att överleva, ett slags flyktlinje.
Någonting är allvarligt fel i kunskapsnationen Sverige. Problemet är dock komplext och det finns inte någon eller ens några enkla lösningar. Problemen som visar sig på högskolan och på andra ställen i utbildningssystemet
är inte isolerat, det är utspritt; så när man gör som man brukar, det vill säga söker efter svaret och letar efter ytterst ansvariga förvärras bara problemet. Det är ett av människans kardinalfel att tänka och agera så, att leta efter lösningar där det går att leta, istället för där lösningen faktiskt finns. Och när man hela tiden inför nya lösningar, mer kontroll och ”bättre” system för ledning och organisering (det vill säga fokuserar och satsar tid,
pengar och resurser på administration) av högskolans verksamhet går det ut över kunskapen. Problemet är komplext men behandlas olyckligtvis som komplicerat; därför förvärras problemen ju fler olika lösningar som testas.
Kunskap kan bara utvecklas genom att man är i den, lever med den och ägnar sig åt att försöka förstå den; lärande är en dynamisk process som inte går att målstyra.
Den akademiska mångfalden håller på att utarmas när kravet på eﬀektivitet (och i vissa fall på lönsamhet?!) blir
allt tydligare i akademin. En konsekvens av New Public Management är till exempel att tiden som studenterna
befinner sig i utbildning betraktas som ett problem. När fokus riktas mer mot högskolans ekonomiska resultat,
och när kurserna som utbildningen består av betraktas som ett slags program vars hastighet kan drivas upp, blir
resultatet att det växer fram en föreställning om att man genom eﬀektivisering och management kan få samma
kunskapskvalitet till lägre kostnad. Vägen till helvetet är kantad av goda intentioner brukar man säga och det är
den svenska skolpolitiken, från 1990-talet (och kanske ännu tidigare) och framåt ett tragiskt exempel på. Eftersom utbildning är en dynamisk verksamhet kommer ingen enskild nyordning att leda till påvisbara negativa konsekvenser, det är inte i detaljerna som skolans problem finns, utan i helheten. För att eﬀektivisera verksamheten
och öka precisionen i målstyrningen förs allt mer av ansvaret för lärandet över på lärarna (vars frihet begränsas
och arbete kontrolleras allt mer), och när genomströmningen kopplas till högskolornas ekonomi accelererar den
utvecklingen. Åtgärderna är skolboksexempel på hur man styr upp komplicerade verksamheter, men utbildning
är en komplex verksamhet och därför leder NPM på sikt till ökade problem. Tyvärr visar sig problemen först på
längre sikt, när managementkonsulterna, ledarskapsexperterna och ansvariga politiker för länge sedan lämnat
verksamheten. Den bildningshögskola som öppnades upp för mig och min hunger efter kunskap på 1990-talet
är idag ett minne blott, och det generösa studiemedelssystemet som var en så viktig förutsättning för att jag
skulle våga ta steget och förverkliga drömmen har avskaﬀats. När jag var student var universitetet en kokande
gryta av intellektuella samtal från förmiddagen till sen kväll. Jag rörde mig mellan ämnena och samtalade med
lärare och medstudenter, hela tiden med kunskapen i centrum. Vi var där för kunskapen, och administrationen
hölls på ett absolut minimum. Jag sökte mig till universitetet för att få möjlighet att lära och utvecklas samt för
att vara i kunskapen, inte för att få en examen. Och jag mötte lärare som var där av samma skäl, som utvecklades tillsammans med mig och mina studiekamrater. Konsekvensen av alla skol- och utbildningsreformer som
genomförts sedan jag började studera är att jag undervisar i en högskola som är närmast väsensskild från den
jag själv utbildades och blev forskare i.
Mångfald är nyckeln till hållbarhet i alla sammanhang. Inte som lösning dock; mångfald utgör överallt förutsättningen för överlevnad på lite längre sikt. Mångfald kostar pengar och är både svårt och tar tid att upprätthålla,
men värnas inte den akademiska mångfalden kommer kunskapen att utarmas på sikt, och det kommer att påverka samhällets långsiktiga hållbarhet. Pengarna som samhället tjänar på dagens strömlinjeformade, kvalitetssäkrade, målstyrda och resultatfokuserade högskola kommer samhället att få betala dyrt för i framtiden. Den minskade mångfalden som växer fram inom akademin i kölvattnet av att vissa ämnen är mer ekonomiskt framgångsrika
än andra och som ett resultat av allt mer riktade satsningar på tillämpad forskning, må inbringa pengar, men ut134

vecklingen gör högskolan som helhet sårbar. Mångfald är den enda garanten för långsiktig hållbarhet på högskolan liksom i resten av samhället.
Jag har på senare tid allt mer kommit att tänka på och betrakta framgångsrika ämnen och forskningsprogram
som ett slags invasiva arter i den akademiska floran, och presenterar tanken här för att skaka om och väcka reaktioner. Likt träd och rhizom är idén om invasiva arter också hämtad från naturen. Akademin är lika känslig som
ett ekosystem. Det talas om invasiva arter av både djur och växter, och jag ser tydliga paralleller till akademin
där vissa ämnen tenderar att ta över och skaﬀa sig tolkningsföreträde, vilket begränsar mångfalden och leder till
att mäktiga men sårbara monokulturer växer fram. Den akademi som jag lärde känna på 90-talet var en akademi
präglad av mångfald och där hölls bildningens fana högt. Dagens akademi handlar om (ekonomiska) resultat
och alla kämpar för sin egen och sitt ämnes överlevnad, enligt ett slags djungelns lag där den starke överlever.
Kunskapen, som är svår och mångtydig, hamnar i bakvattnet av den uppmärksamhet som framgång i jakten på
spektakulära forskningsanslag, citeringar och prestigefyllda publiceringar ger. Självklart blir det så när framgång
i konkurrensen om pengar är vad som räknas och när innovationen medfinansiering – som innebär att allt mer
av forskarnas tid går åt till att jaga partners, rådda möten och skriva protokoll, istället för att ostört och fokuserat kunna gå på djupet och ägna sig åt det man utbildats för och är bra på – sprider sig som en löpeld i akademin. Medfinansiering lovar mer resultat för mindre pengar och blir därför en lockelse som är svår att värja sig
mot, inom nuvarande organisationsmodell. Den fåfänga drömmen om enkla lösningar och snabba resultat driver
utvecklingen mot minskad mångfald och öppnar upp akademin för invasiva vetenskaper. Jag nämner inga exempel, men jag tror alla förstår vad jag menar och den som inte gör det kanske själv är representant för en invasiv
vetenskap. Passar man in i normen och befinner sig bland likar brukar man ha svårt att se sina privilegier som
privilegier.
Kunskap är något man söker, inget man har, försvarar eller äger. Är det kunskap man vill ha är det mångfald man
behöver. Därför har jag skrivit tre böcker fyllda med kartor och verktyg, tankar och idéer, men inga svar. För att
lyckas måste man tro att det går, hoppas att det fungerar och våga göra vad som krävs för att värna hållbarhet.
Det behövs mer av långsiktigt tänkande och ökad kritisk medvetenhet, bland annat om förekomsten och eﬀekten av invasiva ämnen och skadliga tankemodeller. Lätt fånget, lätt förgånget är bara en av mänsklighetens alla
uråldriga lärdomar; en frukt av intellekt och tänkande som idag håller på att säljas ut och oﬀras på marknaden.
Över samhället som helhet och följaktligen även över akademin svävar en evig men likafullt ouppnåelig dröm
om enhet, konsensus och den enda, rätta vägen fram. Jag är vägen, sanningen och livet, sa Jesus. Och den tankebilden har inte förlorat sin lockelse trots att religionen har det. Det sekulära samhället har bara nödtorftigt putsat på fasaden men i grund och botten bygger det på samma grundstruktur. Bokstavstroende och dyrkan av ledarens magiska krafter finns överallt, i alla läger och genom hela historien. Dagens moderna samhälle anser sig ha
gjort upp med all vidskepelse, men det är bara en trosföreställning. Om man verkligen hade gjort upp med den
monoteistiska religionens dyrkan av den högste, den ende och allsmäktige guden, hade akademin och samhället
präglats av mer mångfald, mer öppenhet, mindre debatt och fler samtal som syftar till att öka den ömsesidiga
förståelsen. Kunskapens plats i centrum hade varit ohotad.

Homeostas, ett mer ödmjukt sätt att se på samhället
Plockar upp en annan tråd, men stannar i tanken om hållbarhet. Balans, har det påpekats många gånger i resonemangen ovan, är nyckeln till hållbarhet. Homeostas är ett begrepp hämtat från medicinen och det bildar utgångspunkt för tankarna här; jag tror men är lite osäker, att termodynamik är ett liknande sätt att tänka kring och förstå hur balans uppstår och kan hanteras i komplexa system.
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Alla som försökt självmedicinera vet hur vanskligt det är. Kroppens inneboende strävan efter balans, den så kallade homeostasen är en enormt känslig och högst komplex mekanism, som likt rhizom är självorganiserande.
Även erfarna läkare och den medicinska vetenskapen har svårt att fullt ut förstå och hantera kroppens reaktioner när olika mediciner (som jag ser som försök till målstyrning) tillförs systemen. I princip alla mediciner verkar åtminstone ge upphov till en eller annan biverkning. Jag ser denna insikt som en illustration av svårigheterna och riskerna med att försöka målstyra komplexa processer och tänker att alla har en massa att lära av kroppen. New Public Management är ett slags politisk motsvarighet till självmedicinering. Riskerna är minst lika stora och potentiellt lika allvarliga, och att endast fokusera på de på förhand definierade måtten på framgång, utan
hänsyn till andra eﬀekter och oönskade biverkningar är huvudlöst. Individer som väljer att självmedicinera eller
okritiskt lyssna på experter spelar rysk roulett med sitt eget liv, och får själva stå sitt kast, men samhället är allas angelägenhet.
Utgångspunkten för reflektionen kring homeostas är en artikel jag hittade på Wikipedia; definitionen fungerar i
alla för mig i mitt arbete med att förstå komplexitet och problemen som försök att kontrollera och detaljreglera
dynamiska processer kan leda till, och den ger fördjupad insikt om hur viktig just jämvikt är för långsiktig hållbarhet. Först en definition, och sedan en reflektion.
Homeostas, av grek. homios (liknande) och stasis (stopp, stillastående), är ett stabilt och konstant
tillstånd gentemot omgivningen i ett biologiskt system. De tre viktigaste homeostatiska mekanismerna är
termoreglering, osmoreglering och reglering av blodsockernivåerna.
Stabilitet, i förhållande till omgivningen är viktigt. Stabilitet är inte en isolerad företeelse. Det krävs lyhördhet
och förändring i relation till den kontext som systemet finns och verkar i för att uppnå jämvikt. Vill man att något ska vara som det alltid varit måste man kontinuerligt förändra och anpassa, justera och relatera. Ödmjukhet
och förståelse inför allt som finns utanför och som kan påverka är nödvändigt. Tvärsäkerhet och arrogans inför
komplexiteten är förödande för hållbarheten, oavsett hur framgångsrik en sådan inställning kan vara i det korta
loppet. Att bygga murar och motsätta sig förändring är ett artificiellt sätt att uppnå temporär homeostas, men
på sikt blir murarna och växande klyftor ett hot mot hållbarheten eftersom skillnaden mellan insidan och utsidan växer vilket ger upphov till spänningar som förr eller senare måste förlösas. För att förstå komplexa samband och kunna underlätta ett givet systems inneboende, oundvikliga strävan efter jämvikt (både internt och i
relation till omgivningen), behövs insikt om och ödmjukhet inför samhällets homeostatiska mekanismer, men
det återkommer vi till efter denna definition av (det kroppsliga) fenomenet.
Flera mekanismer och processer reglerar den interna miljön i syfte att behålla homeostas. Det är främst
djur som har förmågan att aktivt påverka sin situation. Detta sker på olika sätt, ofta evolutionärt anpassat
till den miljö djuret lever i. Många djur flyr instinktivt från en ofördelaktig miljö, till exempel med för
hög eller låg värme, salthalt eller syrehalt. Inuti djuren finns ett aktivt system med tre
huvudkomponenter: En receptor, som upptäcker förändringen, ett kontrollorgan som ser till att
homeostasen återställs och en eﬀektor som utför kontrollorganets order.
För att främja långsiktig hållbarhet behöver samhället som helhet agera på liknande sätt som kroppen, det behövs kollektiv kunskap om betydelsen av och gemensam kompetens att hantera olika jämviktsreglerande strategier. Mångfald, till exempel, är inte ett mål utan ett medel. Mångfald är ett tecken på kulturell jämvikt, inte ett socialt experiment. Och alla försök att skapa monokulturer är ohållbara på sikt, oavsett hur stora problem samhället har att hantera mångfald. Homeostas i samhället uppnås genom fördelning av makt och åtgärder för att minska klyftor. Forskningen skapar kunskap, politiken skapar visioner och fördelar resurser, medierna granskar makten och verksamheterna och homeostasen upprätthålls genom medborgarnas vardagliga interaktion med varandra. Idag tänker och agerar vi närmast tvärtom, det sätts upp djärva mål och sedan används våld om så krävs för
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att driva igenom målen, utan hänsyn tagen till konsekvenserna internt, externt och på lite längre sikt. Indikationen på att det handlar om kultur är att samma sätt att tänka och agera visar sig på alla nivåer och i alla organisationer. Hela tankebygget utgår från att helheten är komplicerad och därmed kan brytas ner i delaspekter som var
och en fokuserar på sig själv, och vars respektive resultat, sammantaget leder till att helheten fungerar optimalt.
Om samhället var komplicerat hade det fungerat, men lite talar för det. Min utgångspunkt och fasta övertygelse
är att samhället är komplext och därför behöver betraktas som en sammanhållen helhet vars jämvikt inte bara
beror på interna beslut och strategier utan alltid står i oundviklig relation till omgivningen.
Tillvaron är fylld av antaganden som uppfattas som sanningar och därför aldrig ifrågasätts eller reflekteras över.
Fast om vi menar allvar och verkligen vill främja samhällets långsiktiga hållbarhet, vilket de flesta säger att man
vill, går det inte att hålla sig med några förgivettaganden: alla sanningar måste synas i sömmarna. Konsekvenserna av den olyckliga sammanblandningen mellan komplex och komplicerad och det fokus på detaljer och fixeringen vid målstyrning och kontroll som är default idag, behöver undersökas kritiskt. Det finns dock ingen enkel lösning, inget nytt och revolutionerande alternativ till nuvarande sätt att organisera. Rhizom som här undersöks är
inte en ny ledarskapsideologi, utan ett verktyg att tänka med för att främja ödmjukhet, lyhördhet och visa på betydelsen av mångfald och gemensam anpasslighet. Jämvikt är ett föränderligt tillstånd, inte ett mål. Balans är
ingen man blir färdig med, det är liksom mångfald något som kräver gemensamma ansträngningar för att upprätthållas. Mångfald är viktigt på alla områden; särskilt viktigt är det i skolan, den högre utbildningen och forskningen. För att främja hållbarhet och kunna hantera komplexitet behövs en välmatad verktygslåda och bättre
insikt om vad som fungerar när, var och till vad, samt inte minst hur länge vilken åtgärd är lämplig att eﬀektuera. Jag vill se mer av ödmjukhet och reflektion och mindre av arrogans och tvärsäkerhet. Samhället är minst lika
komplext som kroppen och strävan efter jämvikt och hållbarhet är lika viktigt för individen som det är för samhället. Förändringsprocesserna som både individer och samhällen måste lära sig hantera är lika intrikata och svåra att kontrollera. Därför är ödmjukhet, tid för analys, kritisk reflektion och eftertänksam utvärdering så viktigt.
Samhället är en komplex förändringsprocess som hela tiden strävar efter jämvikt på sätt som jag vill likna vid ett
slags homeostas. Poängen med att likna samhället vid kroppen är att läkarna av rådande omständigheter tvingas
vara ödmjuka inför och hela tiden förhålla sig till komplexiteten samt lyssna uppmärksamt efter utryck för olika
typer av biverkningar, inte bara kända utan lika mycket efter okända. Läkarna ansvarar bokstavligen för patientens liv och har att förhålla sig till verkligheten så som den är och fungerar. Detta håller på att förändras på olika
sätt, men läkarnas uppdrag är i grund och botten fortfarande hälsa och liv, och om det uppdraget åsidosätts straffas läkaren obönhörligen. Tänk om det var så vi såg på politikerna, som ett slags läkare med ansvar för samhällets
hälsa och långsiktiga hållbarhet. Då skulle förutsättningarna för politiken förändras, och politikernas relation till
och användning av vetenskapen skulle se annorlunda ut. Med en sådan syn på kunskap och samhällsförvaltning
skulle det aldrig (som idag) räcka att finna belägg för det man vill göra, det skulle krävas mycket mer av analys
och reflektion kring alla möjliga både tänkbara och otänkbara aspekter av förslagen man vill genomföra. Floskler
som att Sverige ska bli bäst på utbildning, världsledande på (vad det nu är man tänker sig), eller att skatten ska
sänkas utan någon annan anledning än att många väljare vill ha mer pengar i plånboken, skulle bli mycket svårare att häva ur sig och försvara. Försöken att målstyra den komplexa oﬀentliga förvaltningen skulle oundvikligen
tvingas försiggås av rigorösa undersökningar och utvärderingar, med fokus på funktion och långsiktig hållbarhet, istället för på kortsiktig måluppfyllelse. Om utgångspunkten för politiken och förvaltningen av samhället
var att det handlar om komplexa storheter, istället för komplicerade, skulle begrepp som värde och resultat kräva mycket mer av reflektion och analys innan de används. Handlar det bara om pengar och nyckeltal, eller handlar det om andra och mer undflyende och svårdefinierade aspekter och egenskaper? Ödmjukhet skulle förvandlas från att som idag uppfattas som någonting negativt, framstegsfientligt och tillväxthämmande, till att bli en
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dygd och en förutsättning. Utan ödmjukhet, ingen hållbarhet. Arrogans må vara en vinnande strategi, men samhället och livet är inte en kamp och tillvaron handlar inte om att vinna utan om att överleva tillsammans.
Ödmjukhet är enda sättet att närma sig komplexa problem. Ödmjukhet och lyhördhet är nödvändigt för att främja samhällets inneboende strävan efter jämvikt och hantera mångfald som är en förutsättning för hållbarhet. Homeostas är inget man kan styra, det handlar om självorganisering. Människokroppen har en enorm förmåga att
anpassa sig och bibehålla den livsnödvändiga jämvikten i relation till omgivningen. Samhället består av människor och strävar också efter jämvikt, samhället är en komplex och självorganiserande helhet. Alla försök att styra samhället mot på förhand definierade mål är risky bussines, att likna vid självmedicinering. När ska vi lära
oss? Hur sjukt måste samhället bli och vilka desperata, huvudlösa åtgärder ska vi människor utsätta varandra
för innan experimentet överges och ett mer ödmjukt förhållningssätt till livet, samhället och tillvaron anammas?
Allt handlar om vad vi vill egentligen och ytterst är det en samvetsfråga: Bli av med oönskade symptom, eller
främja varaktig hälsa?

Vetandets hierarki
Som kulturvetare känner jag mig alltid lite osäker på värdet av den kunskap jag kan presentera, och det finns alltid en risk att det uppstår missuppfattningar. Inte så att jag tvekar på relevansen i det jag skriver, men eftersom
vi lever i ett samhälle och har utvecklat en kultur som på många sätt går på tvärs mot det jag menar kännetecknar ett långsiktigt hållbart samhälle kryper det sig på en känsla av att jag kanske har missuppfattat och att mina
tankar om vad samhället behöver leder fel. Vi lever i en tid där säkerhet dyrkas och debatten dominerar, där tron
på starka ledare och drömmen om rikedom, påverkar beslut och uppfattningar om vad som är bra och önskvärt.
Ingen står utanför kulturen och följaktligen påverkas även jag av den; men jag landar ändå i att jag i alla fall är
något viktigt på spåren, att jag inte är helt ute och cyklar. Fast det är som sagt inte upp till mig att avgöra värdet
av innehållet i boken och jag är hur som helst nyfiken på och tar gärna emot kritik, för det är bästa sättet att lära
och utvecklas.
Det är viktigt för mig att vara trogen det vetenskapliga uppdraget och aldrig hävda något som jag inte har stöd
för. Osäkerheten som kryper på mig här i slutskedet av arbetet med den sista boken i serien handlar om att jag
tvekar på om goda argument räcker idag, eller om det krävs evidens och siﬀror för att övertyga. Fast jag vill å
andra sidan inte övertyga någon om hur det är, jag vill inspirera till samtal om kultur, hållbarhet och förändring.
Vetenskapens uppgift är inte att bevisa hur det är utan att ställa frågor, det är så jag ser på mitt uppdrag som kulturforskare i alla fall. Till mina studenter betonar jag vikten av transparens och en tydlig och väl underbyggd argumentation. ”Får man ha egna åsikter i en uppsats”, är en av de allra vanligaste frågorna jag får som lärare.
Mitt svar är alltid det samma: Självklart! Det är omöjligt att skriva en vetenskaplig text utan egna åsikter. Det är
inte åsikterna som är problemet, utan osjälvständigheten och otydligheten. Så länge läsaren vet vad som är vad,
kan kontrollera argumentationskedjan och förstår hur man kommer fram till resultatet, är texten vetenskaplig.
Skriver man jag anser, och sen bara redovisar en åsikt utan att argumentera för den eller peka på fakta som stödjer åsikten, är det problematiskt, men att anta saker är helt okej så läge det framgår att det är vad man gör. Jag
har här och i de andra två böckerna försökt vara konsekvent med det, och nedan redovisar jag i korthet mina argument och förklarar hur jag ser på vetande och den hierarki som kännetecknar utvecklingen mot ett kunskapssamhälle, vilket jag ser som en förutsättning för att samhället ska kunna bli långsiktigt hållbart. Det hållbara
samhälle som jag undersöker förutsättningarna finns inte, det är virtuellt och väntar på att realiseras i framtiden; om/när tillräckligt många tänker och agerar på ett sätt som leder utvecklingen i den riktningen.
Texter om kultur, som hela tiden förändras och blir till medan människorna är fullt upptagna med att få vardagen att fungera och livspusslet att gå ihop, behöver öppnas upp för och kritiskt granskas av fler än det fåtal ex-
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perter som granskar artiklarna i vetenskapliga journals där saker och ting leds i bevis. Därför har jag valt att publicera böckerna på nätet, fritt åtkomliga för alla som vill läsa. Jag försökte få den första boken i serien utgiven på
förlag, men den här typen av böcker faller mellan stolarna; den är ingen lärobok, den är för alldaglig för akademin och antas vara för svår för en intresserad allmänhet. Utgivning av böcker har alltid varit en kommersiell
verksamhet, men idag råder andra ekonomiska konventioner och återbetalningstiden har kortats betydligt, vilket
strömlinjeformar utbytet efter en allt smalare efterfrågan. Tiden som finns att läsa har också krympt, inte minst
eftersom bokläsande idag konkurrerar med digital förströelse på nätet. Att skriva som jag gör och sedan dela
med mig av tankarna gratis är mitt sätt att göra uppror mot allt som jag tycker är fel i samhället och akademin
idag. Kunskapen håller på att förflackas och det oroar mig. Jag tror på läsarens förmåga och värnar bildningen;
vill utmana och tänka tillsammans. Tyvärr går utvecklingen i motsatt riktning, bort från strävan efter bildning
och vishet (vilket är kvaliteter och mål som inte går att mäta, kontrollera och styra mot) och mot fakta (som går
att kontrollera). Det sägs att skolan är en kunskapsskola, men det är tyvärr bara ord, för det finns idag nästan
inga förutsättningar för kunskapsutveckling i skolan och akademin. När graden av kontroll ökar och territorialiseringen intensifieras rör vi oss med förfärande hastighet nedåt i den vetandets hierarki som jag här grovt skissar på.
Information, är den första eller lägsta nivån. Information kan vara rätt och den kan vara fel. Den sprids och förmedlas överallt och hela tiden. Information både förenar och skiljer människor åt. Tidningar sprider information, liksom TV och radio, men den sprids också mellan människor i vardagen och på sociala medier. Allt som
sägs och sätts på pränt och sprids är information, även rena fantasier. Internet är information. Det är den mest
basala och övergripande nivån av kunskap.
Fakta, är nästa nivå. Fakta är verifierad information. Fakta har bearbetats och bygger på empiri, eller går i alla
fall att kontrollera. Fakta kan man diskutera och ha olika åsikter om. Fakta utgår från detaljer. Det handlar om
ett slags påstående. Det går att vinkla fakta, eller välja att presentera bara delar av den, för att skapa en illusion
av att det man säger är sant även om det bara delvis stämmer. Den som vill ge sken av något som inte stämmer
använder alternativa fakta, vilket är i ropet just nu. Det som presenteras som fakta är mer än information.
Kunskap, är något mer än information och fakta. Här handlar det om att kunna värdera den information och de
fakta man får ta del av. För att man ska kunna tala om kunskap krävs analys och kritisk reflektion. Fakta talar för
sig själv, men kunskap är resultatet av bearbetning. Viss kunskap går bara att nå genom tolkning, vilket ibland
och av vissa betraktas som ett problem eftersom kunskapen som presenteras inte är säker. Fast strävar man bara
efter att i varje läge vara så säker som möjligt faller den kritiken eftersom det är en begränsande syn på kunskap
som bygger på tanken att det går att avgöra kunskapens värde på förhand. Kultur och samhällen är allt för komplexa och dynamiskt föränderliga helheter för att kunna förstås med hjälp av enbart verifierade och vederbörligen granskade resultat. Skillnaden mellan fakta och kunskap liknar den mellan komplex och komplicerad.
Bildning, är nästa nivå. Bildning handlar om att sätta in kunskapen i ett sammanhang och relatera det man vet
till andra kunskaper; det handlar om att se de stora linjerna. Bildning ger perspektiv och bidrar med förståelse
som går djupare, är bredare och ibland kan vara anekdotisk. Bildning ger liv åt kunskapen och är en förutsättning för att förstå komplexitet och andra människor, även människor som tänker annorlunda. För att kunna hantera kunskap på ett hållbart sätt behövs bildning, som absolut inte bara är en kanon eller handlar om klassisk
litteratur eller musik. Det krävs tid för att bli bildad, och massor med information och kunskap om olika saker
inom så många områden som möjligt. Bildning är något som växer på en, om man bara är intresserad och har
tålamod. Bildning är inget mål man kan nå genom att pricka av saker på en lista och heller ingen garanti för att
tänka och göra gott heller. Man brukar till exempel säga att kommendanterna på koncentrationslägren var bila-

139

de. Ignorant och samtidigt bildad kan man dock inte vara, för utan en öppen och överseende syn på misslyckanden går det inte att bli bildad, bildning växer ur upprepade försök och kännetecknas av överflöd.
Vishet, är den högsta nivån av vetande. Vishet kräver, förutom det som redan beskrivits på de lägre nivåerna, ödmjukhet. Vis är den som förstår hur mycket man inte vet och kan följa med i och anpassa sig till förändring; ur
dessa egenskaper växer ödmjukheten. Vishet krävs för att göra världen till en bättre plats och för att bygga ett
hållbart samhälle. Det går dock inte att bara bestämma sig för att bli vis, vilket fungerar om man vill bli bildad.
Visheten är en nåd att stilla bedja om, ett ideal att sträva efter. Vishet bygger på förståelse, men också på kritisk
analys av både det som går att veta och det som inte är möjligt att veta något om. Alla kan inte bli visa, men alla
kan försöka. En förutsättning för att nå vishet är att man har insikt om och förståelse för vetandets hierarki och
skillnaden mellan aspekterna som just beskrivits översiktligt.
Tänk om skolan och det svenska utbildningssystemet strävade efter bildning, istället för som idag (knappt) kunskap. En faktaskola banar väg för en djupt obehaglig människosyn, som inte gör skillnad mellan människor och
maskiner och som inte erbjuder något skydd mot hänsynslös ekonomisk exploatering. En faktaskola gör heller
ingen skillnad mellan komplex och komplicerad; dess fokus är måluppfyllelse och mätbara resultat. Faktaskolan
bygger på en orimlig dröm om att kvalitet går att standardisera och kontrollera och att utbildning är ett innehåll
som eﬀektivt och utan förvrängning eller påverkan kan överföras från utbildningssystemet till eleverna och studenterna. Ett samhälle byggt av människor, för människor, behöver kunskap, men även bildning och vishet. Jag
vill se en skola som siktar högre än fakta. Tänk om bildning var målet alla strävade efter. Då skulle fler förstå vad
vishet innebär och hur viktigt det är för mänsklighetens och livets på jorden överlevnad. Utan vishet är det svårt
att förstå och lära sig hantera komplexitet; utan vishet blir det också svårt att se värdet med bildning. Vishet når
man först sent i livet, det får inte förväxlas med intelligens som i hög grad är medfött. Vishet är höjden av
mänsklig utveckling och något alla kan och bör sträva efter. Fast det kan inte vara ett mål och det är först när
kunskapen och bildningen nått hög grad av spridning i samhället som det går att tala om ett kunskapssamhälle.
Det är ur bredden och djupet som topparna växer och det är samhällets generella kunskapsnivå som räknas, inte
elitens eller ett fåtal experters kunskaper.

Kunskap: ett pussel eller en mosaik?
Är världen, samhället, kultur och kunskap en trögrörlig men dynamisk och föränderlig helhet omöjlig att styra
mot mål, eller har vi att göra med ett slags strukturer som ligger mer eller mindre fast och vars utfall går att kontrollera? Jag vill än en gång poängtera att jag inte med säkerhet vet att kultur fungerar på det sätt jag utgår från,
eller att rhizom är bättre än träd som modell för organisering. Rhizom är dock en lovande kandidat och mitt förslag, det jag menar att vi behöver samtala om för att se om det fungerar, samt till vad det i så fall fungerar. Om,
säger om, kultur är en komplex och dynamisk helhet behöver vi tänka rhizom för att förvalta kulturen på ett hållbart sätt, och om den inte är det kommer det att visa sig och då kan man testa andra metoder och vägar fram.
Det ett mer ödmjukt och konstruktivt sätt att se på kunskap, än att försöka vinna debatter genom att hänvisa till
evidens och aldrig tveka eller visa några tecken på svaghet. Boken har handlat om detta, om skillnaden mellan
träd och rhizom och jag har försökt lansera ett alternativt sätt att se på och förhålla sig till kunskap. Den avgörande frågan är inte vilken av utgångspunkterna som är (mest) sann, för det finns inget sätt att ställa sig utanför
och objektivt undersöka den saken vetenskapligt; vilket sätt att organisera tillvaron som är mest konstruktivt
och hållbart visar sig när filosofin omsatts i handling (fast det kräver så klart att olika sätt att tänka och agera än
det enda, bästa och sanna tillåts existera parallellt). Föreställningar om hur det är (alltså antaganden) påverkar
både perception och kognition, och viljans makt är stor, särskilt om flera uppfattar saken på samma sätt och vill
samma sak. Därför är kulturforskning så viktigt, och det är olyckligt att den uppfattas som normativ och aktivis-
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tisk, vilket jag försökt visa att den inte är. Kunskap om kultur måste dock sökas på kulturens villkor, inte med
utgångspunkt i människors uppfattning om vad som är sant och riktigt.
Även kunskapssökande och vetenskap kan förstås med ett begreppspar som jag skapat med inspiration från Deleuze och Guattari; pussel (som är motsvarigheten till träd, komplicerad, debatt, territorialisering och så vidare)
och mosaik (som på samma sätt är motsvarigheten till rhizom, komplex, samtal, avterritorialisering). Frågan jag
allt oftare ställer mig i den akademiska världen är om vi lägger pussel eller skapar mosaik, och jag ska här utveckla tankarna om det.
Det var länge sedan jag hoppade av ansökningsracet eftersom jag insett att jag inte äger förmågan att pitcha idéer och är dålig på att skriva ansökningar och planera målstyrda processer som ska leda till på förhand definierade resultat. Jag anser mig vara bra på att forska, men så som dagens system är uppbyggt är forskarkompetensen
sekundär och underordnad eftersom bara den som är bra på att skriva ansökningar kommer att få chansen att
forska; forskarkompetens antar man är samma som kompetens att skriva bra ansökningar. Så var det kanske förr
i tiden när konkurrensen om medel inte var mördande, innan man skapade särskilda avdelningar vars enda uppgift är att skriva och vässa ansökningar och innan ansökningsskivande blev en formaliserad och strikt kontrollerad verksamhet. Nåväl, för något år sedan bjöds jag trots allt in till medverkan på en större forskningsansökan
och jag tyckte det blev en riktigt bra ansökan. Trots uppmuntrande respons från granskarna på vetenskapsrådet
landade det i ett avslag med en motivering som jag tycker visar hur stark föreställningen är i akademin om att
forskning handlar om att lägga ett slags pussel. Avslaget motiverades med att vi inte tillräckligt tydligt talade
om vad vi skulle komma fram till (förväntade resultat), samt att inga förstudier genomförts. För att få medel att
bedriva forskning måste man alltså, om man utgår från motiveringen vi fick, först skaﬀa sig en helhetsbild som
ramar in problemet, sedan identifiera mönstret och även bitarna som ska fogas samman till en helhet. I princip
krävs dessutom att man har tillgång till kartongen där pusslet ligger så att man kan beskriva bilden, samt att
man redan innan man lämnar in ansökan har påbörjat forskningen och är klar med kantbitarna samt kan beskriva hur många bitar som pusslet består av och hur lång tid det tar att lägga klart det. Om dessa kriterier inte uppfyllts får man inte forska. I teorin är forskningen fri, men eftersom det krävs pengar för att få tid och möjlighet
att forska kan man undra hur det står till med den saken i praktiken.
I och med att problemet definierats ligger vägen mot lösningen, målet med forskningen, kunskapsresultatet,
fast. Sedan är det en fråga om tid och resurser. Och bedömningen av forskningen handlar om att jämföra resultatet med bilden som målades upp i ansökan. Det finns med andra ord inget utrymme för överraskning i forskningen. Målet ska nås, det man redan visste ska bevisas, ju snabbare desto bättre. I och med att projektplanen lags
fram och medel beviljats blir vägen (själva forskningen) en formalitet och således en meningslös transportsträcka. Kanske är det därför det bjuds på tårta och skickas ut pressmeddelanden när man någon lyckats i konkurrensen och erhåller forskningsmedel (som inom parentes sagt bara till hälften går till själva forskningen, resten försvinner in i högskolans budget i form av over-head-kostnader). Segern tas med andra ord ut i förskott,
vilket för mig är en varningsklocka; vart är kunskapsnationen Sverige på väg, om det anses mer ärorikt att vara
framgångsrik i kampen om forskningsmedel än i jakten på kunskap?
Andra tecken på att forskning handlar om att lägga pussel är att det ges kurser och finns filmer på YouTube som
handlar om hur man skriver framgångsrika ansökningar och artiklar som blir antagna i prestigefulla journals.
Forskningshantverket handlar idag allt mer om att lyckas i konkurrensen, och om form. Framgång i akademin
handlar om att knäcka koder. Vad man forskar och skriver om, själva kunskapsmålet, spelar en underordnad roll,
för kan man inte tydligt beskriva vad man ska komma fram till och går det inte att sammanfatta resultatet i ett
abstract får man inga medel och det blir svårt att få artiklar antagna. Jag fick efter några turer fram och tillbaka
med granskarna en artikel antagen här i höst, men eftersom tidskriften ville ha pengar för att publicera texten
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avböjde jag. Jag kan aldrig acceptera en sådan instrumentell syn på kunskap. Min forskning utgår från andra premisser och jag undersöker andra saker, med andra mål. Jag har kommit att intressera mig för komplexitet och
undersöker kultur och förutsättningar för förändring, och jag gör det för kunskapens skull och på kunskapens
villkor, inte enligt gällande (kulturella) norm eller genom att snegla på vad som leder till framgång i karriären.
Jag forskar för att jag vill veta och förstå, inte för att bli berömd eller rik.
Kulturvetenskap har att hantera en mångfacetterad och dynamisk verklighet, omöjlig att avgränsa och bryta ner
i behändiga delar. Kulturvetaren lägger därför inte pussel. Kulturvetenskap handlar snarare om att skapa mosaik. Kulturvetenskapen producerar också bilder, men en annan och friare typ av bilder. Kulturvetaren har ingen
ram att anpassa sig efter. Forskningen liknar mer skapande verksamhet och bilden som växer fram byggs upp av
skärvor och fragment, av små spegelbilder av verkligheten som forskaren samlar på sig, antingen med hjälp av
mer eller mindre strukturerade insamlingsmetoder eller med utgångspunkt i logiskt resonemang, ett öppet sinne eller slumpen. Skärvorna som fogas samman till mönster är inte avbilder av det som undersöks, utan fria
tolkningar och skissartade beskrivningar som är tänkta att fungera som utgångspunkt för samtal vars syfte är att
öka förståelsen för kulturen, den helhet som uppstår och förändras mellan delarna.
Mosaikerna som skapas av kulturvetare kan vara avbildande, men kan också vara abstrakta bilder som kräver
tolkning för att bli meningsfulla. Det är inget självändamål utan en anpassning till kunskapen som forskningen
försöker nå. Metoden och framställningsformen bestäms av kunskapsmålet, inte av konventioner eller koder. Vägen mot kunskap om kultur är en omväg, både för forskaren och mottagaren. Kulturvetaren lever mitt i sitt studieobjekt och kan aldrig ställa sig vid sidan av för att få perspektiv. Pusselläggande forskning är ett slags simulering och dess värde avgörs av hur lite ny information som forskningen resulterar i. Målet är att avvika så lite som
möjligt från planen. Mosaikskapande forskning är mer av karaktären simulacra där skillnaden är hela poängen.
Kulturvetenskap överraskar och ger nya perspektiv. Forskning, menar jag, handlar om att tillföra kunskap och
öka förståelsen för det invanda och självklara samt om att finna framkomliga vägar i okänd terräng och lära sig
hantera öppna processer av ömsesidig tillblivelse. Jag talar inte om hur det är, av det enkla skälet att kultur är en
komplex och dynamisk tillblivelseprocess som både påverkas av och påverkar människorna som lever mitt i den.
Jag lägger mosaik eftersom kunskapen jag söker kräver det, inte för att vara obstinat.
Det handlar inte om att det ena är bättre än det andra. Kombinationer av ordning och kaos är vad som bygger
världen. Hållbarhet är jämvikt och uppstår när det råder balans mellan både och; det handla inte om antingen
eller. Synen på forskning (och kunskap om kultur) önskar jag vore något man diskuterade mer i akademin och
politiken, just för att främja mångfald och strävan efter balans. Det viktiga är vad som fungerar i och för det aktuella ändamålet och att forskningen leder till användbar kunskap, inte att göra eller tänka rätt. Forskning handlar
inte om att följa regler utan om att identifiera lagbundenheter och skapa regler, samt om att förstå komplexitet.
Kritiken jag för fram handlar om synen på kunskap och om principerna för fördelning av forskningsmedel, som
tydligt premierar pusselläggande forskning där man i princip garanterar ett bestämt utfall. Det kanske framstår
som klok förvaltning av allmänna medel och är definitivt kostnadseﬀektivt, men om svaret är givet redan från
början kan man undra hur meningsfullt resultatet blir egentligen och vad samhället tjänar på att forskare ger
politikerna stöd att göra det man i princip redan bestämt att man ska göra.
Samma normerande syn på forskning och kunskap som finns i akademin finns även i politiken och förvaltningen
av samhället. Först läggs en detaljerad budget, och sedan kontrolleras att planen följs och målen nås så eﬀektivt
som möjligt och till lägsta möjliga kostnad. Avvikelser bestraﬀas och okritisk lydnad premieras. Ju djärvare mål
som sätts upp desto bättre är det, för antagandet är att man med ekonomistyrning och budgetdisciplin kan realisera nästan vilka drömmar som helst. På allt fler områden och i allt fler verksamheter läggs det pussel och den
som lovar mest får mest makt och inflytande. Kompetensen att lägga mosaik och förstå abstraktioner och kom-
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plexitet utarmas och betraktas i bästa fall som underhållning och kuriosa. Sökandet efter ny kunskap och förmågan att känna igen användbara insikter när man står inför dem håller på att försvinna i oroväckande takt. Kritik
mot nuvarande system ses inte med blida ögon; jag ser konturerna till en livsfarlig lydnadskultur ritas upp framför ögonen på mig. Jag kan dock aldrig gå med på att samhällsnyttig forskning per definition är forskning som
leder till ekonomisk vinst. Forskning som leder till ökad hållbarhet däremot är forskning som kan sägas vara nyttig, eller användbar, som jag menar är ett bättre ord.
För att visa på det ohållbara i pusseltänkandet och en allt för långt driven fokus på mål brukar jag rikta uppmärksamhet mot företag som Facit som gick från att vara världsledande till att bli konkursmässigt på bara några år i
början av 1970-talet, eller Nokia som gick samma öde till mötes strax efter millennieskiftet. Båda företagen och
dess mäktiga ledare var så förblindade av framgången att de betraktade sig som osårbara. Allt fokus riktades inåt, mot planen för verksamheten och budgeten. Omvärlden, varifrån efterfrågan på produkterna och pengarna
kom, ägnades inte tillräckligt med uppmärksamhet. Är man bäst i världen på att bygga mekaniska räkneapparater behöver man inte bry sig om att det dyker upp elektroniska maskiner som är billigare, snabbare och mer portabla, verkar man ha tänkt. Och den som bygger världens snyggaste och mest sålda mobiler, behöver på samma
sätt inte bry sig om att det dyker upp en konkurrent som bygger portabla skal som användaren själv får fylla
med innehåll. Exemplen manar till eftertanke och visar på kopplingen mellan ödmjukhet och hållbarhet. Det
räcker inte att vara bäst och världsledande, i alla fall inte i en komplex och föränderlig värld. Det räcker inte att
ha en plan och kunna följa den. Till dels och under en tid kan kulturella förändringsprocesser styras och kontrolleras, men inte på längre sikt. Därför är mångfald avgörande för den långsiktiga hållbarheten, inom både samhället och forskningen. Att många olika förmågor hålls levande och att man inte försöker avgöra på förhand vad eller vilken som är bäst och satsa allt på utvecklingen av den eller det är avgörande för hållbarheten. Ingen vet när
kompetenserna kan komma att behövas och saknas de när behovet uppstår är det för sent. Kunskaper och kompetenser måste hållas levande och finnas i överflöd i samhället, bara så kan mångfalden garanteras. Tron på att
man vet vad som är bäst och att det går att avgöra den typen av frågor en gång för alla är en fåfäng förhoppning,
faktum är att ingen kan veta och alla som säger att det går eller att just de vet har därför fel även om den skulle
bli som de sa.
Strävan efter enhet inom vetenskapen som bygger på den orimliga övertygelsen om att det finns en enda vetenskaplig metod underblåser territorialiseringen av akademin och reducerar mångfalden. Vetenskap handlar om
att söka kunskap, inte om att debattera vad som är bäst; positivism eller hermeneutik. Det beror på, båda tanketraditionerna och uppsättningarna verktyg behövs för att tillgodose mänsklighetens behov av kunskap om livets alla aspekter och områden. Beroende på vilken typ av kunskap man söker, det vill säga vilket syfte man utgår från i sin forskning, kan man grovt säga att det finns två vägar att gå: Kvalitativ – kvantitativ, hermeneutik –
positivism, eller deduktion – induktion. Detta är uppdelningar som den vetenskapliga verksamheten grovt sorteras in i. Vanvördigt talas det ofta om uppdelningarna i termer av antingen eller, men det är ovetenskapligt, för
man väljer inte metod först och syfte sedan. Först måste man veta vad man vill undersöka, vad det är för kunskap man söker. Sedan väljer man metod. Denna bok undersöker möjligheterna med kvalitativ, hermeneutisk,
deduktiv forskning, men egentligen är det samspelet mellan jag är intresserad av. Jag försvarar kulturvetenskapen eftersom den är hotad, inte för att den är bättre än annan vetenskap. Det är territorialiseringen jag försöker
bryta upp, men jag vill inte ersätta den med sin motsats, jag söker efter balans och jämvikt mellan.
Positivistisk vetenskap handlar (grovt förenklat) om att lägga pussel. Vetenskapen som bedrivs med den utgångspunkten utgår från att kunskap är något man upptäcker, som något fixt och färdigt; som en karta med vita fläckar som fylls i allt efter som. Om problemet man undersöker är av den karaktären är det berättigat att tala om
kunskapen som ett pussel och forskningen som pusselläggande. Arbetet i laboratorier upptäcker allt mer detaljerade delar och aspekter av verkligheten, som fogas in i en modell som allt eftersom fylls med innehåll. När man
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för några år sedan hittade bevis för Higgs boson kunde fysikerna andas ut, för det bekräftade att standardmodellen höll streck. Hade man inte funnit den där partikeln, eller om det visar sig att föremål kan färdas snabbare än
ljuset, hade man tvingats överge hela modellen och börja om med ett nytt pussel. Poängen är att man på förhand har en tydlig uppfattning om hur det är, och sedan placeras respektive kunskapsbit in på sin plats i den
komplicerade helheten. Man har så att säga tillgång till bilden (teorin är här ett slags bild) på förhand, i form av
en allt mer säker och detaljerad hypotes. Först har man bara tillgång till en grov karta med många vita fläckar,
byggd på antaganden, men allt eftersom det vetenskapliga arbetet fortskrider får man tillgång till fler och fler
pusselbitar som passas in i ramen. På områden där denna kunskapsmodell är tillämpbar går det hela tiden att
följa arbetet och framstegen i takt med att bilden sakta klarnar. Därför kan man också göra förutsägelser, fast
bara om kunskapen man söker är av denna karaktär. Det är min poäng, att kunskap är ett mångtydigt begrepp
och att vetande betyder olika saker i olika sammanhang. Positivismen är otvetydigt viktig och värdefull, men det
betyder inte att det är den enda vetenskapsgrenen som finns och behövs.
Jag vill se både vetenskap och kunskap som mänskliga verksamheter och övertygelser, som verktyg. All kunskap
ser inte ut och fungerar på det sätt som positivistiskt färgade forskare utgår från. Kunskap om kultur, till exempel, är alldeles för eteriskt flyktig, föränderlig och perspektivberoende för att betraktas som ett pussel. Därför är
mitt förslag att se den typen av kunskap som mosaik. Kunskap om kultur är dynamisk, liksom kulturen som undersöks. Kunskapen om kulturen och kulturen som sådan förändras, delvis som ett resultat av kulturforskarnas
arbete. Bitarna av kunskap förändras oftast inte eller i alla fall långsamt, men eftersom de kan fogas samman på
många olika sätt, beroende på vilka färger och former man har tillgång till och vilka visioner som utvecklingen
eller förändringsrörelsen för tillfället strävar efter att förverkliga, fungerar liknelsen. Visioner kan visa sig svåra
att förverkliga av lite olika slag; antingen har man inte tillgång till just de mosaikbitar som behövs, eller också
kommer man inte överens om vilken vision som ska vägleda skapelseprocessen. Kulturforskarens uppgift är att
beskriva eller skapa delarna som kan användas för att tillverka bilder med. Kraven på delarna är lika strikta här
som inom naturvetenskapen, men inom kulturvetenskapen skapar man mosaik istället för att lägga pussel. Innan mosaiken är färdig ligger resultatet av arbetet höljt i dunkel och man vet inte hur det blir eller om det går
förrän man är där och kan avgöra saken. En annan sak som skiljer kunskapen om kultur från kunskapen om natur är att ytterst få frågor rörande kultur är avgjorda på förhand och en gång för alla. Gamla kunskaper kan dammas av i nya sammanhang och tillsammans med nya människor. Man kan försöka och försöka igen, utan att behöva överge kunskapen och visionerna. Människan skapar delvis sin värd med hjälp av fantasi och önskningar;
kulturen rymmer en rik, virtuell mångfald och ett överflöd av idéer, drömmar och önskningar som bara delvis
kan realiseras och därför är slumpen så viktig att ta med i beräkningen. Kunskapen om kultur måste vara lika
levande och föränderlig som kulturen som undersöks, annars resulterar kulturforskningen inte i kunskap om
kultur.
Båda sätten att bedriva vetenskap är lika vetenskapliga och viktiga att värna för samhällets långsiktiga hållbarhets skull. Det handlar inte om antingen eller, om vad som är rätt eller fel, utan om vad som fungerar till vad
och när. Vetenskap utgår alltid från kunskapsmålet, från syftet med undersökningen: Vad vill man veta? Det är
det enda som betyder något när man utvecklar metoder för sökande efter kunskap. Vetenskapen är underkastad
kunskapen, inte tvärtom. Det finns inte en enda vetenskaplig metod, men alla metoder kan vara mer eller mindre vetenskapliga. Och vetenskap handlar om att nå så bra, användbar och säker kunskap som möjligt om det
man undersöker. Vetenskap handlar om att undersöka olika aspekter av världen, inte om att veta hur det är först
och sedan bevisa det; det gäller för både pusselläggare och mosaikskapare. Det går inte att uttala sig om vilken
syn på kunskap som är bäst, för det är omöjligt att avgöra separat och isolerat från verkligheten som undersöks
och kunskapen man söker. Kunskap ämnad för ett levande samhälle måste vara dynamisk och öppen för föränd-
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ring. Försöker man låsa fast sådant som inte går att låsa fast är det inte vetenskap man ägnar sig åt utan maktutövning.

Ett slags utgång via katakomberna
Nu börjar jag känna mig mogen att släppa taget om tankarna och bryter mig med dessa avslutande ord loss från
det sammanhang som denna bok, men även de två andra böckerna i serien, utgör. Jag har levt med detta projekt
under många år nu och det är inte utan ambivalens jag nu här snart sätter punkt. Planerna för framtiden är än så
länge vaga, men jag har en hel del idéer och några halvt påbörjade projekt som jag ska fundera över, och bloggandet fortsätter så klart. Det är bokprojektet jag lämnar, men kunskaps- och utvecklingsprocessen fortsätter. Som
rubriken säger lämnar jag resonemanget via katakombernas vindlande gångar vilka löper under och förenar kyrkan och akademin. Deleuze skriver i slutet av sin text om kontrollsamhällena att en: ”orms ringar är än mer
komplicerade än en mullvads hålor” och samma gäller för katakomberna som genom sitt myllrande gytter av
gångar under staden räddade representanterna för den spirande kristna kyrkan i Rom under antiken. Ironiskt
nog övertog den katolska kyrkan samma maktstruktur som bekämpat dem, vilket Nietzsche skriver en del om,
detta att motstånd mot makt tenderar att leda till maktövertagande och att enda sättet att bygga något verkligt
nytt är att bryta upp och tänka nytt, helt utan hänsyn tagen till det man bryter med. Det är svårt, men är man
bara medveten om svårigheten ökar chansen att man lyckas. Royal Science övertog kyrkans makt och byggde egna akademiska katedraler och skapade vetenskapliga ritualer, istället för att bryta upp strukturen och skapa något nytt och konstruktivt. Därför är jag noga med att inte föra fram kulturvetenskapen som ett alternativ; jag vill
inte bygga eller verka i en katedral eller dyrka den högste, det enda; sanningen.3 Tron på kyrkans skapelseberättelse och en dömande Gud kritiseras ivrigt idag av företrädare för vetenskapen; påfallande ofta på ett lika dogmatiskt och dömande sätt som de religiösa fundamentalister som kritiseras. Jag är kritisk mot och tar avstånd från
alla former av och utryck för fundamentalism. All blind och ogrundad övertygelse är problematisk, oavsett om
det är en vetenskaplig sanning eller Gud som försvaras. Fundamentalism finns på båda sidor av demarkationslinjen, både bland religiösa och sekulära. Det finns bokstavstroende religiösa både inom Islam, Kristendom, Judendom och andra religioner, liksom det finns blind tro på sanningar inom vetenskapen. Även inom politiken finns
gott om fundamentalism. Debatten bygger på fundamentalistisk grund och underblåser tvärsäkerheten och är
olika utryck för territorialisering.
Jag efterlyser samtal. Ömsesidigt lyssnade samtal, där det går att ändra åsikt utan att tappa ansiktet och där engagemanget i utbytet bygger på välvilja och önskan att förstå den man samtalar med. Vad handlar religion om
egentligen? Varför tror man och vad tror man på? Det går inte att förutsätta att tro handlar om att läsa Bibeln
eller Koranen bokstavligt. Det är inte självklart att det finns en tydlig motsättning mellan religion och vetenskap, det finns gott om exempel på människor som bygger sin tro på vetenskaplig grund och det finns många
teologer som liksom Nietzsche utgår från att Gud är död. Den som utan att veta tar för givet att alla religiösa tar
avstånd från vetenskapens resultat och att det finns en motsättning mellan tro och veta bygger inte sina resonemang på kunskap. Det är debattens logik som spökar och det är lika illa vilken sanning som försvaras i katedralerna. Ingen äger kunskapen, alla måste förhålla sig ödmjuka, både till det man vet och det man inte vet. Och
det är lättare att vara ödmjuk och svårare att kämpa om makt och inflytande i katakombernas vindlande gångar;
därför är det där jag trivs, i dunklet och mellan det ena och andra.
Tid för reflektion och eftertanke är avgörande för allt lärande och all kunskapsutveckling. Om vi inte lyssnar på
varandra, om vi tror att vi har rätt och de har fel, kan inget gott komma ur samhällsdebatten. Och om man lyssnar och sätter sig in i frågan inser man att inget är så enkelt som det framstår i debatten. Inget är åtminstone
svart eller vitt, ont eller gott, per se, och en sådan kategorisk inställning leder bara till problem.
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Vad innebär det att tro? Är det självklart att den som tror tar avstånd från vetenskapen? Inte alls. Tro handlar
inte om att veta eller bevisa. Jag förstår inte att det ska vara så svårt att förstå, särskilt inte som många religionskritiker hänvisar till vetenskapen. Vetenskap handlar ju om att undersöka, och den som undersöker religionen inser snart att tro är ett lika mångfacetterat begrepp som veta.
Varför kan vi inte samtala om och försöka förstå hur man skulle kunna mötas och lära av varandra? Min utgångspunkt är att (natur)vetenskapen handlar om det vi vet med en rimlig grad av säkerhet, kulturvetenskapen handlar om det vi anar och om kunskap som nås via tolkningar. Religion handlar om allt det som ingen kan veta något om. Och även om gränserna mellan områdena inte är knivskarp finns kunskaper och kompetenser inom alla
tre sfärerna som är viktiga att förvalta och lära sig av för att kunna verka för och värna långsiktig hållbarhet.
Mänskligheten behöver alla tre förmågorna för att tillvaron ska bli hållbar och för att vardagen ska fungera. Samhället behöver en stabil bas av vetande, men människan är en kulturvarelse och det behövs också förståelse för
kulturell komplexitet, liksom det behövs kompetens att hantera frågor om livets mening, frågor som ligger bortom det vetbaras gräns.
Naturvetenskap, humaniora och teologi förfogar gemensamt över kunskaper och kompetenser som alla behövs.
Hållbarhet ligger i allas intresse och kan bara nås om det råder balans mellan områdena och om det finns en ömsesidig förståelse för respektive områdes styrkor och svagheter samt hot och möjligheter. Veta, tolka, tro är
tre olika mänskliga kompetenser. Det handlar inte om antingen eller, om vilket område, vilka kunskaper och
kompetenser som är bäst, utan om kombinationer av och samspel mellan. Innan den insikten tagits på allvar av
företrädarna för alla tre områdena kan inga verkligt framåtriktade och hållbarhetsfrämjande och samhällsbyggande samtal inledas. Debatten är förödande för all intellektuell utveckling! Jag efterlyser samtal, och en hederlig
religions- och vetenskapskritik. Vad vet vi egentligen och hur och på vad kan man tro? Om detta behövs det samtalas.
Den som inte vill lyssna eller förstå, den som säger sig veta något om den andra utan att ha satt sig in i frågan är
lika mycket fundamentalist som den man kritiserar. Tro som kategoriskt förkastar vetande är lika förkastlig som
vetande som tar avstånd från all tro. Den som hävdar att hen sitter inne med den enda sanningen är fundamentalist, troende eller sekulär, för vetenskapen bevisar lika lite som religionen. Både religion, humaniora och naturvetenskap undersöker livet och dess olika utryck och aspekter. Kunskapen som behövs för att bygga ett hållbart samhälle uppstår ur samspelet och utbytet mellan, inte genom förödande debatter som bara handlar om att vinna
kampen om makt och inflytande.
Relationen mellan veta, tolka och tro är viktig att reflektera över, liksom när, var och till vad respektive kompetens är tillämplig. Det nyvaknade intresset för ateism som tar sig uttryck i den slags aktivism som går till storms
mot särskilt Islam, oroar mig, även om jag inte är troende, för det handlar ofta mer om att fördöma människor
som tror än om att reflektera över vad det faktiskt innebär att tro. Det finns en hel massa kunskaper som mänskligheten samlat på sig genom historien och som självklart ska användas. Att förneka vetenskapen är korkat. Tro
står bara i motsättning mot veta för den som är fundamentalist, vilket är en inställning som är lika utbredd
bland troende som bland ateister. Tvärsäkerhet är en problematisk egenskap oavsett vad man är säker på. Fundamentalism går hand i hand med arrogans och hybris och är motsatsen till ödmjukhet. Fundamentalister i alla
läger förenas av att man kompenserar känslan av tomhet och meningslöshet som bristen på användbara verktyg
leder till med tvärsäkerhet. Det finns massor av saker i världen som det inte går att nå säker kunskap om, men
som det går att bilda sig en god uppfattning om ändå, genom en tolkande ansats. Hermeneutik är en vetenskaplig metod att nå så säker kunskap som möjligt om diﬀusa, anexakta fenomen. Hermeneutik handlar om det som
ligger mellan vetande och tro. Jag ser det som olika kompetenser som behöver balanseras mot varandra för att
samhället ska bli hållbart och livet ska fungera. Strävan måste alltid vara att förenkla och förtydliga så mycket
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som det bara går, men förenklar och förtydligar man för mycket handlar det om något annat än det man söker
insikt om.
Att tro handlar om att hantera allt det som livet består av men som vetenskapen inte kan hantera eller saknar
verktyg för. Tro handlar om livets gåtfullhet och om det som ligger bortom vetandets horisont. Tro handlar om
förmågan att förundras. Känslan av att vara del av något större som kan drabba en under en morgonpromenad i
vårsolen när fåglarna sjunger, eller döden; eller kärlekens förunderligt gåtfulla nyckfullhet. Här saknar vetenskapen svar och lämnar därför människan i sticket. Människor har tankar och känslor och reagerar på sin omgivning. Det är en del av innebörden i att vara människa helt enkelt. Och det man inte förstår tvingas man ändå
hantera.
Tro vill jag se som en strävan efter att utveckla kompetens att hantera det som inte går att veta något om eller
ana sig till. Tro handlar om det som ligger bortom både känsla och intellekt, om det som trotsar fantasin. Tro
handlar inte om att lyssna på någon som talar om hur det är för då är det fundamentalism. Tro är en intellektuell och känslomässig verksamhet där fantasi och kreativitet är viktiga egenskaper. Tro är att skapa berättelser
och förklaringar på det oförklarliga, som fungerar och står i samklang med det man vet och det som går att ana,
det som kräver tolkning för att bli kunskap. Alla tre benen behövs för att skapa harmoni i tillvaron och för att
gjuta liv i det hållbara kunskapssamhälle som jag undersökt förutsättningarna för här.
Katakomber finns under katedralerna och är ett slags labyrintiska gångar som erbjuder gott om möjligheter att
mötas över gränser för att samtala om livets olika aspekter och för att lära av varandra. Katedralen är tro som
stelnat, eller ett slags skrytbygge som kompenserar för tomheten som uppstår när relevansen och användbarheten minskar. Katedralen är maktens byggnad och där försvaras den enda vägen, ibland med vapen. Katakomben
är ett slags fristad, ett myller av gångar som hela tiden rör sig och förändras. Katakomberna är rhizomatiska och
likt växters jordstammar är de en förutsättning för det som växer ovan jord. Det ena är en förutsättning för det
andra. Liksom i en demokrati växer makten och kraften och livet och en hållbar framtid alltid underifrån. Förväxlar man det ena med det andra får man problem och tvingas gå i försvarsställning. Fundamentalisternas ursinniga försvar av den enda vägen misstas ofta för makt, men är i själva verket en försvarsmekanism. Det vetande eller den tro som måste försvaras har förlorat sin relevans, det gäller lika för både kyrkan och akademin som båda
bygger katedraler och som båda är beroende av livsluften som emanerar från katakombernas myllrande djup.
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Fotnoter

1

Samtal om samtal om kultur. Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle (Nehls 2016) och Studier av förändring, i
rörelse. Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle (Nehls 2017).

2

”His work has led thought to discover an entirely new system of previously unknown coordinates. It paints the
most beautiful paintings of light in philosophy and traces unprecedented curves of utterances. It reconnects with
the great works that have changed what thinking means for us. Its transformation of philosophy has only
begun” (Deleuze 2006:260).

3

Här vill jag rikta ett stort tack till teologen Josef Gustavsson som inspirerat mig att tänka i dessa banor.
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