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1. Tillbaka till Althusser

… det är ytterst svårt, för att inte säga nära nog omöjligt, att höja sig 
till reproduktionens perspektiv.
(Louis Althusser i Ideologi och ideologiska statsapparater)

Att man inom politiken inte på någon kant talar om reproduktionen följer av
att  politiken i sin självförståelse är motsats till  reproduktion. På den ena
kanten, eller rättare sagt inom den helt övervägande delen, söks förtroendet
att utifrån de egna programmen få administrera samhällets ordnade utveck-
ling. I den mån något sådant anses behövligt. På vänsterkanten, där vi antas
befinna oss, anropas förändrare, och anroparna kan inte motsäga sig i dessa
akter  genom att  ifrågasätta  förändringsivern.  De kan inte heller,  och här
motsäger de sig, fullt ut erkänna att förhållandena som skall förändras är
vad de ändå beskrivs som, ”det bestående”. I tanken och det propagerade är
de radikala redan förbi dem. Det handlar inte främst om överdriven opti-
mism utan hur man lever med och inom den bedrivna politiken så som den
kommit att gestalta sig. Man lever också inom antagonismernas omedelbara
former – ”vänstern” mot ”högern” – med tillhörande perspektivbegränsnin-
gar. Om man vad gäller det övergripande redan befinner sig i framtiden är
det  närliggande de synliga motståndare  vars  motbild man framställer  sig
som. Frågorna om hur ”systemet” kan förändras och till vad frikopplas från
frågorna om hur det som system fungerar så väl. Hur samhällsformationen
är en formation genom den livskraft, dvs reproduktionsförmåga, som dess
beståndsdelar uppnått i sin förening. Där det inte minst är så att vissa delar
är outtalat specialiserade på att reproducera mänskliga bärare av de grund-
läggande strukturerna. På så sätt lämnas den acceptans av samhällsförhål-
landena som produceras inifrån dem märkligt ostörd. Detta är en av de mån-
ga  slutna  cirklar,  anslutande till  reproduktionens  stora  cirkel,  som essän
cirklar kring. Slutet eller ej, på insidan eller utsidan, får läsaren avgöra.

I första hand vänder jag mig till ”vänsterintellektuella”, men för att dis-
kutera deras ointresse för frågorna om hur fler skall kunna bli  intellektuella
med avseende på politiken. Detta mot bakgrund av ett samhällsliv som ute-
sluter reflexion över dess karaktär. Vilket är något att reflektera över, både
som ett politiskt problem och agitatoriskt mot de samhällsförhållanden som
uppvisar denna sammansatta karaktär.  Det inledande mottot anger vilken
teori som essäns bidrag utgår från.

Kritik, politisk kritik, söker påvisa att saker inte är vad de förefaller att
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vara. Vem ger och vem tar i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetsta-
gare? Det är inte bara orden som maskerar konflikter och orättvisor utan
utformningen av de omslutande praktiker som tar människors tid och kraft i
anspråk. Eller det rena nödtvånget som när man för sin försörjning är bero-
ende av att någon vill ”ge arbete”. Kritiken kan förstås nå mer eller mindre
långt. Det problematiska är när den inte ens försöker ta sig an hur det kriti-
serade ”fungerar så väl”, inte minst med avseende på subjektiva bindningar,
eftersom den då inte kan bidra  till  interventioner  i  detta  fungerande och
tvärtom binder kritikern, som ägnar tid och kraft åt vad som ter sig som den
möjliga kritiken. Att samhället förmår absorbera och oskadliggöra kritik är
ett vanligt tema, däremot inte kritikens egna brister ifråga om vad som dras
in i analyserna, såsom oskadliggörandets mekanismer eller den rena oemot-
tagligheten. T ex hur kritiska budskap kan avfärdas rakt av eftersom avsän-
daren i mottagarens ögon saknar legitimitet, i  enlighet med vad de halvt
kritiserade förhållandena dikterar. Kritiken uppmanar till deltagande i för-
ändring av de förhållanden som den undersöker, som pengarnas herravälde
och nivellering av allt till marknad. Men när de annars klassiska frågorna
om varför sådana uppmaningar inte följs, varför människorna inte gör upp-
ror, hur systemet kan vara så stabilt, stannar inom akademins väggar finns
risken att kritiken (såväl innanför som utanför dessa väggar) går in i egna
slutna cirklar. Här aktualiseras behovet av en mer kritisk, även självkritisk
kritik, som alltid frågar sig i vilka avseenden den befinner sig utanför sitt
objekt och som till att börja med tar tag i härför lämplig teori. Det gäller då
också att övervinna den trötthet på kritik, även ”kritiken av kritiken”, som
ibland uttrycks. Man vill ta sig ur gamla spår till något fräschare men upp-
fattar inte hur även den förflyttningen är bestämd av det som aldrig blev
kritiserat. Med kritik avser jag fortsättningsvis strävan att på olika nivåer
uppdaga tillslutningsmekanismerna för att som kritisk praktik angripa deras
svaga punkter och bryta upp det cirkulära. Att som ett moment av politiken
börja tala om och söka sätt att ingripa i reproduktionen av produktionsför-
hållandena, dvs de hinder som politiken möter – och då inte bara i form av
”högern”. ”Hinder” och ”mekanismer”, vilka då? Innan teorin presenterats
och undersökningarna hunnit en bit på väg postuleras existensen av ett X, en
”nivå” eller ett ”fält” inom samhällsformationen, reproduktionens realitet,
som föranleder en ny sorts kritik.

Småsparare som satsat i en aktiefond och ser värdet svänga uppåt eller
nedåt kan knappast förklara vad som händer. Om ekonomin som helhet ter
sig som en ogenomskinlig naturkraft  framstår demokratin å sin sida som
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desto mer genomskinlig. Medborgarna studerar partiernas program, de rös-
tar och partiet eller alliansen som får flest röster får regera. Att inte allt i
samhället regeras den vägen ter sig naturligt, eftersom man inte kan regera
över  naturkrafter.  Politiken  kompletterar  ekonomin  som  styrning  av  det
styrbara. Vi vänder på det, både vad gäller genomskinligheten och regeran-
det. Det behövs inte mycket marxism och konventionell kritik för att uppen-
bara att det är pengarna och deras ägare som regerar enligt de rådande pro-
duktionsförhållandena, vidare att dessa förhållanden generellt är överordna-
de politiken och bestämmer dess  utfall.  Men om sambanden mellan den
enorma apparaten inför ett val och samhällets fortsatta utveckling inte är
givna enligt apparatens mytbildning är de inte heller i större omfattning giv-
na för konventionell kritik. Att befintlig demokrati inte är folkstyre är en
sak, men hur motverkar apparaten själv sin egen potential? Hur kommer det
sig att en majoritet röstar på partierna bakom den privatisering av välfärden
som (inte helt) samma majoritet motsätter sig? Med vilka mekanismer kan
den demokratiska apparaten producera odemokratiska resultat? Det verkar
som att kritiken inte kan stanna vid att avslöja myterna som sådana, då de är
sekundära  i  förhållande  till  de  apparater  och  praktiker  som på  intrikata
vägar bär dem.

Kapitalismen kan inte bestå för evigt. De som fördjupar sig i kristeori
anser kanske att den inte har långt kvar och att det är missriktat att intressera
sig för mycket för reproduktionen. Frågorna som ställs i essän är annorlun-
da. Kapitalismen har alltid varit i rörelse som en strukturell kärnas sätt att
övervinna inre konflikter.  Detta innefattar att reproducera gammal under-
ordning i nya former och för kortare eller längre tid upprätthålla dessa for-
mer. Det kan inte uteslutas att detta kan fortgå länge än. Vad ett eventuellt
sammanbrott för med sig är inte heller givet. Kanske blir det något förfär-
ligt.  Varken  sådana frågor  eller  strategifrågor  kommer  nu att  diskuteras,
bara vissa kritiska verktyg  som oavsett  konjunktur  bör finnas med inom
radikal politik. De som söker förändring måste alltid fråga sig var de befin-
ner sig i den aktuella konjunkturen med avseende på dess momentana repro-
duktion, som likaväl som den upprätthåller aktuella former av underordning
förhindrar  att  förändring  blir  emancipatorisk.  En  tanke  som framförs  är
vidare att den kritik som avses kan vara ett element som i förening med and-
ra element – organisations- och aktionsformer, program, visioner och poli-
tisk kultur – utgör en nödvändig förändring av vänstern själv.

När jag säger att det är reproduktionen och en av den föranledd kritik
som är föremålen för essän menar jag bokstavligen föremålen, reproduktio-
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nens och kritikens respektive materialiteter. Det är varken specifika myter
eller ett ”klimat” – med ”högervindar” – som inte tillåter reflexion över ”en
annan värld”, utan betydligt mer påtagliga ting, på vilka det emellertid säl-
lan tas. Men inte heller påstås att individen motståndslöst sprattlar i struktu-
rernas trådar. Det är överhuvudtaget inte enkla orsakskedjor vi söker utan
mekanismer som gör redan uppnådd slutenhet och stabilitet självförstärkan-
de, och där motstånd kapslas in utan att nå radikal artikulering. Man kan
visserligen säga att förhållandenas naturalisering är naturlig redan genom att
vårt samhälle på sitt sätt är ett fungerande samhälle i det att de flesta har
livsbetingelserna säkrade, samtidigt som några ”alternativ” inte är omedel-
bart givna. Vänsterpolitik blir en heroisk strävan att ändå hävda alternativ
som häver exploateringen av människor och natur. Men att för kritikens vid-
kommande stanna där är åter att kapitulera för de mekanismer som aldrig
blir kritiserade, dvs undersökta och föremål för interventioner, helt i enlig-
het med vad de går ut på.

Vi har att göra med ett antal paradoxer.
Att en ekonomisk struktur i förening med en struktur av ”ideologiska

apparater” kan ”interpellera” (anropa, tilltala) subjekt i en värld utan struk-
tur, marknadernas platta och homogena rum.

Att vi talar om gripbara mekanismer till vilka hör att de undgår att bli
gripna.

Att detta även gäller vänstern (nu avser jag parti- och rörelsevänstern),
att  de  som söker  förändring  är  så  lite  intresserade  av  förändringen  som
sådan, vad som står emot deras visioner om en annan värld och hur detta
något  kan och måste innefattas  bland angreppsmålen.  Vidare  att  de som
borde ägna sig åt kritik har så svårt för självkritiken, att fråga sig vad de
själva blir när de inte förmår nå dit de vill.

Ideologibegreppet och ideologikritiken kommer att vara centrala i fram-
ställningen. Där slutar emellertid likheten med såväl de olika varianterna av
klassisk marxistisk kritik som genomsnittlig politisk teori. Vad jag kommer
att kalla de konventionella ideologibegreppen och den konventionella ideo-
logikritiken visar sig inte bara otillräckliga. Undersökningarna ger vid han-
den att begreppen för och tänkandet om det ideologiska där utgör, oavsett
på vilken kant de återfinns, kanske t o m hos läsaren, metaideologi som det
sista låset i reproduktionens alla cirklar. De är själva ideologiska (”tillhör
X”) i en mening som ligger utanför deras – och än så länge vårt – synfält.
De tar inte miste på saker så mycket som de deltar i opererandet hos det
som skulle  vara  deras  objekt,  inte  minst  i  den  självmaskering som låter
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ideologin undandra sig som objekt för undersökningar och kritik. Och det
när den är som mest påträngande. Att sålunda låta ”ideologi” betyda t ex
”politisk åskådning” vittnar till att börja med om deltagandet i en viss teater
med de ”politiska åskådningarna”,  ”ismerna”,  som kostymer.  Det ideolo-
giska ligger för vår kritik inte främst i vad ismerna säger utan i det verkliga
spelet (innefattande föreskrivna fäktningar med ismernas formler), där av-
skärmningen från vad som pågår utanför scenen och ett sken av fullständig-
het  genererar  varandra.  ”Detta  är  politiken och här ser  du dig själv som
politiskt subjekt.” I spelet betyder ”ideologi” vad som framförs som den ena
eller andra ”ideologin”,  t  ex ”de liberala idéerna”,  som mer eller mindre
uttryckligt antas vara vad som formar samhället. Den ideologiska praktiken
förtränger då inte bara de grundläggande samhällsförhållandena utan även
sig själv som praktik, när allt som benämns ideologi är den idémässiga rek-
visitan och medvetandeeffekter utan medvetande om hur de tillkommit. En
ideologi hålls för att vara vad den säger. Jag slänger ut dessa påståenden så
här för att ange ett tema: hur tal om ”ideologin” vanligen tillhör det ideolo-
giska genom att förtränga ett ideologins eget mer.

Ideologin visar sig vara både något mer och något mindre än vad den
beskrivs som. Den befinner sig på reproduktionssidan inom ekonomi och
politik, och är därför ingalunda någon grund för dessa kvaliteter. Men den
är något  mer än sitt manifesta tal; dess bindningar ligger inte i det sagda
utan i bärande ”apparater” med ritualer siktande på egenheter i det mänskli-
ga  psyket.  Sedan kan i vissa fall  bokstavstro på det  sagda komma ut ur
detta. Vilket emellertid inte är det typiska för modern ideologi.

Deltagandet i självmaskeringen gäller också konventionell ideologikri-
tik som stannar vid att påvisa hur idéer ”tjänar” makt och ”intressen”. Med
sitt hopp från idéer till makt hoppar den över vad som kommer att framstäl-
las som det ideologiska i dess egen materialitet, liksom även det som sker i
individens omedvetna. Den kritiska frågan kanske inte är vad en viss ”ideo-
logi” tjänar utan vad ideologi är och hur det ideologiska i en given situation
kan fås att framträda, detta som ett brott med en principiell förmåga att mot-
stå detta, den förmåga som i mycket är det ideologiska.

Det för alla ideologier gemensamma hittas på individens nivå. Det ideo-
logiska är där sådant som har med tillhörighet, identitet och meningsfullhet
att göra. Sedan befinner sig detta alltid i skärningar med skeenden på högre
nivåer, som när mänsklig energi styrs i det ekonomiska systemets riktning, i
en position eller en annan. Stannar vi i individens närhet uppstår i allmänhet
det meningsfulla när hennes deltagande i verksamheter förenas med olika
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former  av  bekräftelser.  På  olika  sätt  bekräftar  människor  varandra  och
gemenskapen i delade erfarenheter. Så långt är inget ovanligt sagt, annat än
såtillvida att man sällan benämner detta ideologi. Mer kontroversiellt är att
hävda att  det  som rör  sig i  dessa skärningar  kan urskiljas  som särskilda
praktiker med en kvalitet skild från de andra verkliga eller fiktiva kvaliteter
som  konventionella  ideologibegrepp  skriver  på  ideologins  konto.  T  ex
”politisk åskådning” eller åskådning allmänt, ett föregivet ”seende” som vi
kommer att ägna mycket uppmärksamhet. Eller politik rätt och slätt som när
man säger ”vi behöver mer ideologisk diskussion”, när man menar politisk
diskussion.  Eller  angående  politiska  motståndares  ”ideologi”  säger  saker
som ”privatiseringarna genomförs av ideologiska skäl”. Vilket bemöts med
egen ”ideologi”, eventuellt som ”ideologisk kamp”. Här är en av kritikens
uppgifter att göra distinktioner och även visa hur deras frånvaro är en ideo-
logisk effekt. När ”ideologiska diskussioner” låter de inblandade stärka sina
självbilder och sin samhörighet kring en ”politisk åskådning”, bollande dess
igenkänningstecken mellan sig, är det verkligen fråga om ideologisk prak-
tik, men sällan sådan som befordrar någon politik. Inte heller utövas något
”skådande”. Omvänt är politik som artikulering av objektiva motsättningar
och mål för samhällsutvecklingen en annan kvalitet än det ideologiska som
skulle kunna åtfölja politiken som bekräftelser på det deltagandet och som
aldrig består av ”diskussioner” (ideologier diskuterar inte). Oförmågan att
göra distinktioner blockerar självkritiska frågor om den egna ideologin men
framför allt kritiken av reproduktionens X, där ideologi kommer att visa sig
vara något helt annat än vad som uppfattas som föremålet för ”ideologisk
kamp”.

Av mottot och den första av de nämnda paradoxerna framgår att det är
Louis Althussers ansats till ideologiteori, framställd främst i essän Ideologi
och  ideologiska  statsapparater1 som  är  grund  för  kritiken.  Och  då  inte
genom en  annan ”definition” av  vad  ideologi  är,  inte  heller  genom den
”sanna” (i betydelsen exakta eller uttömmande) teorin, utan genom sitt brott
med det ideologiska självt, där det inte längre är ideologin som får diktera
vad som skall sägas om den. Althusser intresserade sig för olika mänskliga
praktiker med betoning på deras positiva olikheter. Med vilka medel produ-
cerar  de vad? T ex kunskapspraktiker,  politiska,  estetiska praktiker.  Och
ideologiska praktiker. Det speciella med ideologin är att den själv inte stäl-
ler sådana frågor utan tvärtom blockerar  dem genom att  outtalat  förneka
skillnaderna och än värre söka sätta sig i andra praktikers ställe. Att Althus-
ser efter en kort storhetstid allmänt anses passerad menar jag är utslag av att
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få följt honom i brottet med ideologins verkningssätt, vilket brott han inte
heller själv framställde särskilt explicit. Så ett annat sätt att beskriva essäns
innehåll  är  att  den  ställer  frågan:  Vad var  det  egentligen  som Althusser
gjorde inom detta område som överlever allt vad hans många kritiker mer
eller mindre insiktsfullt vänder emot honom? Kan detta något göras till ett
kritiskt verktyg?

Det  finns en rad distinktioner att  göra:  mellan ideologiska och andra
praktiker. Mellan olika element eller nivåer inom det ideologiska. Och mel-
lan olika slags ideologier – de som är föremål för vår kritik och de ”positi-
va” ideologier som bejakar saker utan att binda människor i underordning
och utan anspråk på att själva utgöra det väsentliga i dessa saker.

Urskiljandet av det ideologiska som en egen kvalitet leder över till en
distinktion inom det ideologiska. Det en ideologi säger och som metaideolo-
giskt och misskännande uppfattas som en sorts kunskap eller som politik
utgör enligt Althusser ett ideologins  mindre med den speciella effekten att
dölja dess mer i en annan riktning. (Han formulerar sig inte just så.) Detta
mer är vad som utspelar sig mellan individ och ideologisk apparat, de insti-
tutionella former där individer binds i vissa sociala praktiker och i och med
det indirekt i deras övriga praktiker. Här återfinns vad jag kommer att kalla
”fasthållningen i interpellationsakterna”. Effekterna av ideologiskt tal utgår
inte i första hand från dess innehåll – ”idéer”, myter, påbud eller allmänt
”åskådning” – utan från talet som sådant, hur en apparat talar till,  adresse-
rar, individer som redan genom att lystra till talet, vända sig mot den inter-
pellerande rösten och besvara det, ”blir” till subjekt. Althusser använder en
allegori (den skall inte uppfattas som ett ”exempel”) med en person på gatan
som bakifrån anropas av en polis: ”hallå, du där borta”. Personen vänder sig
om och har redan i denna rörelse, erkännandet av att hon förstod att det var
just hon som anropades, förvandlats till ett subjekt under makten. Mer spe-
cifikt handlar det om hur individen accepterar de namn och attribut med
vilka hon adresseras, om inte annat som ren responsivitet. Alltså inte genom
övertalning, snarare som  över-talning, hur hon från institutioner som hon
inte kan negligera oupphörligt tilltalas som arbetstagare, kund, konsument,
väljare, svensk, kristen och anhängare av den ena eller andra ismen. Detta
sker i samband med hennes faktiska verksamhet eller beteende inom res-
pektive område, men i själva situationen med tilltal och respons avskärmas
all reflexion över verksamheternas villkor. Och i de ideologiska effekterna
försvinner även det ideologiska som sådant, att subjektiviteten formas och
underhålls som relationer mellan individer och mellan individ och apparat,
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dvs koagulerade sociala former med såväl materiell som ideell rekvisita. För
att exemplifiera med en berörd ideologityp är dessa relationer avlägsnade ur
bilden  när  det  är  en  ”åskådning” som talar,  vad det  autonoma subjektet
genom sitt ”synsätt” ser av den yttre verkligheten, eventuellt genom ”färga-
de glasögon”. Ideologi som ett föregivet kognitivt förhållande mellan indi-
vid och värld. Kombinationen av specifika interpellationer och metaideologi
(interpellerande skådaren) får här effekten att individen blir till detta subjekt
med en känsla av att se saker genom sin ”ideologi”, att stå i direktförbindel-
se med tillvarons essenser, vilket Althusser kallar empiristisk ideologi. Hon
ser marknaderna som det väsentliga i samhället  och sig själv som mark-
nadsaktör (arbetstagare, konsument, väljare på politikens marknad). 

Detta är den naturalisering som ideologier sägs åstadkomma, men vad
som måste uppmärksammas är att den är effekt av den avskärmning som
uppstår i tilltalsakterna. Alltså avskärmning dels av det historiskt kontin-
genta hos t ex marknaderna, dels av akterna själva som skapare av effekter.
Trots (eller just för) att denna omkastning mellan praktik och effekt ständigt
upprepas. Det är inte ”tron” i sig, vare sig tron på essenserna eller metatron
på seendet som sådant, som fortsättningsvis är det primärt verksamma utan
hur människor inbördes kommunicerar som om de ägde en gemenskap i ett
gemensamt  skådande  (av  marknaderna,  demokratin,  de  yttersta  tingen).
Alltså som om kommunikationens gemenskap, t ex utbytet av en åskådnings
formler, utgick från det kommunicerade idéinnehållet och varseblivningar-
na. Detta som om är vardagens permanent bedrivna ideologiska praktik med
den ständigt reproducerade effekten att det sagda, ideologins mindre, blir till
ett upplevt allt. Varvid de ideologiska termernas fixering överförs till ”verk-
lighetens” fixerade essenser. Vilket fungerar så väl att den kritik som det
hela skulle föranleda inte ens saknas och de olika ideologiernas  samlade
upprätthållande av samhällets subjektiviteter,  som ideologi,  förblir ostörd.
Trosföreställningarna å sin sida störs inte av kritik, när deras livskraft har ett
annat ursprung.

Här finns ytterligare en paradox. Om det ideologiska, som kommer att
hävdas, i sig självt och innan effekterna inträder vanligen är något ganska
tomt: anrop, uppvisande av igenkänningstecken och deltagande i bekräftel-
seritualer, är detta tomma något som tar oproportionerligt stor plats i män-
niskors liv. Orsakerna kan sökas i tre riktningar:  samhällets behov av att
binda individer på deras platser och individers behov av bindemedel inom
de egna psykena. Samt ideologins tendens att dölja sina förehavanden under
täckmantlar  lånade  från  andra  praktiker  (kunskapspraktiker,  politik  osv)
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som ideologin  infiltrerar.  Ideologin,  dess  mer  och  dess  mindre,  är  alltid
något  mindre  än  liv  och  samhälle,  men  i  det  egna  perspektivet  är  den,
dessutom dess mindre, inte sällan det största. Omkastningen yttrar sig så att
i den mån apparaterna alls omnämns (i andra termer) är det som platser för
manifestationer av något ideellt.

Med tilltal  menas  således  inte bara  enskilt  uttalande av benämningar
som arbetstagare eller väljare. Individen befinner sig ständigt i situationer
som med sin omedelbara utformning uppfordrar henne till att verka i det
övergripande systemets riktning. Att arbeta för lön, att konsumera, att välja
mellan befintliga partier och uppfatta det som politiken. Dessa säckar knyts
ihop när hon dessutom oupphörligt benämns i enlighet med vad hon gör och
samtidigt som föremålen för hennes aktiviteter benämns. Hon blir därmed
performativt detta som hon lystrar till och besvarar, vilket emellertid förut-
sätter att hon tilltalas som om hon handlade i enlighet med vad hon redan i
sig själv är och/eller valt utifrån sitt förnuft och sin vilja. Performativiteten
kan överlagras  med liberal  ideologi  som samtidigt  interpellerar  ett  annat
subjekt: Individen med en unik personlighet som tar sig uttryck i hennes val
och de roller som hon tillfälligt går in i. Allt som förekommande av sådant
som klassmedvetande och politik där kollektiva strävanden och alternativa
samhällsordningar aktualiseras. Resultatet är praktisk acceptans av rådande
samhälls- och maktförhållanden. Dvs underkastelse under makten, men för-
skjuten till de ideologiska formerna.

Närmast skall vi se några exempel på konventionella ideologibegrepp
som förnekar allt det sagda genom att explicera vad som tycks ligga redan i
beteckningen, att det skulle handla om ”idéer”. Det ”självklara” hos dem är
just det bedrägliga. Allt vad som framförs har onekligen med ideologi att
göra, men fortfarande som metaideologi som låter ett mindre dölja ett mer.

Enligt Nationalencyklopedin är ideologi

ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssocio-
logi och idéhistoria. Ofta används i dag ideologi allmänt  i betydelsen åskåd-
ning, i synnerhet samhällsåskådning. En ideologi i denna mening utgör en
någorlunda sammanhängande enhet vilken innehåller såväl antaganden om
verklighetens beskaffenhet som värderingar och handlingsnormer. Att vara
anhängare av en ideologi betyder alltså att man accepterar dess verklighets -
beskrivningar, delar dess grundläggande värderingar och stöder dess hand-
lingsprogram.

Vi noterar speciellt att där anses finnas beståndsdelar som verklighetsbe-
skrivning, värderingar och handlingsnormer, samt att sådana kvaliteter inom
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ideologin kan uppgå i en enhet. Vi kan jämföra med standarddefinitionen ”a
system of values,  beliefs or ideas that is  common to a specific  group of
people”.

Att begreppet är ”mångtydigt” är för Terry Eagleton inget problem, det
återger bara den ”rikedom av mening” som framgår ur ideologistudier:

Nobody has yet come up with a single adequate definition of ideology, and
this book will be no exception. […] the term 'ideology' has a whole range of
useful meanings, not all of which are compatible with each other. To try to
compress  this  wealth  of  meaning  into  a  single  comprehensive  definition
would thus be unhelpful even if it were possible. […] To indicate this variety
of meaning, let me list more or less at random some definitions of ideology
currently in circulation. (Ideology: An introduction2)

Eagleton presenterar  så en lista med 16 “definitioner” som alla anger
betydelsefulla teman för ideologistudier men bakvägen smyger in antagan-
det att ”ideologi” är ett begrepp som vi först ”definierar”, en oproblematisk
procedur  där  vi  inför  enskilda  framställningar  ”väljer”  ”definition”  ur
meningsrikedomen.

Eagletons lista innehåller både neutrala angivelser, liksom hos det från
Nationalencyklopedin  citerade,  och pejorativa  dito.  Om synonymer  i  det
första  fallet  är  åskådning,  synsätt,  ledstjärna,  värdering,  politisk lära  osv
talar man i det senare fallet om ”falskt medvetande”, myt, indoktrinering,
naturalisering, legitimering m m. När ”ideologi” får vara ”indoktrinering” är
det lätt att som filosofen Torbjörn Tännsjö avfärda  ideologiproblematiken:

En tradition förklarar  förtrycket  med hänvisning till  ideologi.  De förtryc -
kande lyckas indoktrinera de förtryckta så till den milda grad att de får dem
att tro att allt är som det bör vara.  […] Jag tror inte på den [ideologiteorin].3

Detta är  exempel på vad jag menar med det  sista låset.  Att  reducera
ideologin till dess  mindre (t ex inympning av doktriner) är vad ideologins
egen övergripande maskering av sitt  mer går ut på. Och när ideologikriti-
ken, för dem som ändå tror på ”ideologiteorin”, blir att ”avslöja falskt med-
vetande” för att i nästa steg påvisa ”intressen” bakom idéer och föreställnin-
gar, vem och vad som idéer och myter ”tjänar”, kommer det ofruktbara i
sådana företag att döda tanken på ideologikritik som något politiskt bety-
delsefullt.  Att  ideologiska  bindningar  eventuellt  ligger  någon  annanstans
blir aldrig ens till en fråga.

Ideologin kan i  konventionella framställningar tillskrivas olika källor.
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Den kan predikas från predik- och talarstolar, ledarsidor osv. Den kan be-
skrivas som ett ”klimat” eller en tidsanda, något vi badar i eller andas, bero-
ende  på  metafor.  Men dess  destination  och  fortsatta  vistelseort  är  alltid
huvudet  på  det  trots  allt  autonoma subjektet,  ofta  preciserad  till  hennes
ögon, som i den empiristiska metaideologins tal om ”åskådningar”,  ”syn-
sätt” och ”färgade glasögon”. Om även detta är metaforiskt är det med ett så
konsekvent  praktiserande av seendemetaforiken att  individen faktiskt  ges
nämnd känsla av att  se något genom sin ideologi, vilket förstärks när hon
kommunicerar med andra som om de refererade till en gemensam upplevd
verklighet.

Alla exemplen lyfter fram det idémässiga och kognitiva, detta i en ”en-
het” med ”värderingar och handlingsnormer”. Det är här Althusser sätter in
sin stöt. Ideologier har mycket lite med idéer och medvetande att göra, även
om det inom ideologiska praktiker yttras många idéer. Dessutom syftar den
föregivna ”enheten” på en upplevelse av enhet som även den är en ideolo-
gisk effekt där det inte alls föreligger något sådant. Den nya ideologikritiken
tar sig an vad som utspelar sig mellan individ och ideologisk apparat innan
hennes huvud blivit säte för det ena eller andra, inte minst psykoanalytiska
förvecklingar. Vidare hur de fortsatta bindningarna inte heller löper direkt
mellan individ och de förhållanden om vars  beskaffenhet  hon eventuellt
gjort antaganden utan fortfarande till apparaten och dess praktiker, innefat-
tande  vardaglig  kommunikation.  Därefter  undersöker  kritiken  hur  dessa
materiella företeelser, på vars insidor individerna rör sig, är inskrivna i sam-
hällsformationen och dess reproduktion. Allt detta för att möjliggöra inter-
ventioner i dem, som inte är möjliga eller aldrig blir av så länge den själv-
utplånande kritiken begränsas till förhållandet idé/”intresse” och kategorin
”falskt medvetande”. Ideologin behåller övertaget så länge det argumenteras
mot dess utsagor på den av dem dikterade nivån. Ideologi handlar inte om
argument.

Att ställa Althussers ideologibegrepp inte bara mot andra begrepp utan
mot själva ”mångtydigheten” i t ex Eagletons lista bäddar för nya problem,
nu i betydelsen trubbel. Det kan uppfattas som att vilja lägga en ny ”defini-
tion” till listan med anspråk på att vara den ”sanna”. Dessutom finns risken
att på fel nivå fastna i polemik med Althussers kritiker som själva sitter fast
i uppräkningar av svagheter och ensidigheter i hans formuleringar. Eller i
nämnd misstolkning enligt  vilken  Althusser  skulle  förneka  individen allt
agentskap. Så frågan är som sagt i vilka avseenden hans teori skiljer sig från
andra. Den uttömmer på inget sätt ideologifenomenet. Undertiteln till essän
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Ideologi och ideologiska statsapparater lyder ”Noter för en undersökning”.
Men i  ett  avseende är  teorin fullständig:  som en teoretisk  händelse som
innebär en skiljelinje ifråga om hur ideologiteorier övergripande förhåller
sig till sitt objekt. Objektiverar de den ideologiska omkastningen eller spelar
de med i den? Vad gäller detta med att definiera kommer jag överhuvudta-
get  inte att söka någon definition, bara vägar att undersöka och beskriva
ideologifenomenet,  att  med  Althusser  utveckla  begreppet ideologi,  inne-
fattande delbegrepp sådana som ideologisk apparat och interpellation. Prob-
lemet är inte vad av i övrigt välkända fenomen som skall samlas under ideo-
logibegreppet. Problemet är att ideologin inte består av välkända fenomen.

Det är alltså ideologiernas speciella apparaturer och verkningssätt som
gör begreppet ideologi kritiskt i betydelsen avgörande. Ideologikritiken går
i mycket ut på att övervinna konventionella ideologibegrepp för att söka
gripa ideologierna med deras olika beståndsdelar: apparaterna på ena sidan
av det som konventionellt benämns ”ideologi” och på andra sidan indivi-
dens omedvetna, där de första effekterna av mötena med apparaterna upp-
står. Vad gäller det sistnämnda tar vi även hjälp av Slavoj Žižeks teoretise-
ringar. Här menar jag att det kritiska verktyget i mycket förblir detsamma
oavsett konjunktur och hur en rörelse som använder det ser ut i övrigt. Där-
för kommer jag som kontrast  att använda termer som politik,  demokrati,
vänster, radikalism och rörelse konventionellt och intuitivt, delvis i polemik
mot dem som vill ”krossa politiken”. Det faller utanför essän att närmare
diskutera  vad politik kan vara,  och kanske bör man överhuvudtaget  inte
förhasta sig med slutsatser härvidlag. Det närmaste som jag här kommer en
definition är det använda uttrycket ”artikulering av objektiva motsättningar
och mål för samhällsutvecklingen”.

Sedan finns förstås ett betydande pedagogiskt problem redan i att använ-
da en etablerad  term för  något  som tycks  så olikt.  Men att  uppfinna en
annan term för vårt X, reproduktionens realitet, och låta ”ideologi” kvarstå
för ideologins mindre (som i dess eget perspektiv är något helt) är bara att
utföra vad ideologin själv outsagt beordrar oss att göra. Ideologins  mindre
kommer alltid att avskärma dess  mer. En poäng med Althussers teoretiska
ansats är att han placerade a) förhållandet mellan ideologins  mer och dess
mindre som ett strukturellt  förhållande  inom det ideologiska och även b)
den konflikt inom teorin som ideologins gränslöshet innebär (att berättelser
tillkomna som ideologisk rekvisita  jämställs  med kunskap, låt  vara  ”fär-
gad”, samt hur ideologin motsätter sig att själv göras till föremål för kun-
skap) i  begreppet ideologi. Här går inte att kompromissa om en ny kritik
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skall vara i kvalificerad mening kritisk. Att teoretiseringen av ideologin stö-
ter emot sitt objekt som metaideologi, oändligt mycket mer praktiserad,  är
något som måste innefattas i kritiken. Det är en politisk uppgift att praktise-
ra kritik som kan störa de ideologiska skeendena.

Essän vill  aktualisera  frågan  om teori  inom politiken.  Men inte som det
klassiska temat ”teori och praktik”, där de ”intellektuellas vägledning” ställs
mot ”massornas spontanitet”. Det är mycket få teoretiker som kommer att
omnämnas och i  centrum står  förutom Althusser med viss assistans  från
Žižek egentligen bara Karl Marx. Jag menar inte heller att politiskt aktiva i
olika situationer skall gå till deras eller andras böcker för ”vägledning”. Vad
vi  inledningsvis  kan uppmärksamma är  den märkliga  omständigheten  att
150 år efter Marx kan det ekonomiska system som han beskrev fortleva och
finna nya exploateringssätt utan att ens de mest elementära punkterna och
benämningarna i dessa beskrivningar hör till  vad människor kontinuerligt
kommunicerar  inbördes  i  vanliga  samtal  eller  offentlig  politisk  debatt.
Finns bara marknader, arbetsgivare och arbetstagare, ”aktörer” och kunder,
politiker  och väljare,  möjligen ”orättvisor” och ”missförhållanden”,  finns
heller inte mycket att reflektera över eller ens benämna med annat än dessa
till synes enkla termer. Vilket leder över till nästa märklighet, att motsva-
rande i än högre grad gäller det ideologiska där det ”till synes enkla” etable-
ras, att det saknas elementärt språk för denna dimension av det sociala livet
som alla ändå rör sig inom: hur individerna subjektivt blir till exemplifiera-
de kategorier.  Hur – som något annat än ”falskt medvetande” eller ”sam-
tycke” – samhällsformationen rymmer handgriplig formning av subjektiva
positioner där inga andra termer tycks angelägna att använda. Det är i ideo-
logiska  former  som livet  under  kapitalismen kan  levas  utan  kvalificerad
kritik, och kritiklöshet är kännetecknet på det ideologiska, inte minst beträf-
fande dess eget opererande. Så vad diskussionen då gäller är möjligheten att
det politiska språket, och inte bara det, utökas med termer som innebär ett
brott med denna dubbla tystnad. Varvid det inte är ”upplysningsaspekten”
som betonas, överblicken från en upphöjd position, utan vad som faktiskt
kommuniceras, att människor inne i sina verksamheter börjar benämna dem
och deras olika beståndsdelar och även som positiv ideologi benämner var-
andra som benämnare och kritiker. 

Med elementära punkter avses för Marx del sådant som:
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• begreppet produktionssätt, att olika sätt att producera inte bara är en fråga
om teknik och organisation utan bestämmer maktförhållanden och mycket
annat i samhället;
• att  den kapitalistiska produktionens primära  syfte  inte är  att  tillgodose
behov utan att förmera kapital, vilket även innebär flöden av profit till de
fåtaliga ägarna av produktionsmedlen,
• medan flertalet som inte äger annat än sin arbetskraft är hänvisade att säl-
ja denna till kapitalisterna och till ett pris som (i princip) inte medger mer än
deras livsuppehälle och reproduktion,
• om det överhuvudtaget finns någon arbetsköpare villig till detta,
• varför förhållandet arbete-kapital är ett självförstärkande maktförhållan-
de,
• där alltså även arbetaren reduceras till en vara,
• liksom alltfler områden av samhället varufieras (förvandlas till marknad)
• i kapitalets immanent nödvändiga expansion, som utöver exploateringen
av människor bryter ned kulturen och föröder planeten. Där penningen härs-
kar förflyktigas allt fast utom penningen själv.

Att vara ”marxist” behöver inte innebära mer än att hävda punkter som
dessa, egentligen påminna om dem, gentemot de outtalade förnekanden som
är systemets ideologi. När ideologin indirekt säger ”det existerar inte struk-
turer” – genom att dess direkta tal är ställt till marknadsatomer som arbets-
tagare osv – ligger inte det marxistiska svaret i att på tusentals sidor utreda
strukturer utan i att hävda deras existens innefattande förnekandena som en
egen nivå. När ledarsidor i borgerliga tidningar hånar dem som ägnar sig åt
”strukturtänkande” (på bekostnad av Individen) är motdraget att påminna
om det självmotsägande i detta, hur vi har att göra med en ideologisk appa-
rat med uppgift att förneka den struktur som den är del av. Detta som ut-
gångspunkt för såväl mer ingående undersökningar där detta anses befogat
som politik och agitation. Ett system som inte låter sig omtalas i någorlunda
strikta termer har redan där diskvalificerat sig som ett system värt att leva
under.

Punkterna härrör för övrigt inte heller från en entydig lärobyggnad. Det
finns många och skilda åsikter om hur Marx begrepp skall uppfattas och hur
de förhåller sig till de kapitalistiska realiteterna. Men om nu dessa realiteter
fortgår utan inre friktion i form av kvalificerad reflexion kan begreppen i de
”elementära punkterna” få representera en negation av tomheten. De utgör
en skiljelinje mellan att vara vänd mot och söka politik som ingriper i struk-
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turerna  och  att  på  andra  sidan  (outtalat)  förneka  att  det  överhuvudtaget
existerar struktur. Namnet Marx kan förbindas med denna skiljelinje.

I viss mening existerar nu bara exemplifierade marknadsaktörer. Det är
så  och  bara  så individerna  tilltalas  när  de  verkar  inom systemet,  när  de
deltar i påbjudna praktiker inom produktionen, konsumtionen och politiken,
och vända mot de massivt närvarande interpellerande rösterna är inget annat
synligt.  Talet  till är utformat som förekommande av annat tal  om. Och i
besvarandet av tilltalen begränsas perspektiven till att gälla vad som före-
faller vara den naturliga miljön för individens faktiska beteenden, innefat-
tande denna responsivitet.

Vi kan ange några ”elementära punkter” också i Althussers ansats till
ideologiteori.

• En ideologi talar inte primärt  om saker utan till subjekt för att hålla fast
dem i interpellationsakterna och låta dem spegla sig i det  interpellerande
Subjektet, detta för att få veta vilka de är och vad deras uppgifter består i.
Individen förses med spegelbilder  av sig själv mer än med bilder (sanna
eller falska) av världen.
• Ideologin är i denna mening performativ; där den är framgångsrik ”blir”
individen vad hon kallas. Här ser vi skillnaden mellan ideologisk benäm-
ning av subjekt, mottagare av ideologiskt tal, och teoretisk benämning av
objekt för t ex politisk handling.
• Ideologin äger materiell existens i apparater och deras praktiker, institu-
tionaliserade former för tilltalet där detta permanent upprepas enligt appa-
ratens protokoll och med dess rekvisita, innefattande även berättelser och
myter men framför allt de namn i vilka ideologin (Subjektet) anropar: Gud,
friheten, folket, marknaden, demokratin osv.
• Exempel på ideologiska apparater är familjen, skolan, löneformen (inter-
pellerande lönearbetare eller arbetstagare), parlamentarismen (som interpel-
lerar Väljare av förevisade ”alternativ” och vars metaideologi talar som om
samhället formas i tävlan mellan politiska ismer), kyrkan (som interpellerar
Guds barn, och vars metaideologi hävdar att religiös praktik utgår  från tro
på något hinsides i stället för tvärtom) och reklamen (anropande konsumen-
ten, hit räknar vi också stadsrummets utseende med varuhus som tempel).
• Medan en vetenskaplig tes eller ett politiskt program har sin historia men
som produkt kan hållas upp som något självständigt och beständigt är en
ideologi (i det typiska fallet) en i ritualer (i vid mening) ständigt underhållen
relation mellan dess subjekt inbördes och mellan subjekt och apparat.
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• Apparatbegreppet syftar på denna ideologins materialitet och inte på cent-
ralt och medvetet formade ”verktyg”. Ideologiska apparater har en bakgrund
i äldre apparater och formas under trycket av en mängd omständigheter och
villkor, innefattande apparaternas egna. Även vardagslivets umgängesritua-
ler betraktas som apparater.
• Utifrån individens möten med och belägenhet inför apparaterna utvecklas
ett spel mellan praktikerna ifråga, psykoanalytiska skeenden och de själv-
bilder, bilder och myter som förmedlas.
• Här inträder en omkastning mellan praktik och effekt, så att apparaterna, i
den mån de överhuvudtaget omtalas, ses som platser för manifestationer av
det idémässiga, som i sin tur framstår bl a som ”antaganden om tillvarons
beskaffenhet” och förläggs till det autonoma subjektets huvud och speciellt
hennes ögon.
• Ideologin rymmer alltså en mycket speciell förmåga att med  Žižeks ord
”utplåna sina spår”,
• varför  kritik  som går  ut  på att  argumentera  mot  saker  som ideologier
säger missar att ideologier aldrig verkar genom argument, att det sagda har
sin grund och effektivitet i det nämnda spelet,
• och att det som verkligen tar plats inom individen är makten i form av
responsivitet gentemot dess (de facto) ombud i de ideologiska apparaterna.
• Genom att bindas i ideologiska apparaters praktiker, besvara deras tilltal
med ”ja, det är jag” och även (sekundärt) inlåta sig i ”som om”-tro på för-
medlade myter, binds individen indirekt till förhållandena i den samhälls-
formation inom vilken apparaterna utgör ett skikt på reproduktionssidan.
• Men ”ideologin är evig”. Den är en oundgänglig ”dimension” av mänsk-
lig existens. Även den radikala politiken behöver bekräftande ideologi, fast
av  annorlunda  slag  än  den  dominerande  ideologi  som vi  huvudsakligen
uppehåller oss vid.

Syftet med dessa schematiska punkter är att urskilja det ideologiska som
en kvalitet  skild från andra mänskliga praktikers  kvaliteter.  Ideologi  är  i
positiv mening något annat än t ex kunskap och politik (som i sin tur är
skilda från varandra). Men detta är vad ideologin själv förnekar, så fram-
gångsrikt att Eagleton kan sammanfatta mottagandet av Althussers brytning
så här: ”Such an absolute opposition between science and ideology finds
few defenders nowadays”.4 I stället för att sjunka ned i ändlösa diskussioner
om för- och nackdelar med Althussers distinktion kan det vara värt att note-
ra vad den gör, hur den förlägger den vanliga vägran att ens diskutera till
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den ideologiska sidan som något för det ideologiska kännetecknande.
Och om tystnaden kring produktionssättet kanske inte är total, i det att

ordet kapitalism emellanåt nämns, måste nästa lager av tystnad, det kring
ideologins  generella  mekanismer,  sägas  vara det.  Så Althussers ideologi-
teori kommer att behandlas på samma sätt som Marx teori, som en vändning
som bryter med den bortvändning som ligger i objektet självt. Till att börja
med fastslås  existensen av ett  X, en social  dimension eller  ett  fält  inom
samhällskroppen.

Framför allt  Žižek har kompletterat  Althussers teori med psykoanalys
som säger något om bindningarnas art.5 Lika lite som subjektiviteten sitter i
subjektets ögon består den av antagandet av entydiga kallelser. Tvärtom kan
den sättas i samband med tvånget att finna ett förhållningssätt till den Store
Andres, den interpellerande maktens Hemlighet, avsaknaden av entydighet
och t o m mening. ”Vem är du och vad vill du av mig?” Förmedlade bilder
och myter är material för den ideologiska fantasi som subjektet själv aktivt
upprätthåller  för  att  kunna  existera  i  världen,  sådan  den  tränger  sig  på
genom ideologiska förmedlingar med deras  sammansättningar av mäktig-
och dunkelhet, den känsla barnet kan få av att stiga in i en kyrka. Men fort-
farande måste sägas  att  allt  detta  är  ansats  till  teori  mer  än  fullständiga
utredningar.  Vad  teorin  redan  på  denna  nivå  representerar  är  inte  desto
mindre skiljelinje nummer två som går mellan att undersöka det ideologiska
i antydda riktningar eller att spela med i omkastningarna. Teorierna bortom
skiljelinjen ansluter till  metaideologin  som talar till  subjekten för att för-
säkra dem om att de är subjekt i kraft av sina ”antaganden om verklighetens
beskaffenhet” eller sitt  ”skådande”.  Nationalencyklopedin är  här själv ett
skikt  inom det  ideologiska,  den tillhör  själv en ideologisk apparat.  I  det
avseendet  är  det  inte  fråga  om  ”olika  definitioner”  av  ideologibegreppet
som en ”rikedom av mening”; det är ideologins egen självmaskering som
talar. Så strängt taget är de konventionella ideologibegreppen inga begrepp
utan även de rekvisita, nu hos metaideologin som interpellerar de skådande
subjekten som sådana.

Kapitalismen är inte grundad i någon ”ideologi”,  t  ex ”liberalismen”;
den är självgående och självutvecklande, vilket innefattar utveckling, eller
snarare evolution, av en ideologisk apparatur på reproduktionssidan. Ideolo-
gierna är här av ett slag som inte kan samexistera med vare sig teoretisk
reflexion eller politik i kvalificerad mening. Inte för att ”intressen” annars
skulle hotas så mycket som att ideologin som institutionaliserade och mas-
sivt närvarande flöden av anrop och responser inte medger något utrymme
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för sådant. I de ideologiska praktikerna bekräftas vad som redan är klart.
Allt  är  i  ”teknisk” mening systemimmanent.  Därför  deltar kritiken inte i
någon strid mellan ”ideologier” eller sanna och falska beskrivningar,  den
har inget behov av att åberopa ”stor teori”, den söker bryta in med för ända-
målet tillräcklig teori, politik och icke-empiristisk ideologi (som inte bekräf-
tar mer än det meningsfulla i denna omorientering), där sådana kvaliteter
saknas. Teorin gör reda för sin tidigare frånvaro – som jag försöker göra här
– och söker som praktisk kritik inom politiska rörelser bryta tystnaderna och
bryta upp slutenheterna, detta för att möjliggöra radikal politik. 

När jag talar om en vändning mot det ideologiska gör jag det bokstavli-
gen. Därför kommer jag inte att kontextualisera det från Althusser extrahe-
rade med avseende på hans hela arbete och omständigheterna kring detta
eller närmare diskutera den kritik som riktats mot honom. Samma sak med
vad jag hämtar från Žižek. Jag tar bara fasta på att några på bestämda punk-
ter vägrat att låta ideologin diktera vad som skall sägas om den och med
detta öppnat ett område för kritik, teoretisk såväl som politisk.

Innan vi återgår till hur reproduktionens stora cirkel rymmer cirkulariteter
ifråga om subjektivitetsformning  inom de ideologiska apparaterna genom
deras  egenheter,  skall  jag exemplifiera hur ideologin också har  sin bas i
cirklar  på mellannivå, vars  slutenheter  fullbordas genom det ideologiska.
Exemplen är  även konkretiseringar  av själva cirkeltemat.  Hur samhällets
grundläggande maktförhållanden på olika sätt sätter gränser för verksam-
heter, praktiker, tale- och tänkesätt, och hur dessa praktiker i sina inre liv,
genom  egen institutionalisering  med  krav  på  konsekvens  och  karaktär,
genom  egen aktivitet  men  utan  den  avsikten  verkar  för  förhållandenas
bestånd och därmed upprätthåller de egna gränserna. Vad som framgår är
något av reproduktionens sammansatta struktur. 

Till marxistiska elementa hör alltså att den som inte äger egna produk-
tionsmedel för sin försörjning måste sälja det enda hon äger, sin arbetskraft,
till kapitalägare, dvs exploatörer av tidigare köpt arbetskraft. Och eftersom
arbetaren (i princip) betalas för sitt livsuppehälle, dvs sin arbetskrafts repro-
duktionskostnader,  medan det av henne skapade (mer)värdet  ackumuleras
hos kapitalisten, är denna relation statisk, samtidigt som kapitalet expande-
rar. Men detta ”måste” stannar inte vid nödtvånget för individen. När ökad
produktivitet minskar kapitalets behov av arbete, samtidigt som det fortsät-
ter att härska, när att ”skapa jobb” därför blir en överordnad politisk ”frå-
ga”, när inga politiska åtgärder får ”hota jobben”, blir också sätten att gå
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kapitalet till  mötes till hela samhällets angelägenhet. Frågor om vad som
behöver  produceras,  hur  mycket  vi  egentligen  behöver  arbeta  och  under
vilka villkor, försvinner ur bilden. Detta utöver att politiken själv liksom de
offentliga  verksamheter  som  den  administrerar  är  finansierade  genom
beskattning  av  lönearbete  och  kräver  ”tillväxt”.  Under  rådande  produk-
tionsförhållanden bestämda enskildheter och göranden uppgår i en miljö där
alternativa produktionsformer och inriktningar överhuvudtaget inte kan tän-
kas. Jag säger inte att andra tankar inte kan tänkas, men att de inte har något
utrymme i det offentliga samtalen som även de tillhör systemimmanensen.
Varje enskildhet  – att vinna egen försörjning, att politiskt verka för männis-
kors möjligheter till försörjning, att överföra resurser till det allmänna, att i
fiktion gestalta yrken och arbetsliv på vedertagna sätt – återverkar stärkande
på helheten genom lokal materialitet och nödvändighet.

Resonemanget kan utvidgas. Kapitalismen är en maskin för det säregna
ändamålet att pengar skall bli mer pengar hos dem som äger de första pen-
garna. Som för alla maskiner finns en mängd villkor för dess funktion. Att
den ständigt  expanderar,  finner nya  exploateringssätt  och marknader.  Att
den inte hämmas av regleringar och skatter. Det handlar inte bara om att öka
vinster utan om att fortleva inom den kapitalistiska konkurrensen och där-
med kunna producera även det för alla livsnödvändiga. När borgerliga apo-
logeter hävdar att saker är som de måste vara är det i viss mening sant. Det
är  de systemspecifika  villkoren  som talar  utan att  behöva tala  om vilket
system de tillhör. Det finns ju bara ett system, och grus i dess maskineri blir
på kort sikt sämre för alla. Tillvaron på dess insida är en full tillvaro alla
orättvisor och brister till trots. Ingenting inom det pekar mot en annan ord-
ning.  Därför  kan  apologi  för  maskineriet  uppfylla  politiken,  media,  de
offentliga och privata samtalen. Det är summan av dessa förhållanden som
kan benämnas ”systemet”, för att återuppliva en term som solkades av en
viss naivitet hos den vänster som på 60- och 70-talen gärna använde den
(synonymt med ”hela skiten”), men här med betoning på paradoxen med en
kontingent strukturs många sätt att förneka att det existerar struktur. ”Det
finns inga alternativ.” Systemet är vad som betraktas när kritiken konstrue-
rat  positionen  utanför.  En annan term som kan användas för samma för-
hållanden är hegemoni.

Och  ta  parlamentarismen,  där  partiernas  existens  inom densamma är
avhängig deras  förmåga att  vinna röster.  Den som inte är  ”förtroendein-
givande”  enligt  väl  etablerade  mått  blir  inte  heller  vald,  vilket  effektivt
reproducerar såväl måtten som apparatens helhet. När Socialdemokraterna
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insåg  att  motstånd  mot  vinster  i  välfärden  inte  är  en  vinnande  ”fråga”,
genom att talet om ”valfrihet” nått hegemonisk ställning, blev deras inrikt-
ning i stället att stärka denna hegemoni och torgföra sig som de bästa utfö-
rarna av något annat, kvalitetsövervakning inom de privat drivna verksam-
heterna. Här skapas och förstärks den ”opinion” som man söker anpassa sig
till cirkulärt genom hur den tilltalas. Ingen förväntas längre ifrågasätta ”val-
frihetens  egenvärde”.  Det  klagas  ibland på  politikens  brist  på  ”visioner”
som en sorts fantasilöshet, men inte på hur jakten på röster konstituerar de
röstande och hela den apparat som politiken reduceras till. Återigen en insi-
da utan utsida, dvs en insida utan kontakt med den utsida (produktionsför-
hållandena) som genom sin dikterande frånvaro också förblir orörd.

Här anas så ytterligare element, de ideologiska, som, beteckningen till
trots, inte heller de i första hand handlar om idéer. Det är då fråga om hur
”arbetstagare”  (”löntagare”),  konsumenter  och  väljare  tilltalas  inom  de
praktiker som de deltar i, vilka tilltal lägger till  egna praktiker inom egna
apparater och exploaterar egenheter inom det mänskliga psyket.

En  väljare är sålunda den som i den ”demokratiska processen” väljer
mellan de tillhandahållna ”alternativen” (partierna) men genom praktikernas
utformning  också  tenderar  att  uppfatta  politiken  som summan  av  dessa
”alternativ”. Att hon vet att makten ligger någon annanstans och att de stora
frågorna om tillståndet för samhället och planeten inte har något utrymme
ändrar inte hennes belägenhet inom en valrörelses massiva, omslutande ma-
terialitet och den mångfald av procedurer som utgör det enda synliga poli-
tiska rummet. Knappast jublande tvingas hon erkänna sig som adressat när
det från politiker och i media varje dag talas om och till ”väljarna”. Bilden i
teve av partiledarna på rad är en bild av fullständighet, detta är politiken,
vad de talar om är vad som kan och skall kunna väljas, en bild som bestäm-
mer betraktarpositionen och den medborgerliga plikten att uppgå i allt detta,
vilket samtidigt innebär att de stora frågorna lämnas därhän.

Det kan betecknas som ideologi: inte i första hand vad politikerna pre-
senterar som ”vår ideologi”, inte heller individens föreställningar om sam-
hället, utan hur hon hålls fast i kommunikationsakter där hon adresseras i
väljarrollen och svarar på förväntade sätt. Vilket sedan kan smyckas med
formlerna från det ena eller andra partiets ”ideologi”, dvs ideologins mind-
re. Det är fråga om performativitet, hur subjektet, inte genom oförbehållsam
acceptans eller tro på demokratins förträfflighet, men genom att vara utsatt
för konstanta och massiva flöden av tilltal har svårt att inte vara responsiv.
Hon blir därigenom vad hon tilltalas som.  Standardexemplet på performa-
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tivitet är vigselakten, ”härmed förklarar jag er man och hustru”. Någon är
auktoriserad att med ord förändra vem någon annan är. Just äktenskapet är
väl också i viss mån en ideologisk apparat. Men i den typiska interpella-
tionsakten  tilltalas  individen  som  den  som  redan  besitter  vissa  attribut
(arbetstagare, väljare osv6) i enlighet med tingens naturliga ordning, utan att
ideologin medger att det är den själv som genom sina apparater utdelat dem.
Inte vid någon viss tidpunkt utan som ett kontinuerligt flöde av tilltal, en
ständig  upprepning  som  grund  för  igenkänningseffekter.  Individen  skall
erfara ett ”jag var alltid redan där” eller ”det är mig de talar om och till”,
framför allt ”detta är vad jag är”, men allt försiggår cirkulärt inom ideolo-
gin.

Här bör vi stanna upp för att notera några saker om cirkularitet. Repro-
duktionen av produktionsförhållandena är den största cirkeln.  Jag exemp-
lifierade hur produktionssättet och dess maktförhållanden sätter gränser för
samhällets enskildheter, varefter dessa var och en på sitt sätt outtalat verkar
för att stärka de grundläggande förhållandena. Detta gäller även olika ideo-
logiska apparater, men här tillkommer det senast berörda: ideologin funge-
rar i sig cirkulärt. När prästen säger ”låt oss bekänna vår tro” är det för att
framkalla underkastelse under bekännelseritualen, där individen genom att
säga ”ja, jag tror” gör sig till rättmätig mottagare av prästens ord. Samtidigt
som  dessa  får  åtminstone  den  substansen,  den  anropade  är genom  sin
bekännelse troende. Fast allt är en rundgång inuti ritualen. Om vi för reso-
nemangets skull tillåter oss en tidsmässig uppdelning som inte finns i verk-
ligheten är  nästa ”låt  oss bekänna vår  tro” mer berättigad  än den första.
Ritualerna för bekännelse av tro är desamma som genererar samma tro.

Det var ingen tillfällighet att Althusser i sin essä använde religionen (i
form av kristendom) som sitt främsta exempel. Inte för religionens nuvaran-
de betydelse  utan för  hur den mest  renodlat  demonstrerar  hur ideologier
fungerar. Det är inte fråga om att reducera ”den religiösa erfarenheten” till
ritualernas gester men att lokalisera den till apparaten, att det utifrån sett är
en rundgång på apparatens insida, men att detta ”utifrån” är just vad ”tron”
och den involverade psykologiska dramatiken utesluter.

När vi frågar oss hur denna sociala dimension, detta fält, allmänt kan ta
så stort utrymme och så stor del av människornas kraft och tid räcker det
inte att hänvisa till apparaternas roll i reproduktionen. Vi måste också se hur
det mänskliga djuret, som föds utan utpräglade riktningsgivare, av psykolo-
giska skäl blir så upptaget av att manifestera riktning och få denna bekräf-
tad. Individen behöver tilltalas med namn och attribut av någon som också

21



äger namn och attribut.  Den resulterande identiteten består både av sådant
som individen själv energiskt hävdar som sin självbild (religion, nationa-
lism, supporterskap) och de performativa effekter som hon med större eller
mindre inslag av motstånd ändå accepterar.

För den ”upplyste” kan det tyckas banalt att återföra religiösa eller poli-
tiska föreställningar till  de praktiker  där de uttalas,  men vad som inte är
banalt är hur väl omkastningarna fungerar, att produktionen av effekter fort-
går genom praktikernas inre liv – ideologins mer – och omfattningen av det
hela.  Framför allt att detta är lika närvarande som kritiken är frånvarande
som utövad praktik.  Det finns inget språk för denna realitet som används
där  den  verkar,  inte  ens  hos  vänstern.  Och  följaktligen  saknar  vänstern
självkritik som gäller dess egen ideologi. Denna kan se ut på olika sätt men
aktualiserar en och samma fråga: vad händer med den egna ideologin när
politiken inte är framgångsrik, när det inte finns en uppenbar och växande
förändringsrörelse som deltagarna kan relatera till? När försök att kommu-
nicera politik misslyckas genom att de tänkta mottagarna redan besvarat alla
tilltal som är så mycket mer dominerande. Finns de väggar som aktivisterna
stöter emot med i deras beräkningar eller tar egen kompensatorisk ideologi
över, egna sätt att som opposition leva inom en verklighet som inte låter sig
rubbas? Alltså sätt där den inre sammanhållningen går före utåtriktade strä-
vanden. Vid sidan av ”ideologisk diskussion” efterlyses stundom ”berättel-
ser”. Frågan är då om man inte stänger in sig i en berättandets apparat som
ett sätt att hantera vanmakten.

Hur kan den demokratiska apparaten producera odemokratiska resultat?
Just  för  att  den  är  en apparat,  inte  i  betydelsen  ett  av makten  medvetet
använt verktyg, men som en sammanslutning av berörda element: den själv-
förstärkande  ”driften  mot  mitten”,  de  massivt  omslutande  procedurerna
kring de frågor som fått statusen av valfrågor och de lika massivt omslutan-
de tilltalen till Väljarna, vars faktiska horisont begränsas till detta, även om
de vet att det finns andra och större frågor som aldrig kommer på dagord-
ningen.  Ytterligare  ett  element  är  att  kritik  som  denna  uppfattas  som
angrepp på Demokratin. Vi talar nu om en ideologisk apparat inom det par-
lamentariska systemet.  Vad vi  än lägger  i  begreppet demokrati  måste vi
fortsätta att tala om den apparaten och om möjligheterna att bryta dess kon-
serverande verkningar.

Jag har i detta inledande kapitel fört fram Marx och Althusser som två teo-
retiker som inom sina respektive områden bröt med ideologi/metaideologi

22



som inte bara fördunklar områdenas realiteter utan tillhör dem som existens-
betingelser.  ”Borgerlig  ideologi”  förekommer  artikulerat  motstånd  mot
kapitalismen,  och  på  motsvarande  sätt  gör  metaideologin  ideologin  som
sådan ogripbar.  Med tanke på metaideologins  faktiska dominans,  dvs att
framfört tankegods ligger långt ifrån vad politisk diskussion brukar röra sig
kring, har den fortsatta framställningen kanske föregripits väl hastigt. Det är
existensen av ett misskänt X och icke-existensen av motsvarande kritik som
förts på tal för att motivera denna framställning.

I nästa kapitel kommer det att handla om det ideologiska djuret. Jag tar
där  tillfällig  hjälp  av  den  tyske  psykoanalytikern  och  teoretikern  Erich
Fromm. Fromm och Althusser liksom Fromm och Žižek utgör mycket oma-
ka  par,  så  t  ex  refuserade  Fromm Althussers  provokativa  bidrag  till  An
International Symposium of Socialist  Humanism.  Ändå är  det  möjligt  att
använda Fromms diskussioner kring den mänskliga frihetens dialektik och
om friheten som psykologiskt  problem,  framför allt i  boken  Flykten från
friheten7,  som  ytterligare  en  väg  att  närma  sig  ideologifenomenet.  Som
Fromm visade är det friheten från instinkters tvång och banden i det förin-
dividualistiska samhället som innebär en inre nödvändighet att individen på
annat sätt uppnår och aktivt upprätthåller en subjektiv riktning, men med de
medel som yttervärlden tillhandahåller. Denna riktning kan vara en frihet
till  förverkligandet  av  hennes  möjligheter,  men  den  kan  också  bestå  av
exempelvis konformismens flykt från friheten. Styrkan i bindningar kom-
mer även inifrån individen själv, och det måste de som söker politisk mobi-
lisering ta hänsyn till. Det psykologiska problem som tar sig uttryck i ideo-
logi  blir  till  ett  politiskt  problem. Några  ord om det omaka.  Ställer  man
Fromms uttryckliga förnekande av en diskontinuitet i Marx utveckling8 mot
Althussers lika ihärdiga hävdande av en sådan – den ”mogne” Marx veten-
skapliga brytning med den unge ideologiske Marx – kan kontrasten knap-
past bli starkare.  För Fromm gäller  Marx hela tänkande ”alieneringen av
människans väsen” och hur denna skall övervinnas, just sådant som Althus-
ser vände sig emot. Althussers (behöver jag säga ofta feltolkade) antihuma-
nism säger nu bara att de goda krafter som helt riktigt identifierar kapitalis-
men som ett omänskligt system inte skall låta ideologi ersätta de teoretiska
verktyg som de kan komma att behöva, om inte både ideologi och teori skall
korrumperas.  Den humanism som fann stöd i Marx ungdomsverk var en
reaktion mot bl a Stalintidens förbrytelser och dogmatism och ett medel att
skapa allianser men enligt Althusser farlig när den används som teori, efter-
som dess huvudkategori ”Människan” inte är adekvat för undersökningarna
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av de verkliga människornas livsvillkor eller för förståelsen av den politiska
kampen. Vi har snarare att göra med humanismens vulgärdialektiska berät-
telser om hur det mänskliga negeras när Människan görs främmande för och
behärskas av sina skapelser  och om väntan på negationens  negation,  där
kapitallogiken kollapsat/övervunnits och Människan åter kan framträda som
en hel varelse, bemästrande de produktivkrafter som kapitalismen frambrin-
gat och lämnat efter sig. Ideologi som substitut för såväl teori som politisk
rörelse. Hos Fromm finns emellertid även en annan och mer produktiv dia-
lektik; den rör fortfarande motsättningen mellan friheten och flykten från
densamma, mellan kreativitet och knäfallen för det skapade, mellan liv och
dyrkan av döda ting, men inte som berättelser uppbyggda av fixa kategorier
för vilka berättarna knäfaller utan som frågor om hur de motsatta tendenser-
na gör sig gällande under givna omständigheter.

Tredje kapitlet presenterar några teser i Althussers teori, men fortfarande
som en diskussion kring det radikala i dem. Framför allt tar jag upp hans
åtskillnad mellan ideologi och kunskap som är källa till så mycket missför-
stånd, i enlighet med metaideologins makt. Att göra åtskillnaden till en (av-
visad) fråga om sant och falskt, vetenskaplig säkerhet eller ”rent seende”
blockerar  det  positiva uppmärksammandet av två väsensskilda mänskliga
kvaliteter. Det är förvånande hur Althusser pådyvlats sådant med tanke på
hans engagemang mot ideologin om ”rent seende” av något slag, bl a under
parollen  ”kunskap  är  produktion”.  Vetenskapen  som  teoretisk  praktik
skapar provisoriska  förbindelser  med  det  existerande,  medan  ideologisk
praktik skapar andra saker.  Det följer också att  det  finns två ideologiska
förhållningssätt  till  kunskapen:  olika sorters  empirism där ideologi  söker
sätta sig i kunskapens ställe och ideologier som stannar vid att bekräfta till-
hörighet och tillgång till kunskap. På motsvarande sätt skiljs återigen mellan
ideologin och politiken i vid mening, innefattande mål och planer som indi-
vider eller grupper producerar. En politisk ”vision” med någorlunda subs-
tans tillhör just politiken, medan sätten att identifiera sig med den är ideolo-
giska. Denna av ideologin själv likaså förnekade distinktion är  väsentlig,
eftersom ideologin har sin egen apparatur med egen historia och från olika
håll påförda bestämningar, inte minst krav på tillhörighet och mening även
där ingen framgångsrik rörelse är för handen, vilket kan göra den kontrapro-
duktiv med avseende på de egentliga strävandena. Dessutom: de som efter-
lyser ”ideologisk diskussion” är inte bara mindre språkligt stringenta. När
de väl ”diskuterar” utestänger de i denna praktik problematiken med repro-
duktionens X, detta som ett utslag av dess list. Mest explicit i förnekandet
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av olikheterna mellan mänskliga praktiker är kanske Nationalencyklopedin,
när den gör ideologin till en ”enhet” av dem.

Det långa fjärde kapitlet  är  ägnat  de ideologiska apparaterna och vad
Althusser kallar ”det imaginära förhållandet mellan individerna och deras
reella existensbetingelser”, hur en underkastelse kan ges en förskjuten form
förankrad i lokala apparater och praktiker. Som när en social underkastelse
tar formen av en religiös underkastelse, en konsumistisk livsstil eller upp-
tagenhet med det parlamentariska spelet. Det ”imaginära” avser inte något
inbillat utan sådan ”avbildning” i betydelsen transformation. Där kan finnas
mycket  inbillning,  men ”det  imaginära förhållandet” syftar  på ”det  levda
förhållandet” i dess materialitet. De apparater som främst diskuteras är kyr-
kan (religionen som modell för all ideologi), skolan och parlamentarismen.

I femte kapitlet undersöks hur den ideologiska omkastningen verkligen
är en omkastning som producerar individens känsla av att  se saker genom
sitt ”synsätt”. Hur detta är en dominerande metaideologi i det att seendeme-
taforiken som allmänt språkbruk blockerar all kritik av vad det ideologiska
här består i. Den empirism, som hos Althusser fick beteckna den första av
de två ideologityperna, betyder bl a att interpellationskategorier (namnen i
vilka ideologiska apparater interpellerar sina subjekt) jämställs med benäm-
ningar  av  verkliga  föremål  och  förhållanden.  Sådana  kategorier  används
som om de var  resultat  av  omedelbart  seende av den  yttre  verkligheten.
”Felet” är som sagt inte det skulle vara fråga om ett förvrängt eller illuso-
riskt seende. Det är att något som inte alls har med seende att göra jämställs
med kunskapspraktiker, och att den acceptans som empirismen möter gör
ideologiska myter effektfulla, även när ingen oreserverat tror på dem.

Ytterligare ett lager av metaideologi utgörs av filosofin där den består av
metafysikstudier  och kunskapsteori  i betydelsen en strävan att förse kun-
skap med yttre garantier att den är kunskap. T ex genom mer eller mindre
sofistikerade varianter  av empirismen samt reaktioner på denna som inte
klargör dess ideologiska status och på sina sätt spelar med. Kort berörs i det
sjätte  kapitlet  hur  Althusser  skisserade  en  annan  sorts  filosofi  som inte
framför någon teori utan är en interventionspraktik där kunskapen invaderas
av vad som inte alls är av teoretisk art men har svårt att värja sig.

Om människan inte kan leva utan ideologi är frågan hur icke-empiris-
tisk, positiv ideologi kan se ut. Ideologi som bekräftar deltagande i produk-
tiv praktik och stannar där utan att generera kontraproduktiva effekter. Det
är ämnet för det sjunde kapitlet.

Åttonde kapitlet återvänder till Marx för att diskutera olika marxismer,
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ideologiska sådana (t  ex den empiristiska ideologin om historien som en
given följd av produktionssätt riktad mot den kommunistiska slutstationen,
en motsvarighet  till  humanismens stora berättelse)  och den brytning som
talar om kapitalistisk struktur gentemot de massiva förnekandena.

Och så slutligen: vad betyder allt detta för politiken? Hur göra frågan
om en annan värld levande i en värld som inte tycks ha någon annan framtid
än att  rymma mer av vad den redan  uppvisar?  Jag upprepar  att  det  inte
handlar om att hämta vägledning i teorier utan om att politiska krafter söker
göra såväl kapitalism- som ideologikritiken till något närvarande och kom-
municerat ute i den verklighet som inte vill ge dem utrymme. Att det, för att
anknyta till den sene Althussers aleatoriska materialism, kan vara en lycko-
sam sammansättning av kamper,  politiska uppgifter,  de olika kritikslagen
(inte minst självkritiken) och politisk kultur som bryter upp det bestående.
Om  jag  inledningsvis  nämnde  den  livskraft  som  samhällsformationens
beståndsdelar uppnått i sin förening kan ett överskridande behöva innefatta
en blick för mötet mellan element som passar för varandra och den givna
situationen. Att de var och en bidrar med kvaliteter som i sin speciella sam-
mansättning utgör en ny kvalitet med kraft att förändra. Detta är mycket all-
mänt framställt men utgör en skiljelinje gentemot alla politiska hållningar
dominerade  av ideologier  med innebörden:  vi  befinner  oss  redan  på den
rätta vägen. Som om det överhuvudtaget skulle finnas vägar att följa.
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2. Frihetens janusansikte

När Marx i Kapitalet allmänt definierar arbetsprocessen är det som plane-
rad, ändamålsenlig verksamhet som med vissa medel omvandlar ett råmate-
rial till en produkt, ett bruksvärde. ”En spindel utför arbetsmoment som lik-
nar vävarens, och ett bi bygger vaxceller med en skicklighet som gör mån-
gen  mänsklig byggmästare  skamsen.  Men det  som i  grunden skiljer  den
sämste byggmästare från det duktigaste bi, är att han har byggt cellen i hu-
vudet, innan han bygger den i vax.”9 Marx talar alltså om den för människan
särskiljande förmågan att  föreställa  sig något  ännu ej  existerande och att
målmedvetet arbeta för dess förverkligande, det kan gälla bruksföremål eller
samhällsförhållanden. I sitt skapande skapar hon också sig själv. Allt detta
kan vi inrymma i frihetsbegreppet på den mest abstrakta nivån.

På den nivån kan vi tillåta oss att tala om alienation för vad som sker
inom kapitalistisk produktion när arbetaren för sin försörjning tvingas sälja
sin produktiva förmåga och underkasta sig köparens planer, som i sin tur
tenderar mot blotta sätten att förmera kapital. När kombinationen av tvång
och maktens framkallande av ”samtycke” (för att använda en ytterst provi-
sorisk term) präglar hela samhället, ligger det nära till hands att fråga vad
som händer med Människan.

Men frågorna om friheten är även frågor om vad som faktiskt händer
med människorna  i  samhället  och om ”samtyckets”  mekanismer.  Vi  kan
använda Erich Fromms tankar om hur friheten hotas inifrån sig själv för att
stärka delar av Althussers ideologiteori och även utveckla kritik. För en av
frågorna gäller i vilken mån och på vilka sätt samhällets behov av bindeme-
del  för  att  bestå  som det  särskilda  samhället  delar  gestaltning  med och
exploaterar individens behov av bindemedel inom det egna psyket. Friheten
som omintetgörs  av kapitalistiska förhållanden är fonden, som emellertid
har  begränsat  kritiskt  värde.  Hur  dessa  förhållanden  med sina  reproduk-
tionsapparater aktiverar en frihetens psykologiska dialektik med ogynnsam
tendens är kompletterande frågor som bör uppmärksammas inom emancipa-
toriska strävanden. Hur individen fås att själv arbeta på sin underkastelse.
Detta kapitel ägnas åt den dialektik som Fromm benämner ”frihetens janus-
ansikte”.

Om en människa i relativt ringa utsträckning styrs av instinkter och om
hon inte helt kan styras med tvång – möjligheten att välja, välja bort och
vägra kan aldrig helt elimineras – kan hon å andra sidan aldrig känna oänd-
ligheten av livsmöjligheter i sitt eget huvud. Liksom djuret måste även hon
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uppvisa något slags konsekvens i sitt förhållningssätt, hon behöver kompas-
ser som innebär att hennes val bildar en väg och som bekräftar hennes hand-
lingars meningsfullhet. Hon behöver en känsla för vad som för henne är rätt
eller nödvändigt. Hennes omedelbara förhållanden till olika aktiviteter grun-
dade i lust, instrumentalitet eller tvång måste kompletteras med betydelse-
tilldelning utifrån ett livssammanhang. Detta subjektiva sammanhang, hen-
nes väg, rymmer många beståndsdelar, behöver inte vara hårt sammanhållet
eller motsägelsefritt men består av någorlunda stabila beredskaper att möta
och relatera till livets olika villkor och tilldragelser. Det skall rymma sym-
boliseringar som kan kommuniceras inom den egna gruppen. Identitet, till-
hörighet, värden, tro, moral, plikt, kallelse – där är några namn på sådana
kompasser som möjliggör nödvändig psykisk stabilitet hos en varelse som i
det stora hela saknar medfödda riktningsgivare.

Tesen är nu att detta ”ideologiska behov” mer än att handla om villkor
för att ”må bra” utgör något absolut i den meningen att det alltid måste vara
tillgodosett och är en aktiv del i alla ideologiska processer. Tesen är min
något hårdare och mer explicita formulering av positioner hos Fromm och
Althusser, den är inte bevisad men ett rimligt sätt att närma sig ideologin
utanför de konventionella ideologibegreppen, representerande allt det osyn-
liga i ideologins verkningssätt.

Ställs det ovillkorliga i den antydda psykiska, ej helt medvetna aktivite-
ten mot det villkorliga i livssammanhangets innehåll framträder en frihetens
motsägelsefullhet: friheten finns men måste alltid redan ha funnit bestämda
former. Vi har att göra med en dialektik i betydelsen en uppmaning till un-
dersökningar av motsägelsens gestaltningar under givna samhällsförhållan-
den, ”formerna där den kan röra sig”, för att använda en Marx-figur som vi
får anledning att återvända till. Jag talar då inte om utrullning av något i
motsägelsen  inneboende  utan  om en  utgångspunkt  som sedan  kvarstår  i
undersökningarna som en påminnelse om det för projektet speciella, brottet
med de konventionella ideologibegreppens förnekande av allt som här om-
talas.

Detta förnekande kan slå åt ena eller andra hållet. Det genom tiderna
dominerande svaret  på frågan om meningens och ”det  rättas” hemvist  är
religionens: meningen är dikterad av Gud (gudarna). Meningen är absolut
och redan given, dikterad utifrån (uppifrån). Vi kan här lyfta fram ett mot-
satsförhållande mellan de religiösa budens karaktär av orubblig lag (om vi
nu talar om sådan religion) och individens val att låta sig kallas eller att
avstå.  Men när det  ovillkorliga projiceras  på ett  område bortom männis-
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korna upphävs dialektiken, och till sist blir det den privata och villkorliga
karaktären hos individens ställningstagande som kvarstår.

Ett modernare svar är att meningen uppstår inom varje människa som ett
resultat av hennes ”sökande”. Den nyskapas eller sätts samman genom val
bland de förebilder som omgivningen tillhandahåller (eller eventuellt bland
religionerna).  Här är de subjektiva drivkrafterna helt privata, och sökarna
ser sig oförhindrade att livet igenom fortsätta sitt sökande.

Vad gäller äldre slag av ideologikritik finner vi inriktningen att ideologi
består av myter som människorna får sig förelagda, de luras av makthavarna
att de lever i den bästa av världar. I en marxistisk variant är det tingen själva
som omger sig med ett sådant sken som påtvingar individen hennes ”falska
medvetande”. Idéerna härleds direkt ur samhällsförhållandena. 

I dessa exempel står villkorligheten eller ovillkorligheten i fokus, bero-
ende på om uppgiften är att konstituera fria subjekt eller berätta om alltings
ofrånkomlighet. Men det är inte ideologin som skall få bestämma vad som
skall sägas om den. På olika och varandra kompletterande sätt tar Fromm
och Althusser fasta på dialektiken, i Althussers fall mer implicit än explicit;
de gör själva motsägelsen mellan frihet och bundenhet, villkorligt och ovill-
korligt,  till  teoretiskt objekt och utgångspunkt. Det är Fromm som sätter
belysning på de psykologiska villkoren, medan Althusser ger oss en första
teori  om ”rörelseformerna” och ett  nytt  ideologibegrepp.  Nu är inte,  den
komplexa karaktären hos detta begrepp till trots, dialektiken helt närvarande
hos Althusser, då tyngdpunkten oftast ligger på ideologin som samhällelig
reproduktionsmekanism. Fromm å sin sida stannar  vid frihetens problem
utan att politisera det. Han talar om en psykologisk dynamik som på en och
samma gång är sin egen och en anpassning till samhället, men när det män-
niskovänliga samhället beskrivs är det som en serie ”samhället måste”, inte
som en politisk kamp. Han beskriver inte heller anpassningen lika handfast
som Althusser i teorin om de ideologiska apparaterna.

Fromm skrev Flykten från friheten 1941, sju år efter sin egen flykt till
USA undan nazisterna.  Boken hade en omedelbar  upprinnelse i de tyska
erfarenheterna men ingick i ett livsprojekt kring frågorna om den mänskliga
friheten  och dess bräcklighet.  Fromm undersöker  vad det  innebär  för  en
människa att vara fri från instinkters tvång och sådana band som begränsade
medeltidsmänniskans reflexioner över sin plats på jorden. Denna frihet från
skulle kunna bli en frihet till, där hon spontant utvecklar sina möjligheter till
”kärlek och skapande arbete”, detta som uttryck för ”personlighetens själv-
verksamhet”. Men när samhällsförhållandena inte gynnar en sådan utveck-
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ling kommer i stället friheten från att innebära ensamhet, ångest och avsak-
nad av riktning, tillstånd omöjliga att uthärda, vilket i sin tur leder till att
friheten uppges i auktoritära karaktärstyper, med de mest extrema uttrycken
i nazismen, eller i konsumtionssamhällets likriktning. 

Den dialektik som jag lyfter fram är inte heller hos Fromm fullständigt
genomförd; det är hos honom när människor ”inte längre” kan bära ensam-
heten som de ger upp sin frihet. Ändå finns där ett tänkande som inte stan-
nar vid sådana linjära orsakssamband (där en sinnesstämning vid tidpunkt 1
är orsak till att en viss karaktärstyp påträffas vid tidpunkt 2) utan som för-
mår gripa om det motsägelsefulla i den mänskliga friheten. Denna är inte
villkorslös,  behovet av tillhörighet och riktning, som är en konsekvens av
frihetens realitet, går före möjligheten att friheten också blir en positiv fri-
het. Friheten är motsägelsefull i det att den genom sin egen natur ständigt
aktualiserar sitt upphävande. En människa strävar efter att växa och förverk-
liga de möjligheter hon bär, men denna strävan är underordnad nödvändig-
heten av att hon erkänner nya band där gamla gett vika, oavsett om de nya
banden befrämjar hennes växt eller ej. Det ideologiska behovet måste alltid
vara tillgodosett som individens sätt att med tillgängliga medel någorlunda
konsekvent förhålla sig till sin omvärld. Tillgodoseendet kan inte föregås av
en ”väntan i ensamhet”. (Att en sådan känsla kan vara en realitet och fram-
tvinga ideologisk nyorientering är en annan sak.) Och vi tvingas konstatera
att de av omvärlden framsträckta medlen i allmänhet inte är sådana som be-
fordrar den positiva friheten. Fromms uttryck ”frihetens janusansikte” säger
detta att friheten inte kan vara enkel, dess ansikte kan inte bara se framåt. 

Så de föreställningar, värderingar och förhållningssätt som ingår i ideo-
logierna är inte något som man helt på egna villkor lägger sig till med och
inte  heller  något  man påtvingas;  de  svarar  mot  ett  mycket  fundamentalt
behov av tillhörighet och riktning, de upprätthålls med en speciell subjektiv
energi, samtidigt som de har en yttre bas i de sociala relationerna och i sam-
hällsapparater. Från samhällets synvinkel är det fråga om en förvandling av
”de yttre  behoven till  inre  behov” och att  ”den  mänskliga  energin”  görs
”rustad  för  uppgifterna  i  ett  givet  ekonomiskt  och  socialt  system”.10 Att
ideologin kan hänföras till  mänsklig frihet betyder att enskilda ideologier
inte är oföränderliga eller opåverkbara, men eftersom de består av lösningar
på ett ”existentiellt problem” är frågan om deras förändring komplicerad.

De olyckliga  lösningar  som innebär  ”flykt  från friheten”  handlar  hos
Fromm om utveckling av karaktärstyper,  mönster av känslomässiga reak-
tioner på omvärlden som hämmar individens växt men skänker någon form
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av trygghet, t ex förakt för svaghet, vilja att underkasta sig eller att behärska
andra, tvångsartad bindning till Plikten, rädsla att avvika från mängden. En
förändrad  social  karaktär,  ”kärnan  i  karaktärsstrukturen  hos de flesta  av
medlemmarna” i ett samhälle eller en grupp, utvecklas som svar på att etab-
lerade levnadssätt rubbats, blir jordmån för rationaliserande läror och för-
stärks  när  dessa  får  genomslag.  Ideologin  träder  in  som en  länk mellan
känsloliv och tankeliv och som gestaltning av karaktären som social.

Fromm talar  inte så mycket  och tämligen konventionellt  om ideologi
och de nyss anförda citaten avsåg den sociala karaktären. Men ”de speciella
sätt på vilka individen står i förhållande till världen” (”psykologins grund-
problem”) innefattar såväl karaktären som ideologin, och den berörda dia-
lektiken är även hos Fromm gemensam. Villkoret att ”de speciella sätten”
måste vara  speciella är  verksamt i  deras  formning och stabilisering.  Väl
etablerade sätt blockerar andra möjlig sätt.

Althussers fråga ”hur säkras reproduktionen av produktionsförhållande-
na?” både skärps och vidgas, när man i högre grad fokuserar de psykologis-
ka behov som ideologin tillgodoser. Den skärps när kraften i de ideologiska
bindningarna förstås på antytt sätt. Enligt Althusser förses samhället med
”goda subjekt” genom de sätt på vilka dess praktiker är förenade med de
ideologiska praktiker som gör individens liv meningsfullt. Ideologin är all-
tid knuten till praktiker inom ”apparater”: institutioner som familjen, skolan
och kyrkan, apparater inom arbetslivet och fritidslivet, politiken, massme-
dia, vardagslivets vanor och ritualer. De dominerande ideologiska appara-
terna kan sägas representera samhället och dess maktförhållanden. Men det
som sker inom dem är inte i första hand att samhället talar om sig självt på
sätt som får individen att acceptera sina livsvillkor. Talet är riktat till indivi-
den som  subjekt; med Althussers  terminologi  anropas eller  interpelleras
individen för att hon skall stanna upp och svara ”ja, det är jag” och därmed
erkänna  sin  position  inom ideologins  kommunikationsstruktur.  Ideologin
handlar inte primärt om att övertala individen att en viss världsbild är den
rätta – en sådan övertalning kan alltid ersättas av en annan – utan om att dra
in henne i en spegelrelation, där hon känner igen sig själv, sina känsloreak-
tioner och det hon gör i ideologins bilder och symbolspråk. En spegling som
knyter an till hennes faktiska livssituation och dessutom gör detta på sätt
som tillgodoser subjektiva behov. Där hon med andra ord bekräftar och får
bekräftad den subjektiva riktning som är hennes. Man kan inte säga att hon
går till en ideologisk apparat för att där se sin spegelbild; det är det perma-
nenta deltagandet i de ideologiska praktikerna som är speglandet.
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Genom att besvara ideologins anrop och se sig själv som Guds barn, den
gode  arbetstagaren,  konsumenten  eller  medborgaren  finner  individen
mening med sitt  deltagande i  de ideologiska praktiker  (religiösa  ritualer,
deltagande i ”den demokratiska processen”, ritualerna på en arbetsplats osv)
som är en faktisk del av hennes livsmiljö. Genom dessa praktikers inskriv-
ning  i  helheten  av  praktiker  görs  så  hela  hennes  livsföring  meningsfull.
Ungefär så kan man med maximal förenkling se det hela, om man i bak-
grunden låter Lacan och Žižek påminna om att speglingen aldrig lyckas fullt
ut utan tvärtom alltid genererar brist och frustration. Temat med subjektets
ständiga och av brist drivna strävan efter helhet (subjektet är i viss mening
denna brist och strävan), som inte minst är strävan att dölja företagets omöj-
lighet,  kompletterar  temat  med friheten som alltid redan måste ha funnit
sina former,  speciella  sätt  att  förhålla  sig till  världen.  Žižek kommer att
bidra till interpellationsteorin, men eftersom målet är kritik som i politiska
kontexter möter givna ideologier och hävdar bindningars existens gentemot
ideologiernas egna förnekanden, är det för vår del inte nödvändigt att finna
en avslutad helhet  ifråga  om dessa förklaringsmodeller.  Grundhållningen
kommer att vara althussersk i det att apparat- och interpellationsbegreppen
tilldelas en central position. Althussersk står här för själva vändningen från
ideologiers idéinnehåll och problematiken ”falskt medvetande” till de ideo-
logiska praktikerna och akterna där subjektet adresseras av ideologin.

Ovillkorligheten i det hela uttrycker Althusser så att ”ideologin har all-
tid-redan interpellerat individerna som subjekt”. Individen är inte dömd att
för alltid förbli innesluten i samma uppsättning ideologiska apparater och
ideologierna förändras, men interpellationen tillmötesgår ett absolut behov
hos individen  att  bli  interpellerad,  och med den  lyckade interpellationen
blockeras  konkurrerande interpellationer.  Man ”väljer”  inte  ideologi;  när
man ”hör” anropet är man inne i apparaten och har redan svarat. Redan före
barnets födelse är familjens ideologiska apparat beredd att påbörja konsti-
tuerandet av ett nytt subjekt, och så fortsätter det.

Samtidigt finns en villkorlighet i fråga om vilka apparater man ”ham-
nar” i. Man väljer inte heller bland apparaterna av den enkla anledningen att
dessa inte uppfattas som sådana. Men man slukas inte av givna apparater
med någon automatik. Som strax skall beskrivas gillrar ideologier ”fällor”,
men härmed avses bara vissa aspekter på processerna ifråga. Ideologiteorin
kan inte förutsäga enskilda subjektsblivanden annat än möjligen som sanno-
likhetsbedömningar  utifrån  omfattningen  av  apparaters  närvaro  och/eller
överensstämmelse med individens livssituation. Som kritik talar den i stället
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om kraften i väl etablerade bindningar och vad de betyder för givna eller
potentiella strävanden. Den försöker inte heller reducera subjektiviteten till
något enkelt gripbart. Individen är skärningspunkt för oräkneliga interpella-
tioner som hon dessutom besvarar på ej helt förutbestämda sätt.

”Fällorna”  avser  en  ideologis  sätt  att  närma  sig  individen,  hur  den
utnyttjar hennes ovillkorliga identitetsbehov för en viss kortslutningseffekt.
Ideologin vinner inte ”anhängare” genom att  argumentera för en sak; den
anropar som om den anropade redan var anhängare: Du som ... tror på Gud,
Plikten, Demokratin, vilket den kan göra om individen faktiskt är indragen i
den ideologiska praktiken. Ideologin använder som ”säljknep” en halv bluff,
den  ”låtsas”  att  den  redan  är  ”köpt”  och  smickrar  ”köparen”  genom att
adressera henne just som Köparen (Du som ...). När adressaten så svarar,
”ja, det är jag”, den sanna halvan: jag som faktiskt känner igen mig och det
jag gör i de symboler som jag sedan länge konfronterats med, jag som är
Någon eftersom jag tilltalas som Någon, bekräftas att fällan slagit igen. Den
självsäkerhet med vilken ideologin talar blir till uppenbarheter i individens
tänkande – ”ja, just så är det”. Alternativt: ”jag vet inte om jag verkligen
tror på det där, men det är så jag alltid blivit tilltalad, så jag måste erkänna
att det är mig budskapet är avsett för och att det måste ligga något i det”.

Att en ideologi inte i första hand argumenterar innebär att påståendet att
den legitimerar makten måste utvecklas. Legitimeringen är inte något mak-
ten erhåller eller tilltvingar sig,  den är den alltid redan givna effekten av
maktens ideologiska närvaro.

Men frågan om reproduktionen vidgas när ideologin ändå uppfattas som
gestaltning av mänsklig frihet. Teorin om ideologin som strukturer av appa-
rater,  anrop och speglingar är  inte bara tillämpbar på sociala situationers
cementering utan även på frågor om förändringsarbeten.  Insikten  om det
ovillkorliga i den ideologiska tillhörigheten  och en konservativ  ideologis
karaktär – inifrån sett – av ett slutet universum gör det omöjligt att på tradi-
tionellt  sätt  bedriva  ”ideologisk  kamp”,  där  ideologier  (eller  rättare  sagt
vissa av deras yttringar) ställs mot varandra i avsikt att den egna ideologin
skall framstå som ”bättre”. Ideologier avgör aldrig med argument, ideologi
handlar inte om argument utan om bekräftelse. Som vi skall se är även ”den
ideologiska kampen” en rent intern affär för de ”radikala”. I gengäld initie-
ras  diskussionen om  hur ideologisk förändring kan gå  till,  hur befintliga
ideologier kan övervinnas och hur radikala rörelser kan finna sprickor där
nya ideologier kan få fäste och växa, ideologier som låter individerna känna
igen sig själva som förändrare av sina förhållanden.
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3. Ett nytt teoretiskt område
Althussers  essä  Ideologi  och ideologiska statsapparater är  en marxistisk
diskussion om hur samhället  reproduceras,  dvs hur produktionsförhållan-
den,  klasstruktur  osv  återskapas.  Statsmakten  och  statsapparaterna  står  i
fokus. Althusser skiljer mellan de repressiva och de ideologiska statsappara-
terna. Medan de förra huvudsakligen verkar genom tvång, ytterst våld, strä-
var  de  senare  efter  ”samtycke”.  På  ett  sätt  som kan  ifrågasättas  räknar
Althusser alla ideologiska apparater, även t ex familjen, som statsapparater.
Althusser menar själv att det är funktionen som är avgörande.  Vi har att
göra med samverkande apparater med gemensamma verkningar, oavsett om
de är belägna innanför eller utanför det som vanligen räknas till staten. 

De två huvudtyperna verkar naturligtvis inte oberoende av varandra. I en
senare text beskriver Althusser staten som helhet som en maskin som om-
vandlar en dominerande klass överskott på våldsmakt till legal makt: lagar,
normer och ideologi.11 Althusser använder själv inte Gramsci-termen sam-
tycke:  ”den  repressiva  statsapparaten  ’fungerar  genom  våld’,  medan  de
ideologiska statsapparaterna ’fungerar genom ideologi’”. Cirkeldefinitionen
anger att det är fråga om verkningssätt som det återstår att undersöka. Ter-
men samtycke förespeglar en akt med autonoma subjekt och tillhör således
en ideologisk effekt snarare än att beteckna en sådan.

Eftersom det är de ideologiska mekanismerna som det skall handla om
fördjupar jag mig inte i dessa frågor. Därför gör jag också som flertalet av
Althussers läsare som tagit till sig uttrycket ”ideologisk apparat”: avlägsnar
bestämningen statsapparat. Anledningen är inte den som Althusser hävdar i
en sarkastisk kommentar,12 en önskan att värna t ex familjen från att solkas
av associering med klasstaten. Jag vill – fortfarande likt flertalet av Althus-
sers läsare men av mer specifika skäl som sammanhänger med den ideologi-
kritik vi intresserar oss för – främst ta fasta på essäns senare del  Apropå
ideologin och dess ”utkast till en allmän ideologiteori”. Althusser talar där
om de processer där individen anropas som subjekt och därigenom blir sub-
jekt. ”Det finns ingen ideologi annat än genom subjekt och för subjekten.”
Omvänt finns inga subjekt utan ideologi. ”Ideologin är evig.” Här gäller det
att inte förenkla frågan om vem som ropar.

Althusser framlägger tre teser om ideologin. Den första gäller ideologins
innehåll. Ideologi är inte ”vackra lögner”, smidda av ”prästerna och despo-
terna”, inte heller ett utslag av ”den materiella alienation som råder i män-
niskornas egna existensvillkor”, den består inte primärt av idéer eller före-
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ställningar om yttre förhållanden:

Det är inte sina reella existensvillkor, den reella världen, som
’människorna’ föreställer för sig i ideologin, utan det är i 
första hand deras förhållande till dessa existensvillkor, som 
där avbildas för dem.

Själva tesen lyder:

Ideologin avbildar det imaginära förhållandet mellan 
individerna och deras reella existensbetingelser.

De två andra teserna säger: ”Ideologin har materiell existens” och ”Ideo-
login interpellerar eller anropar individerna i deras egenskap av subjekt”.
Den sista tesen har tillägget ”individerna har alltid-redan interpellerats som
subjekt”. Vår uppgift är att dechiffrera allt detta, framför allt uttrycket ”ima-
ginärt  förhållande”. Detta görs främst i nästa kapitel och i samband med
undersökningar av olika ideologiska apparater  där förhållandet realiseras.
Men eftersom det inte handlar om att framställa en detaljerad beskrivning så
mycket som att dra skiljelinjer vad gäller sätten att närma sig det ideologis-
ka, detta för att kritiken skall vara vänd åt rätt håll, måste först det radikala i
problematiken diskuteras.  Skiljelinjerna avser  de konventionella ideologi-
begreppen som fortfarande som metaideologi dominerar inom det politiska
livet (politiken som tävling mellan ”ismer”) eller håller fast vid problemati-
ken ”falskt medvetande”. När Althussers kritiker siktar in sig på ett eller
annat drag i teorin, t ex att ideologin framstår som alltför effektiv i sitt verk-
ningssätt, missar de att teorin är en med Althussers egna ord ”första och
mycket preliminär skiss”, där det sagda måste prövas och utvecklas, men att
dess särdrag är att den utgör ett område för undersökningar av det ideologis-
ka talet där detta tal inte tillåts verka, åtminstone inte i form av de konven-
tionella ideologibegreppen med deras idealism.

Om temat är reproduktionen av produktionsförhållandena utifrån marx-
istisk explicering av det senare begreppet, är frågan hur klassisk marxism
måste kompletteras för att adekvat behandla individernas inordning i dem.
”Marxistisk” står här för erkännandet av de strukturer som vi kallar produk-
tionsförhållanden och som varken är grundade i eller vilar på något idémäs-
sigt och inte heller kan reproducera sig enbart via idéer. För att inte hamna i
en motsatt metafysik om individer som utan eget agentskap sprattlar i trådar
(vad exakt skulle sådana trådar bestå av?) intresserar vi oss i stället för för-
hållandet mellan individerna och deras existensvillkor och att det förhållan-
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det har  sina egna former som är inskrivna i samhällsformationen utan att
vara reducerbara till de ekonomiska förhållandena. Det handlar om de ideo-
logiska apparaternas performativa skapande av positioner som individerna
besätter när (om) de besvarar apparaternas interpellationer och deltar i deras
praktiker.  Därav  att  det  som ”avbildas”  i  ideologin  inte  är  individernas
existensvillkor (sant eller falskt återgivna) utan just deras  förhållande till
dessa villkor, deras i apparaterna reglerade sätt (religiös underkastelse, kon-
sumism,  identifiering  av  politik  med  parlamentarism  osv)  att  leva  t  ex
underkastelsen under kapitalistiska förhållanden.  Därav  att  ideologin inte
primärt är något kognitivt, även om den i sin självmaskering talar ett annat
språk (den ideologiska omkastningen) och  effekten kan vara att individen
tror att hon träder i medveten förbindelse med världen när hon lystrar till
interpellationerna.

Att tala om ideologin utan att det är den som för ordet innefattar att all-
mänt åtskilja kunskapen (primärt  tal  om) och ideologin (primärt  tal  till).
Men ideologiteorins uppgift är också mer specifik, att objektivera ideolo-
gins unika egenskap att i själva sin princip förekomma objektivering. De
ideologiska  effekterna  innefattar  utplåning  av  de  egna  spåren,  vad  som
utspelar  sig  inom de ideologiska  apparaterna,  hur det  kvarstående är  det
idémässiga, där kunskap, politik och ideologi smälter ihop utan att någon
ifrågasätter det och kritik på sin höjd går ut på att hänföra idéerna till yttre
kontexter. Det gäller att förvägra ideologin dess vanliga spelrum genom att
teoretisera just detta spel. Här har en evig konflikt inom teorin helt nyligen
fått en brännpunkt i ideologiteorin själv: skall teorin fungera som metaideo-
logi eller som brytning med ideologiers teoretiska verkningar? Skall man
fortsätta att eka tal om ”åskådningar”, ”synsätt” och ”falskt medvetande”,
dvs bidra till omkastningen där interpellationskategorier tillskrivs det skå-
dande och vetande subjektet, eller börja tala om omkastningen som sådan
och apparaterna där den äger rum, detta för att kritiken och politiken, där så
är angeläget, skall kunna bryta upp resulterande slutenheter?

Det är konfliktperspektivet som måste hållas levande.  Det handlar inte
om att utifrån formella kriterier konstatera att något som inte är kunskap
maskerar  sig  som kunskap (eller  politik  eller  visdom) utan  om en  alltid
redan given kamp i samband med andra kamper, där teoretiska och politiska
praktiker söker utveckla sina potentialer gentemot de ideologiska praktiker
som motverkar dem. Och att detta som sagt får sin brännpunkt i ideologi-
teorin och i uppgiften att försvara detta nya område varifrån en ny sorts kri-
tik och självkritik kan utgå.
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Fortfarande är frågan om åtskillnaden infekterad och något som  miss-
tolkat vänds mot Althusser. Metaideologins framgångsrika försvarslinje är
att förskjuta problematiken till en motsatsställning mellan ”ren vetenskap”
(utövad av ”den althusserska eliten”) och ”falskt medvetande” som omedel-
bart avfärdas. Därför backar jag nu lite och ägnar detta kapitel åt att ställa
kunskap och ideologi  direkt  mot varandra som en positiv diskussion om
dessa kvaliteters inbördes förhållande. Att frågan om ”ren vetenskap” upp-
löses får vi på köpet. 

Som infallsvinkel väljer jag att bidra med något som Althusser själv inte
explicit  redovisar,  även  om temat  är  ständigt  närvarande  hos honom, en
koppling  mellan  ideologiteorin  från  1969 och  den  några  år  äldre  veten-
skapsteorin i  Att läsa Kapitalet. Jag använder termen vetenskapsteori även
om  det  åsyftade  mer  är  en  kritik  än  genomförd  teori.  Frågan  om  vad
ideologi är och inte är hänger samman med frågan om vad kunskap är och
inte är:

man måste … lämna spegelmyten om det omedelbara seendet
och i stället uppfatta kunskapen som produktion.13

Mot bakgrund av t ex postmoderna diskussioner förefaller inte Althus-
sers utläggningar om spegelmyten att vara särskilt aktuella. Inte många är
beredda att skriva under på denna myt om kunskapen som omedelbart seen-
de, där abstraktioner skulle vara något i bokstavlig mening abstraherat ur
det objektiva. Tesen om kunskapen som produktion kan te sig trivial. Inte
desto mindre är spegelmyten en realitet, men en ideologisk sådan, närmare
bestämt ideologisk praktik vars självmaskering innefattar ett praktiskt miss-
kännande även av kunskapen. Det handlar om varje tillfälle när  ideologin
talar som om den och kunskapen överlappar varandra – som ”skådande” av
världen eller som ett ”synsätt”. Detta ”skådande” behöver inte hållas för att
vara ”omedelbart” eller ”objektivt”, termen ”skådande” kan förklaras vara
en sammanfattande metafor för individens förhållande till sin värld, resulta-
tet av uppfostran inom en tanketradition eller liknande, men i sin praktik
verkar sådan ideologi ändå som om den rörde ett naket subjekts möte med
det objektiva, där hon är den hon är i kraft av sitt särskilda sätt att se. I detta
finns en ideologisk effekt som skall diskuteras närmare i det femte kapitlet,
men som kort uttryckt går ut på att individen omedvetet jämställer alla slags
termer, symboler och bilder som refererar till samhälle och det utomvärlds-
liga med sinnesintryck av fysiska föremål och därmed vinner en känsla av
att stå i direktkontakt med tillvarons helhet. Som i sin tur på ett eller annat
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sätt får rymma sådant som mål och mening. Även vetenskapliga studier av
ideologin kan finna reträttvägar, där ett mytiskt ”skådande” får ta det utrym-
me som inte fylls på bättre sätt.

Det är för att stänga av dessa vägar, för att förhindra att ideologiskt tal
kvarstår i försöken att vinna kunskap om ideologin, som vi med Althusser
på ett positivt sätt påminner om att varken kunskapen eller ideologin är ett
skådande och att avvisandet av varje tanke på ett naket möte utvecklar sig i
två skilda riktningar, mot teori om kunskapen och mot teori om ideologin.
Eller rättare sagt, teori om kunskapsproduktion och teori om ideologipro-
duktion. Detta är väsentligt inte minst för den tillämpade ideologikritikens
möjlighet  att  få  grepp  om de  verkliga  ideologierna.  I  det  femte  kapitlet
utreds varför det antydda bruket av seendemetaforer är så blockerande.

Vad  gäller  vetenskapligt  producerad  kunskap  tillkommer  denna  som
resultat av ett arbete med ett befintligt begreppsmaterial (och med empiriska
data tolkade i dessa begrepp, vilket kan uttryckas så att även observatio-
nerna är ”teoriimpregnerade”), en produktion som med teoretiska medel och
teoretiskt arbetsmaterial producerar ny, mer utvecklad teori. När det veten-
skapliga arbetet besitter tillräcklig kvalitet inträder  kunskapseffekten, kun-
skapens seende har skapats. Allt detta försiggår i människors huvuden och i
den  ifrågavarande  tankeapparaten  (teorierna,  metoderna,  verifieringsfor-
merna,  de  institutionella  betingelserna);  även  om kunskapen söker  gripa
yttervärlden – för att använda en annan metafor – och förutsätter observatio-
ner av densamma (vi talar inte om ”rationalistisk kunskapsteori”), har den
inte sin grund i de verkliga objekten. En teori är tänkandets sätt att få grepp
om det som är teorins objekt, den är en genom det teoretiska arbetet upp-
nådd förbindelse med något objektivt, en förbindelse som fortsätter att byg-
ga på kunskapsarbetets olika etapper och aldrig består av någon överföring
från det objektiva. I vetenskapligheten ligger en strävan att redovisa begrep-
pens tillkomst, att till skillnad från ideologin inte ”utplåna spåren”. Även
kunskap som bygger  på vardagens ackumulerade erfarenheter,  hantverka-
rens kunskap om sitt  material,  sådan människokunskap som kallas social
kompetens  med  flera  kunskapsformer  äger  en  motsvarande  komplexitet.
Något annat seende (vi talar naturligtvis inte om det optiska fenomenet) än
det som bärs av sådan produktion finns inte. Och seendet förblir förbundet
med sin produktionsprocess och den nämnda tankeapparaten. Det gäller inte
mer än de objekt som den apparaten gjort till sina kunskapsobjekt – det är
inte fråga om ett allmänt skådande. ”Åskådningar” och ”synsätt” å sin sida
som odlas i ideologiska apparater är exploateringar av en myt om kunska-
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pen i sammanhang som inte alls handlar om att se. Synsättstalet hänför sig
inte till sätt att producera seenden, det är sättet att förekomma sådan reflex-
ion genom att uppehålla sig vid Synen som subjektets förmåga och attri-
but.14

Åtskillnaden mellan kunskap och ideologi är hos Althusser således ett
positivt  grepp om olika mänskliga kvaliteter och vad gäller  individen de
mentala aktiviteternas sammansättning, den handlar inte om sant och falskt.
Liksom Fromm ser Althusser (genom sin teori) den absoluta karaktären hos
det mänskliga behovet av tillhörighet och riktning (även om han inte talar i
de termerna och inte explicit diskuterar frågan) och även hur en del av det
mentala  är  ensamt om och har  som sin  enda uppgift  att  bidra  till  detta
behovs tillgodoseende genom att svara på de ideologiska anropen, som i sin
tur är materiellt förankrade i ideologiska apparater och deras ritualer. Ideo-
login  handlar  enbart om individens  förhållande till  existensvillkoren och
hur hon identifierar sig med sina verksamheter, hur hon speglar sig själv,
medan  produktionen/tillägnandet  av  kunskap (t  ex  om existensvillkoren)
engagerar  en annan del  av tänkandet  som har fullt  upp med att  etablera
begreppens grepp om det objektiva och inte även fungerar riktningsgivande.
Ideologin är inte ett eventuellt förvridet seende utan det sätt på vilket indi-
viden lever sitt  förhållande till de objektiva existensvillkoren, reglerat i de
ideologiska apparaterna och med av apparaterna tillhandahållna medel. Det
som förvrids och maskeras i ideologin är inte i första hand samhällsförhål-
landena utan det egna förhållandet till samhället, när detta förhållande levs
genom ritualerna inom den omedelbara livsmiljön och exempelvis en social
underkastelse tar formen av en religiös underkastelse eller en konsumistisk
livsstil. Ideologin är inte ett misslyckat försök att nå kunskap och inte heller
en speciell sorts kunskap; den har ingenting med reflexion över det objek-
tiva att göra utan består av till stor del omedvetna, i apparaterna reglerade
förhållningssätt. ”Synsättet”, med till seendet direkt knutna värderingar, är
här det yttersta lagret i den förklädnad i vilken ideologin låter individen leva
sitt förhållande till existensvillkoren.

På tal om det mentalas sammansättning är det naturligtvis så att såväl
kunskapsarbetet som ideologin står för mindre delar av aktiviteterna ifråga.
Och om åtskillnaden mellan ideologi och kunskap är kärnan i kritiken av de
konventionella ideologibegreppen (och som vi skall se i det femte kapitlet
av en framträdande ideologiform),  är  det  en annan åtskillnad som anger
ideologikritikens huvuduppgift, den mellan ideologin och sådant som mål
och planer, hit räknar vi även visheten som reflexioner över de goda sätten
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att  leva.  En åtskillnad som speciellt  kommer att  uppmärksammas är  den
mellan politisk ideologi och den ifrågavarande politiken. Det är förhållandet
mellan  dessa  skilda  kvaliteter  som  kan  manifestera  sig  som  en
kontraproduktiv  klyfta  eller  förskjutning  inom  en  verksamhet,  när  den
ideologiska praktiken expanderar på den ”produktiva” praktikens bekostnad
och rationaliserar även det förhållandet. En politik som en rörelses sätt att
uppfatta och agera inom objektiva motsättningar och möjligheter utvecklas
tillsammans med ideologi som placerar de aktiva i subjektivt meningsfulla
positioner, varvid det inte alls är självklart att ideologin befordrar politiken.
Så länge distinktionen inte görs är man också oförmögen till självkritiska
frågor  härvidlag.  Som  när  man  säger  sig  behöva  mer  ”ideologisk
diskussion”.  Vad  man  menar  är  politisk  diskussion  om  de  långsiktiga
målen;  det  finns  inget  sådant  som  ”ideologisk  diskussion”.  Men  den
använda terminologin visar två saker, att man inte är beredd att komplettera
den  politiska  diskussionen  med  ideologikritik,  och  att  man  tvärtom
praktiserar  sådan  sammanblandande  ideologi  som borde  kritiseras.  T  ex
ideologi  där  visionen framställs  som  skådande  av  målen,  och  rörelsens
sammanhållning ligger  i  kommunicerandet  av  synerna  som mest  speglar
dess svaghet och blockerar frågorna om hur den kan attrahera sin målgrupp.

 Med åtskillnaderna väl gjorda spelar det inte så stor roll om språkbruket
alltjämt är glidande. Så t ex kan man med termer som värden och ideal avse
såväl identifieringen av det goda (”det är eftersträvansvärt att ...”) som etis-
ka bud (”du skall / inte ...”) och bekräftelser (”detta är gott”), såväl önskad
praxis som identifieringen med densamma. Generellt: mening, meningsfull-
het är något sammansatt; å ena sidan hur handlingar kan relateras till den
plan som den mänskliga byggmästaren skapat och å andra sidan utbytena av
bekräftelser, detta är vår plan, vår strävan. Sedan kan ideologin utplåna den-
na dubbelhet i sättet att presentera planen som något sublimt.

När Althusser talar om en kunskapsuppfattning som kretsar kring bok-
stavlig abstraktion ur verkliga objekt, beskriver han en renodlad och extrem
form av ett mer allmänt fenomen, oförmågan att uppfatta kunskapsproduce-
randet som en mänsklig praktik att med avseende på likheter och skillnader
jämföras med andra praktiker, en oförmåga som exploateras av ideologin.
Den teoretiska praktiken är en arbetsprocess som liksom andra arbetspro-
cesser  omvandlar  ett  råmaterial  till  en  produkt.  Råmaterialet  är  inte  det
verkliga  objektet  utan  de  befintliga  begreppen i  förening  med empiriska
data. Produkten, kunskapsobjektet, är greppet som kopplats på det verkliga
objektet. Teorin ifråga förblir vid liv så länge den passerar de av tankeappa-

40



raten föreskrivna prövningarna mot verkligheten. Den ideologiska praktiken
å sin sida arbetar med andra material och medel och tillgodoser helt andra
behov. En ideologi har visat sin framgång i samma ögonblick som någon
svarar på dess tilltal. 

Att sålunda hänföra kunskaper till tankeapparater understryker att deras
grepp aldrig är ”absoluta”, utgör ”den sanna bilden” eller liknande (greppen
kan alltid utökas eller kompletteras,  grepp behöver tas från olika håll, de
konkurrerar med varandra, ibland behöver de bytas), men också att kunska-
pen inte är relativ i den meningen att den kan reduceras t ex till de sociala
omständigheter  under  vilka  den  producerats.  Eller  att  den  behöver  dela
utrymme på den teoretiska scenen med varje myt som i egenskap av ”språk-
lig konstruktion” gör anspråk på att vara dess like. Är ett kunskapsgrepp
etablerat så finns det där, provisoriskt och i all sin bräcklighet, som en viss
tänkandets  förbindelse med något  objektivt.  Tankeapparaten  må vara be-
stämd från olika håll,  yttre  förhållanden påverkar  val  av objekt,  de kun-
skapsgrepp som produceras är den apparatens och den tidens grepp, men
greppen existerar som produkter ändå i egen rätt och inte som uttryck för t
ex sociala förhållanden. De ideologiska myterna däremot handlar inte om
att gripa det objektiva utan om att upprätthålla det subjektiva, subjektens
förhållningssätt till omvärlden och därigenom även de sociala strukturer där
de är verksamma. Kunskapspraktiker benämner föremål och förhållanden,
ideologiska praktiker benämner (performativt) subjekt.

 Det är inte speciellt originellt att hävda att myter inte är speglar för yttre
verkliga förhållanden utan för subjektens betraktande av sig själva som just
subjekt. Ändå är den teoretiska kärnan i den överordnade spegelmyten att
man talar om kunskap och ideologi utan grepp om vad det är fråga om för
slags praktiker och mer eller mindre uttryckligt förlägger det hela, kunska-
pen  och ideologin,  till  just  individens  ögon som seende av  yttervärlden,
samtidigt som det i detta ligger en ideologisk effekt. Eller rättare sagt att
man  praktiserar seendemetaforiken så konsekvent att frågorna om förhål-
landet mellan kunskap och ideologi hålls på avstånd. Dessa kvaliteter får gå
ihop, och platsen som de metaforiskt förläggs till är individens ögon. Men
att i stället blanda ihop kunskap och ideologi under rubriken ”språkspel”,
”diskurs” eller liknande gör inte saken mycket bättre. Postmodernisternas
kritik blir hängande i luften och kommer inte åt spegelmyten som (meta)-
ideologi, talet till det skådande subjektet. Och så länge man inom human-
och  samhällsvetenskaperna  inte  föresätter  sig  att  undersöka  förhållandet
mellan kunskapen och ideologin, sådant det verkar inne i en given verklig-
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het, fortsätter spegelmyten i en eller annan mild form att operera. I vardags-
tänkandet  speglas  det  friskt,  föreskrivet  av det  språk  som vi lever  i  och
genom. Som trots allt dominerande ideologiform står spegelmyten i vägen
för kunskapen om ideologin och de kritiska tillämpningarna.

Här kan anmärkas att metaforer som ”färgade glasögon” bevarar just det
som de utger sig för att kritisera. Det är fortfarande fråga om relationer mel-
lan ögon och verkliga objekt men med något distorderande på vägen. Som
kan kallas ”ideologi”. Att ”seende” i mycket sker genom språket betyder å
andra  sidan  inte  att  ”diskurserna  konstruerar  verkligheten”  utan  att  be-
greppsbildning  och  teori  skapar  förbindelser  med  objekten,  förbindelser
som vi metaforiskt kan tillåta oss att kalla seende, om dessa seendets medel
finns med i ”bilden”. En ideologis ”seende” å sin sida gäller bara spegelbil-
den av subjektet självt.

En följd av distinktionen kunskap-ideologi är att vi även måste skilja
mellan två sorters ideologier.  Sådan ideologi  som har berörts är ideologi
som talar till individen genom mer eller mindre sammanhängande berättel-
ser om vad som antas existera, en värld där hennes tillvaro ter sig menings-
full. T ex religiösa berättelser och ideologier som låter de rådande samhälls-
förhållandena framstå som naturliga  och ofrånkomliga.  Denna berättande
form har flera funktioner. Den är ideologins självmaskeringsform (omkast-
ningen). Berättelserna producerar verkligen subjektivitet men som skall dis-
kuteras i nästa kapitel genom spelet med individens belägenhet inför berät-
tarapparaten. Slutligen tenderar de redan genom sin ”kunskapsform” (att de
söker efterlikna kunskaper och skenbart talar om det objektiva) att blockera
tillägnandet av verklig kunskap. 

Ideologi behöver nu inte alltid vara förklädd. Den andra sortens ideolo-
gier (”typ 2”) är ”icke-teoretiserande” ideologier som inte framträder med
falska pretentioner på att beskriva den yttre verkligheten, utan som nöjer sig
med att just uttrycka  förhållandet  till existensvillkoren. T ex ideologi för
politisk opposition som i detta avseende kompletterar vunnen kunskap om
samhället utan att försöka blanda ihop sig med denna kunskap.

Men, spegelmyten borträknad. Kan man inte tänka sig ”språkliga kon-
struktioner” som rymmer ett kunskapsinnehåll och samtidigt är subjektivt
riktningsgivande? Kontentan av det sagda är nu att en ”konstruktion” inte
går utanför sina tillkomstbetingelser, och att kunskap och ideologi tillkom-
mer och verkar inom olika om än inte alltid i praktiken enkelt åtskiljbara
”apparater”.  (Apparaterna  liksom produkterna  kan  var  intrikat  invävda  i
varandra:  religiösa  skrifter  som  även  rymmer  ackumulerad  visdom,  en
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vetenskap i  vardande som söker lösgöra sig från de ideologiska begrepp
som  den  inledningsvis  tvingats  begagna  och  där  kunskap  och  ideologi
verkar sida vid sida inom det teoretiska systemet, vetenskapliga skrifter där
hyllningar av det vetenskapliga arbetet lyser mellan raderna, den marxism
som kommer att granskas och där utvecklingen gick bakåt mot sådan sam-
manblandning som nyss nämndes.) Undersöker man hur människor förvär-
var  och  använder  kunskaper  finner  man  inte  ideologi  i deras  kunskap;
ideologin finns bredvid, den kan följa kunskapen mycket tätt men framgår
inte ur densamma. Om de som vinner kunskap om brister i samhället genast
fylls av vilja att göra något mot dem, och denna vilja i sin tur förses med
ideologiska bekräftelseuttryck, är det inte kunskapen som sådan som även
rymmer denna ideologi. Omvänt är föreställningar associerade med typ 1-
ideologier utformade för de ideologiska funktionerna och därvid handlar det
inte om kunskap. Om sedan en ideologisk berättelse väver in kunskapsfrag-
ment är det i princip möjligt att särskilja dessa.

Åtskillnaden gäller produkten kunskap och produkten ideologi, greppet
om något objektivt kontra det objektivas grepp om individen, och samman-
hangen  där  respektive  produktion äger  rum. Den målmedvetna  strävan  i
själva produktionen av kunskap respektive ideologiska berättelser kan för-
visso vara densamma. Om vi med Fromms exempel betraktar Thomas av
Aquino när denne grubblade över förhållandet mellan frihet och predesti-
nation och därvid var ”tvungen att tillgripa de mest invecklade konstruk-
tioner”, måste vi erkänna att hans drivkraft att finna en lösning var likartad
en vetenskapares strävan att lösa teoretiska problem. I sin likhet med vår
fråga om förhållandet mellan frihet och ideologisk bundenhet berör Thomas
problem också i viss mån verkliga mänskliga villkor. Men all denna möda
var inordnad i en given religiös apparat, och om tankesystemet ifråga karak-
teriseras som ideologi är det inte som slagordsmässigt avfärdande utan på
den grunden: predestinationsläran tillhörde en för sina ideologiska funktio-
ners skull historiskt framvuxen apparat och syftade till att konsolidera den-
samma.

En annan invändning tränger sig på. Vad gäller världs- och livsåskåd-
ningar, är  allt sådant förklädd ideologi i betydelsen en apparats medel att
hålla individen i sitt grepp? Har inte varje människa en viss ”syn på värl -
den” som är en sammanfattning av hennes kunskaper och sätt att tänka på
det existerande? Jag återkommer till dessa frågor i det sjätte kapitlet. Här
vill jag utifrån de resonemang som förts bara göra kommentaren att natur-
ligtvis tänker människor på världen och livet utan att detta tänkande alltid
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kan karakteriseras som antingen (vetenskaplig) kunskap eller ideologi, men
att man när det kommer till ”sammanfattningar” bör fråga sig varifrån deras
tillslutningar kommer. 

Det bör ha framgått att åtskillnaden mellan kunskap och ideologi inte
syftar  till  sådan  scientism eller  vetenskapstro  som Althusser  ibland  till-
skrivs. Det ankommer inte heller på vetenskapen att ta över och besvara t ex
inom religioner  ställda  frågor  (vetenskapen  som ny religion),  den ställer
sina egna frågor. För vår del handlar det bara om att hålla isär saker gent-
emot den ena ”sidans” vägran att göra så. Samt en beredskap att undersöka
hur det står till med kunskapen, ideologin och deras inbördes förhållande i
givna situationer. Betydelsen av den hårda åtskillnaden kommer att visa sig
i diskussionen om hur ideologiska föreställningar kan övervinnas. En ideo-
logisk myt övervinns inte som ideologi genom att blott konfronteras med en
annan berättelse eller teori. Kritiken måste vara sammansatt: förvisso annan
teori men som strikt benämning av samhällsförhållandena innefattande det
ideologiska, interventioner i berättarsituationerna där det ideologiska utpe-
kas som sådant och ny ideologi som enbart talar om övervinnandet (ideologi
typ 2). Att bedriva kritiken som en jämförelse mellan sidoställda föreställ-
ningar är att acceptera den kritiserade ideologins självmaskeringsform och
avsäga sig kritik av de praktiker och mekanismer där vissa berättelser lad-
das och får effekter.

Kunskapen i sig är inte riktningsgivande. I politiska sammanhang skapas
riktning som just politik, vilket kan förenas med ideologiska bekräftelseut-
tryck. Om vi i triangeln politik-kunskap-ideologi sedan koncentrerar oss på
de två sistnämnda delarna är det medvetandet om och bekräftelserna av att
man äger kunskap, att kunskapen har betydelse för politiska projekt och att
mödorna med att skapa eller tillägna sig viss kunskap innefattar övervinnan-
de av ideologiska hinder, som i givna situationer fungerar som angivare av
subjektiv position och riktning. Betrakta följande passage i Althussers För
Marx:

Du har lämnat det gamla området, de gamla begreppen. Nu står 
du på ett nytt område, vars nya begrepp ger dig kunskap. Det är 
detta som visar att man har bytt plats, har bytt problematik och 
att ett nytt äventyr börjar: en vetenskap i utveckling.15

Här talar en typ 2-ideologi. Det är en ideologi som inte uttalar sig om
hur tillvaron är beskaffad; den söker inte blanda ihop sig med kunskapen
eller sätta sig i kunskapens ställe. Den står i stället bredvid och kommente-
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rar människors kunskapstillägnelse,  den noterar att det är möjligt att byta
plats, att frigöra sig från myter, och den utropar ”vilket äventyr vi har gett
oss in i!”. Den refererar till de skiljelinjer som dras upp inom teorin när en
ideologisk problematik fått ge vika för en vetenskaplig och ett nytt område
för tänkandet öppnats. Som när steget tas från de konventionella ideologiska
ideologibegreppen till ideologiteorins nya område.

Med sitt ideologibegrepp går Althusser direkt på subjektiviteten. Ideolo-
gin är för individen inte en ägodel bland andra, den gäller just detta, varken
mer eller mindre. Sålunda exkluderas kunskapen ur begreppet. I en koperni-
kansk omvälvning bryter Althusser med spegelmyten och flyttar ideologins
centrum från individens ögon till besvarandet av det tal som inom särskilda
apparater är riktat till henne som subjekt. Teorin söker inom en marxistisk
reproduktionsproblematik gripa formerna där motsättningarna mellan frihet
och de olika nivåernas bindningar kan spela. Mot ideologiska berättelser om
autonomt skådande subjekt, av makten styrda subjekt, atomiserade subjekt
(abstrakta individer som släpps ner i ett abstrakt samhälle som laboratorie-
råttor i  en labyrint)  eller  subjekt som uttrycker  sin samtids ”väsen” eller
”tidsanda”, ställs teorin om de ideologiska apparaterna som, kantig som den
kan tyckas, på ett annat och påtagligt sätt förbinder det subjektiva och det
sociala. När vi säger att subjektiviteten formas i apparaten (men inte bara
där) och denna i sin tur tjänar reproduktionen av samhällsförhållanden, är
det inte heller fråga om enkel påverkan fram och tillbaka (eller enkelriktat)
genom tre led. Sådan logik räcker inte för att beskriva det ”imaginära för-
hållandet”.

En del av kritiken mot Althusser går ut på att hans ansatser tvärtemot att
bryta ny mark var instängda i gamla reduktionistiska problematiker om eko-
nomins bestämmande och om enheten i ”den härskande klassens ideologi”.
Om han ibland talade om sådana saker i väl grova termer är det ändå kapita-
lismen som vi lever under, samtidigt som slutenheterna i den dominerande
ideologiska formationen (som inte är en essentiell enhet) faktiskt förekom-
mer artikuleringar av grundkonflikterna. Och vad som entydigt kvarstår är
det  berörda  brottet  och  dess  skiljelinjer,  hitom  vilka  ideologikritik  kan
bedrivas  utan  att  dikteras  av  föremålet  för  kritiken.  Det  är  äventyret  att
beträda det nya området som ligger framför oss.
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4. Det imaginära förhållandet

Hur görs ”den mänskliga energin rustad för uppgifterna i ett givet ekono-
miskt och socialt system”? Hur formas med andra ord individens levda för-
hållande till de yttre förhållanden som hon verkar under? Althusser talar i
det  sammanhanget  om ideologi  och  då  som ”det  imaginära  förhållandet
mellan individerna och deras reella existensbetingelser”. Detta förhållande
sägs i enlighet med kritiken av de konventionella ideologibegreppen ha en
materiell existens. Ett första påpekande är därför att det inte primärt avser
inbillningar hos individerna. En ideologi kan rymma åtskilligt med inbill-
ning,  men det  är  inte  föreställningar  om vad  som existerar  som är  dess
huvudsakliga innehåll. Ideologin är i Althussers teori en kommunikations-
struktur  som  beskrivs  med  de  tre  nyckelbegreppen  ideologisk  apparat,
anrop (interpellation) och spegling. Ideologin anropar individen  med namn
och attribut för att få henne att lystra, upptäcka att anropet gäller just henne
och erkänna den mottagarposition som det definierar, en position i vilken de
bilder som förmedlas är meningsfulla spegelbilder av henne själv och hen-
nes deltagande i olika verksamheter. Utger sig bilderna för att gälla världen
eller samhället är det för att benämna individen och hennes plats i världen,
den symboliska positionen. Denna position har vanligen en yttre förankring
– lönearbetet,  konsumtionen, det demokratiska deltagandet – men är som
ideologi en ständigt återskapad och underhållen relation till apparaten, hur
individen fortsätter att lystra till och besvara anropen, ”ja, det är jag”, eller
med andra  ord  en  fasthållning  i  kommunikationsakterna  som bygger  på
igenkänning och bekräftelse snarare än argumentering. Om ideologin talar
om de fria individerna i marknadssamhället förmedlar den en myt som döl-
jer ofriheten, men mytens verkan ligger i hur ideologin samtidigt talar  till
dem, anropar  dem som de Fria  Individerna,  detta  i  samband med att  de
utövar marknadernas ”friheter”. 

Apparaten å sin sida är mer än platsen för anropen och speglingen. Den
är regleringen av de praktiker (ritualer) som det är fråga om. Förmedlingen
av bilderna är inte en enkel överföring av information. När individen i anro-
pen tilldelas ett betydelsebärande Namn är det inte som en enkel stämpling.
Ideologin finns runt individen (existerar materiellt) som praktiker inom vil-
ka budskap mer eller mindre uttryckligt uttalas, varvid bindningseffekten till
inte obetydlig del ligger i det aktiva deltagandet och den rituella upprepnin-
gen.  Speglingen  som  helhet  är  således  inget  enkelt  betraktande  av  vad
individen accepterar som sin självbild. Det kan handla om komplexa spel
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mellan belägenheten inför apparaten och de implicita eller explicita myter
som interpellationerna refererar till. Senare i kapitlet skall Žižek få bidra till
interpellationsteorin på denna punkt.  Men redan  det  sagda innehåller  det
väsentliga  i  brytningen  med ideologiernas metaideologiska ”självförståel-
se”, enligt vilken det är deras manifesta tal där världsåskådningar, politiska
ismer, värderingar osv formuleras som är ideologin. Vars plats är huvudena
på de individer som genom dem ser tillvarons essenser och först i nästa led
vad som därför krävs av dem. Att ideologi kan innebära att individen ”helt
på egen hand” utför ”sin underkastelses gester och handlingar”16 omskrivs
till att hon handlar i enlighet med hur hon uppfattar världens beskaffenhet
och sin därav följande roll.

Brytningen har alltså så långt två komponenter. I en ideologis bilder ser
inte individen (sant eller falskt) en yttre verklighet; hon ser sig själv som
subjekt.  Och detta  ”seende”  underhålls i  hennes deltagande i  ideologiska
praktiker och besvarande av deras interpellationer.

Två förtydliganden måste göras. Det imaginära förhållandet är ett vanli-
gen indirekt accepterande av villkoren för individens verksamheter genom
hennes deltagande i de speciella praktiker som utvecklats inom eller tillsam-
mans med verksamheterna för att ge hennes ofrånkomliga behov av tillhö-
righet  och riktning spelrum. I  det  typiska  fallet  rymmer den ideologiska
apparaten spegling och bekräftelse av subjektiv riktning för ur maktens syn-
vinkel ”goda subjekt”. Men apparaterna är i allmänhet inte medvetet konst-
ruerade  för  detta  ändamål.  Deras  funktionärer  är  själva  inneslutna  i  den
ideologiska praktiken och tillgodoser sina egna ideologiska behov. Samti-
digt som orsakerna till en apparats särdrag måste sökas i den samhällsfor-
mation som den tillhör, byggs och underhålls den inifrån; det är dess insida
som är synlig för alla parter. Ett syfte med ideologikritiken är att möjliggöra
större medvetenhet kring de ideologiska praktikerna, inte minst de egenska-
pade, men apparatens funktioner är sådana att vi inte heller då kan tala om
den som ett av någon kontrollerat verktyg.

Inte heller handlar det om någon absolut inlåsning där individen förlorar
allt eget agentskap. Både vad gäller individernas och apparaternas autonomi
gäller sådan dialektik som tidigare diskuterats men aldrig helt kan utredas.
Kritiken varken mäter bindningars styrka eller utreder intentioner, inte hel-
ler syftar den med begrepp som produktionsförhållanden, imaginärt förhål-
lande, ideologisk formation och samhällsformation på en stor och noga kart-
lagd struktur. Den söker med sådana begrepp formulera och angripa poli-
tiska problem: vad för slags förhållanden är det som radikal politik ingriper
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i och vilka reproduktiva krafter möter den? Speciellt: hur kan de ideologiska
förhållandena urskiljas som brott med deras självmaskeringar?

När människor går in i en verksamhet, t ex i ett lönearbete, träder de –
fortfarande i det typiska fallet – även in i ideologiska apparater där deras
förhållande till verksamheten och dess villkor ges en sådan form som inne-
bär  subjektiv riktning och  i  praktiken  ett  accepterande.  Här förutsätts  att
ideologin kan verka tillsammans med andra ideologier som besvaras. I de
faktiska mellanhavandena mellan ”arbetsmarknadens  parter”  naturaliseras
dessa kategorier. Vilket kan förenas med opposition uttryckt i ett vi-dem-
tänkande, en solidaritet och en stolthet över yrkesskicklighet som medger
att man ser ner på ”dem där uppe” men utan tro på förändringsmöjligheter.
Den ”imaginära deformeringen” av existensvillkoren – som det ju också är
fråga om – vilar på ”det  imaginära förhållandet  mellan individen och de
reella villkor under vilka han lever”. Det imaginära kan helt enkelt sägas
ligga i avståndet eller olikheten mellan de ideologiska praktikerna och själ-
va verksamheten eller de fundamentala livsvillkoren. Ordet imaginär skall
läsas avbildande, representerande, förflyttad till annan plats och transforme-
rad till annan form, varvid det avbildade inte är livsvillkoren utan individens
förhållande till  dem. Det imaginära är inte idéerna eller illusionerna utan
formerna i vilka förhållandet levs. Vad som objektivt är individens inord-
ning i sociala strukturer  är  något  som verkar  genom praktiker  med egna
protokoll och egen rekvisita – där idéerna ingår som sådan. Men medan en
teckning av en pipa visar en pipa fast den inte är en pipa, pekar den ideolo-
giska representationen av exempelvis en underkastelse bort från det repre-
senterade och skapar sitt eget slutna rum.

I det anförda arbetsplatsexemplet ser vi en kultur där solidariteten odlas,
medan utsugningsförhållandet (för att använda marxistisk terminologi), som
är solidaritetens upphov, om inte döljs så ändå förpassas till  bakgrunden.
Kulturen rymmer säkerhetsventiler och kompletterar  som egenproducerad
ideologi och som inkapsling av motståndet den förskjutning som ligger i
själva  löneförhållandet,  inte  bara i  skenet  att  lönen är  ekvivalent  till  det
utförda arbetet utan även i ”arbetsgivarens” adressering av ”löntagarna” på
den ifrågavarande fria marknaden, ”Du som vinner din försörjning och din
konsumtion genom ditt arbete och dess rättvisa betalning”. Denna ideologi
som är inbyggd i själva löneformen lösgjord från exploateringens realiteter
går hand i hand med nästa förskjutning, konsumtionsideologins. Reklamens
anrop av individerna som konsumenter förskjuter identitetsskapandet från
producentskapet  (som  exploatör  eller  exploaterad)  till  konsumentskapet,
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samtidigt som det hela handlar om livet under de kapitalistiska förhållan-
dena och accepterandet av dessa. Det är inte nödvändigtvis det förföriska i
reklamens budskap som har ideologiska effekter utan den ständiga närva-
ron, inarbetningen av varumärken i medvetandet, köptemplens överdåd och
myller av människor etc, som sätter likhetstecken mellan konsumentroll och
mänsklig existens. Privatiseringen av välfärden och interpellationerna av de
nya Kunderna bryter ned äldre uppfattningar om vad ett samhälle och där-
med en medborgare kan vara. Vad gäller samhällsförhållandena ingår vand-
ringen till valurnorna i en reglering av individens förhållande till makten,
där en viss politikens teater hamnar i förgrunden medan frågorna om den
ekonomiska makten skjuts åt sidan. 

Dessa förskjutningar innebär inte primärt att något göms undan, inte hel-
ler att individen flyr till eller tvingas in i en fantasivärld; ideologins uppgift
är tvärtom att förlika henne med de villkor hon lever under, att få henne att
känna igen sig själv som subjekt och se mening i det hon gör. Men rösterna
som hjälper henne med detta kommer från andra håll och talar om andra
saker,  som  när  de  utdelar  religionens,  konsumismens  eller  demokratins
insignier. Här noteras att samtidigt som apparaterna utvecklats tillsammans
med verksamheter eller samhällsförhållanden för att de ideologiskt stödjer
dem, utgör  de relativt  självständiga  former  för  en mängd subjektiva och
objektiva villkor, däribland apparaternas egna. Och just genom avståndet,
utdragningen av det  objektiva förhållandet  av t  ex underkastelse till  vad
gäller de omedelbara framträdelserna annorlunda förhållanden, ges maske-
ringseffekterna. Dvs den flerfaldiga maskeringen, av  hur ideologin håller
fast individen på den förskjutna platsen (självmaskeringen), av förskjutnin-
gen som sådan och av de yttre förhållandena. Men jag vill tillägga att jag
inte ställer mig bakom Althussers tal om all ideologis ”med nödvändighet
imaginära  deformation” (min kursivering).  Som vi skall se finns ideologi
vars apparater faktiskt står i  nära förbindelse med verksamheter och som
inte heller kan sägas vara källor för inbillning eller deformering.

Uttrycket ”imaginärt förhållande” pekar med andra ord på:
a) Att individen verkar under villkor, ”de reella existensbetingelserna”,

som hon inte själv kontrollerar eller ens i större utsträckning förstår.
b) Att hennes subjektiva förhållande till  dessa villkor,  hennes sätt att

leva dem, är gestaltat i former där psykologiska behov av tillhörighet och
riktning både tillgodoses och exploateras.

c) Att dessa ideologiska former av anrop och spegling regleras i särskil-
da apparater och deras ritualer, skilda från de andra förhållanden och prak-
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tiker som de ändå betjänar.
d) Att en ideologisk form är en lösning på många eventuellt konfliktfyll-

da subjektiva och objektiva villkor, ”formen i vilken motsägelserna kan röra
sig”.  Ideologierna  är  utdragningar  av förhållandena mellan individer  och
samhälle som ingendera sidan kan avvara.

e) Att ingenting av detta blir omtalat, att en ideologisk form är en ”insi-
da utan utsida”.

”Imaginärt förhållande” är mer än begreppet för föreningen av indivi-
dens  subjektivitet  och  hennes  anpassning  till  objektiva  förhållanden,  där
tyngdpunkten  flyttats  från  ”idéerna”  till  det  materiella,  praktikerna.  Det
finns fler skiljelinjer att dra. Begreppet bryter med sådan linjär kausalitet
enligt vilken makthavare funnit ”verktyg” för sådan ”påverkan” som leder
till de underordnades ”samtycke”. Det är inte bara ”verktygens” kontroller-
barhet som måste ifrågasättas utan modellen med aktörer, verktyg och olika
för individen i tiden avgränsbara ”internaliseringsprocesser”. Förvisso har
vi att göra med aktörer med verktyg, men vad som kan uppdagas när vi talar
om maktreproduktion är relationer mellan över- och underordnade, där eko-
nomisk eller annan makt funnit även ideologiska former, dvs apparater och
imaginära förhållanden som snarare än att vara platserna för och resultaten
av ”påverkan” är  samtidiga  delar  av relationernas  materiella  former.  Att
fortlöpande svara på tilltal och därmed erkänna adresseringen, att spegla sig
i tillhandahållna bilder, allt inom etablerade apparater, är något annat än att
talas fram till ett ”samtycke”. Inte heller handlar det om ”internalisering” i
betydelsen att något yttre enkelt ”flyttat in” i individen utan om respektive
imaginärt förhållande som de förskjutna och relativt självständiga former i
vilka underkastelsen levs.  (Jämför med kritiken av myten om kunskapen
som något som flyttat över från objekt till subjekt.) I motsatt riktning dras
skiljelinjen mot föreställningar om samhället som en organism. Det är vis-
serligen fråga om en sorts evolution, men fortfarande av relativt självständi-
ga former i ej förutbestämd samverkan, inte om delar underordnade en hög-
re enhet.  Slutligen får  inte tappas bort att vi  inte talar om motståndslösa
tillstånd utan om förskjutningar med effekten att förekomma motståndets
artikulering. Tro, misstro och cynism (”det kan inte vara annorlunda”) ingår
ofta i en förening likvärdig med tro.

Vad beträffar  tidsfaktorer  finns förstås sådana,  vi  skall  senare  i  detta
kapitel se hur den ideologiska apparaten behöver ”tid”, men som vi också
skall se är just  den tiden förnekad i de konventionella ideologibegreppen,
eftersom den gäller hur kontakten med apparaten verkar i det omedvetna.
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Med dessa korrektiv i minnet tillåter jag mig att ändå ofta använda ett mer
konventionellt språkbruk och tala om t ex ”ideologisk påverkan”.

Althussers essä startade i frågorna om reproduktionen av produktions-
förhållandena, men interpellationsteorin är tillämplig på alla frågor om hur
ideologier i ett samhälle bidrar till olika verksamheters och maktförhållan-
dens upprätthållande genom att förlika individerna med vad de under givna
villkor faktiskt gör (striktare uttryckt: genom att vara förlikandets former).
Talar vi om ideologisk cementering kan den ske inom enskilda verksamhe-
ter där man på grund av inre och yttre konflikter har svårt att nå målen och
”att  hålla flaggan högt” blir något  bokstavligt,  ideologisk praktik som är
kompensatorisk  med avseende  på  individens  upplevelse  av  mening.  Det
återkommande exemplet  är  politiska  rörelsers  upptagenhet  med den  inre
sammanhållningen. Senare i kapitlet skall jag kommentera vad som utspelar
sig i skolans värld, där det ”flum” som många anser sig iaktta i mycket är
sätt  att  förhålla  sig till  ett  omöjligt  uppdrag – när  omöjligheten inte kan
omtalas.  Här  sker  ständigt  ideologisk  innovation,  innefattande  allt  ifrån
ritualisering av rationaliserande talesätt som uppkommit som tillfällig lind-
ring av spända situationer  till  de Nya  Metoderna.  Verksamheten  fortgår,
sammanhållen av den ideologiska praktiken kring den inre klyfta (mellan
mål och faktisk verksamhet) som samtidigt underhålls. Ideologin uppgår i
den dominerande ideologiska formationen men omedelbart bestämd inifrån
den lokala situationen. I kapitlet Positiv ideologi liksom i det sista kapitlet
diskuteras motsatsen till sådan ideologi, t ex motståndsideologier med posi-
tiva spiraler, där bekräftelserna av faktiskt motstånd adderas till detsamma.

Generellt kan ideologiska blockeringar ses mot bakgrunden av att såda-
na ideologier är utvecklade för att medge subjektiv existens under den kon-
fliktfyllda helheten av förhållanden och villkor, vilket är just vad den enskil-
da ideologiska lösningen själv praktiskt förnekar, då den i stället framstår
som individens eller gruppens egenvalda strävanden och/eller som skådande
av  essenser  i  det  objektiva  –  den  ideologiska  omkastningen.  Ideologin
skymmer konflikterna som den är en produkt av genom att det egna talet
och den egna praktiken med skenbar enhetlighet tar all plats. Även om indi-
viden  är  medveten  om konflikternas  existens  innefattas  inte  häri  hur  de
ideologiskt bestämmer sätten att leva under dem. Ideologin verkar cemente-
rande genom att den innebär försvagad eller utebliven kontakt med de vill-
kor som format den, inte i ett kognitivt avseende som skulle kunna korrige-
ras med enkel upplysning, utan genom den ideologiska praktikens omslu-
tande och subjektivitetsformande närvaro. Annorlunda uttryckt: en ideologi
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är överbestämd av alla de förhållanden som den själv är en existensbetin-
gelse  för,  och en av bestämningarna  är  att  denna överbestämning måste
hållas utanför synfältet.

Ta exemplet folkhemsideologin med sin nationalism. Den var en kom-
promiss ideologi,  ett  sätt  att bedriva politik under och inom konflikterna
mellan  intressekampen  och  röstmaximeringen,  mellan  socialistisk  politik
och  strävan  att  vinna  legitimitet  inom den stat  som skulle  användas  för
intressekampen. Men den var inte en kompromissideologi; den skapade sin
egen praktik, sina egna berättelser,  omdefinierade den politiska terrängen
och tycktes äga sin egen essens. Den maskerade klassamarbetet men fram-
för allt sig själv, den gjorde allt för att inte framstå som det den var.17

Bonden arbetade sex av veckans dagar på åkern och gick till kyrkan den
sjunde. Där fick han höra att det var Guds vilja och skapelsens mening att
han skulle tjäna herrarna. Men den världsbild som därvid presenterades var
inte mer konstitutiv för ideologin ifråga än stenarna i kyrkobyggnaden. Det
är struktureringen av rummet (åkern - kyrkan) och tiden (den repetitiva för-
delningen) som uppvisar en genomförd gestaltning av nödvändigheterna: att
producera under rådande produktionsförhållanden och att göra detta som ett
subjekt med tillgodosett ideologiskt behov. Individen hålls fast i en fysisk
position (i kyrkbänken där var och en kunde ha sin anvisade plats), där hon
samtidigt genom det ideologiska talet placeras i en symbolisk position. Hon
förses med bilder och symboler som låter henne känna igen sig själv och det
hon gör i meningsfulla sammanhang, men det är anropet som sådant och
dess institutionalisering som bär detta; när hon förstår att anropet gäller just
henne befinner hon sig redan i spegelrelationen till det anropande Subjektet
(här kallat Gud).  Bilderna ger  sken av att spegla världen (och det utom-
världsliga) och att förklara, men de tjänar bara subjektets spegling inom den
aktuella  ideologiska  apparaten  och  inneslutning  i  den  totala  struktur  av
praktiker och maktförhållanden som ideologin bidrar till att reproducera.

Religionen, i form av kristendom, fick tjäna som Althussers mest utförli-
ga exempel. Vilket förstås inte var ett godtyckligt val; som ursprunglig och
genom historien dominerande ideologiform har religionen försett sig med
de mest påtagliga apparaterna och de mest utstuderade ritualerna: byggnads-
verken, hierarkin av religiösa dignitärer, Skriften där Guds ord är nedteck-
nade, liturgin och de rituella föremålen. Man kan notera att den ideologi
som går längst i att i sina myter framställa en andlig verklighet är den som
är mest ”materiell” i sin praktik, dvs i bruket av fysiska föremål som inte
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har några andra funktioner. I kristendomen är ideologiteorins teser konkreti-
serade som i det att anroparen är koncentrerad i en gestalt, Skaparen och Fa-
dern, som dessutom genom Sonen gör sig till människa.18 Det anropande
Subjektet är både personifierat och radikalt externaliserat till det hinsides.
Anropet  förmedlas högst  explicit  av prästen i predikstolen. Statusen som
”Guds barn” är den symboliska position som framgår ur den ömsesidiga
speglingen med Fadern. Den enhet som varje ideologi söker introducera är
uttalad och utvidgad till hela ”skapelsen”. Historiskt har också det i exemp-
let  enkla  imaginära  förhållandet  –  underkastelse  under  härskaren  genom
underkastelse under Guden (”Frukta Gud, ära konungen!”) – varit framträ-
dande. Naturligtvis kan religionens imaginära förhållande gälla annat eller
mer än sådan underkastelse, ytterst själva livet och dess skiften.

Ideologiteorin för religionskritiken liksom all ideologikritik till en tredje
nivå. Om den första nivån handlar om att bedöma sannolikheten av högre
makters existens, och den andra nivån talar om det gudomliga som projek-
tioner av mänskliga önskningar och behov eller som maktens redskap, tar
teorin själva projektionsakterna till objekt. På den andra nivån står fortfa-
rande gudsidén och de religiösa dogmerna i centrum, fast de uppfattas som
funktionella uppfinningar. Förvisso har varje religion sina speciella teman
som bidrar till  dess framgång och som idéhistoriker fördjupar sig i,  men
funktionen ligger  inte i  idéerna  som sådana utan som i  annan ideologi  i
kommunicerandet  av dem, att  individerna  adresseras  och innesluts  i  den
ideologiska praktiken, något som blir grund för den religiösa upplevelsen.
(Anropen aktiverar en disposition i psyket för sådana upplevelser av helhet
och delaktighet i något större.) Kritiken belyser den märkliga kommunika-
tion, där  något  verkligt,  deltagarnas  utbyten av tecken och hyllningar  av
värden som växt fram mellan människorna, tjänar något likaledes verkligt,
individernas  imaginära  förhållanden  till  sina  reella  existensbetingelser,
genom ett konstant tal om något bortom människorna, något som är uppen-
bar(a)t bara i tron. Det mest interna, vad som försiggår mellan apparat och
individ – och där är det mycket som försiggår, inte minst ifråga om psyko-
logisk dramatik – görs till det mest externa, något som sägs föregå allt och
befinna sig bortom och över allt.

De två första nivåerna är alltså i mycket begränsad mening kritiska. En
ideologis myter och deras kategorier, t ex ”Gud”, är i absolut mening inter-
na för den ideologiska praktiken; de har ingen mening utanför interpellatio-
nerna där de används. Därför är mystifikationen total när man börjar ”disku-
tera” myternas sanningshalt, t ex frågan om ”Guds existens”, lösryckt från
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dessa sammanhang. Det vill säga, så lösryckt är det egentligen inte, även
detta är apparatens funktionella mystifikation, dess maskerade grepp om en
större krets än de egentliga anhängarna, en del av metaideologin.

Religionens modernisering handlar i mycket om en nedmontering eller
modifiering av apparaternas mest påtagliga uttryck. Detta kan iakttas vid en
jämförelse mellan katolicismen och protestantismen. Som Fromm påvisade
är Luthers gud mer diffus och avlägsen än katolicismens tydliga vägvisare
(men kräver i gengäld en mer djupgående underkastelse).  Den tilltagande
individualiseringen i samhället framställs som att individen står fri, dvs en-
sam, inför sin skapare med mindre av en påträngande och teatral apparats
förmedling. Idag kan de som tror ”att det måste finnas något högre” vara
måna om att distansera sig från kyrkans apparat, s k privatreligiositet. Vilket
får återverkningar inom kyrkan, en slitning mellan att framstå som moderna
och att restaurera ritualer och mystik.

Samtidigt är det apparaternas tyngd som låter religionen behålla ett visst
grepp även efter att gudsidén ifrågasatts. Liksom privatreligiositeten är ett
halvt uppror mot något som ändå fortsätter att vara dess bas (tron ”att det
måste finnas något högre” är rimligen inte utan grund i årtusendens olika
handfasta sätt att externalisera Subjektet genom dyrkan av högre makter),
har de religiösa apparaternas närvaro (t ex i almanackan) och prägling av
språket fortsatta effekter. Exempelvis termen ateism är som enkel negation
dikterad av det negerade och rymmer ingen ideologikritik. Vidare har eti-
ken, fast alltmer försvagat, ett ovanifrån bjudande drag, även när det ”ovan
där” belägna inte explicit erkänns.

Och alla åskådningsprogram och skriverier i media på temat ”somliga
tror si, andra tror så, vad tror du?”, gärna med tillägget att det nu ”åter” är
”tillåtet” att ha och uttrycka en tro, är det verkligen en öppenhet inför ämnet
som de demonstrerar? Talar de om religiös tro, eller är det en metatro dikte-
rad av befintliga religiösa apparater som ljuder? Jag vill  påstå att de just
genom att tala om tron som något helt privat, individens position inom ett
frisvävande rum fyllt av religiösa föreställningar, själva utgör en komplet-
terande apparat  som anropar  alla  som tror  si  eller  så,  som ”söker”  eller
betecknar sig som ”icke troende”. Att man skall tala om tron utan att tala
om apparaterna befästs alltså i ytterligare en apparat, där trosföreställningar
inventeras,  exponeras  och  genom apparatens  tyngd valideras.  Liksom de
privatreligiösa som får komma till tals för att förklara att de från olika reli-
gioner ”plockar det som passar just dem”, jämställer man olika uttryck för
ideologisk interpellation. Och det är klart att det anrop som passar den ene
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inte passar den andre och att brottstycken från olika apparater kan kombine-
ras. Men vad man uttryckligen talar om är bara omkastningarnas produkter
och  effekter  som  tillhöriga  det  nämnda  ideella  rummet,  detta  som  en
omkastning även av den egna metaideologiska praktiken. Den sistnämnda
omkastningen kan även beskrivas så att talet om individens strävan att nå
kontakt med en andlig verklighet och den resulterande tryggheten och inre
friden skymmer den omedvetna, irrationella attraktion som vi med Žižek
strax skall säga mer om och som upprätthålls genom de religiösa anropen
som sådana,  inte  i  individens  värdering  av  olika  budskap och  praktiker.
Vittnesmålen  om religionens  positiva  effekter  bidrar  verkligen  till  dessa
effekter, men inte på något genomskinligt sätt, t ex genom skapandet av ett
”tillåtande klimat”; man når som Žižek påpekar inte friden om det är det
man föresätter sig utan som en (bi)effekt av en oförbehållsam tro som bara
är möjlig genom inneslutningen i den ideologiska apparaten, som i vår tid
måste kompletteras  med en metaapparat  kring hyllningarna till  ”pluralis-
men”, olika andliga formers likvärdighet. Ideologikritiken behöver inte ha
som mål att beröva de troende deras tro men strävar efter att hävda sig själv
som det område för kritik som ideologin i själva sin konstruktion utesluter.
(De troendes ”tvivel” är ingen sådan kritik.)

Lika talande för berörd metaideologis starka ställning är som sagt  de
eviga  religionsdebatterna,  vars  teman kan  vara  tolerans  eller  religionens
plats i  samhället,  men som ändå graviterar  mot ”frågan” om ”Guds exi-
stens”. Där m a o guden fortsatt sitter i högsätet och det även när han förne-
kas. Eller där agnostikerna framträder som de sansade och förnuftiga som
manar till ”öppenhet” inför ”livsfrågorna”. Här vittnas om hur de alla på ett
eller annat sätt befinner sig på de förnekade apparaternas insidor. Jämför
åter med beteckningen ateist på den som inte positivt besvarar kyrkoappara-
tens interpellationer  men som genom att  identifiera sig med denna enkla
negation av interpellationsspråkets idémässiga innehåll ändå svarat. Ingen
har sagt sista ordet om den ”andliga dimensionen”, men i debatterna regle-
ras effektivt vilka ord som sägs. De struktureras så att ett antal alternativ i
existensfrågan,  misskännande  motsatsställningar  ”vetenskap  och  tro”  osv
förefaller att tillsammans vara uttömmande. Varvid osynliggörs hur de ej
debatterade religiösa apparaterna genererar debatten ifråga och hur denna
själv är en apparat  som säkrar misskännandenas reproduktion. Ju ivrigare
man debatterar desto mer misskänner man debattens betingelser och karak-
tär och desto hårdare skruvar man fast sig inom apparaten. Går vi till agnos-
tikerna anser sig de vara ”öppna” när de hävdar att ”frågan” inte kan ges ett
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säkert svar, varvid de demonstrerar slutenheten i att inte ifrågasätta själva
frågan. Gud är fortfarande en hypotes och inte en interpelleringskategori,
vad som i nästa kapitel kommer att kallas en ideologisk kategori. Eftersom
man inte äger sådana begrepp och inte heller saknar dem – debatten verkar i
befintligt skick tillräckligt rik och den låter debattörerna identifiera sig med
sina  respektive  positioner  –  kan  man  inte  ens  överväga  möjligheten  att
något väsentligt saknas. Till detta kommer fenomenet teologi, ”frågor” som
generar nya ”frågor” i oändlig följd, just för att de utesluter kritiska frågor
om  produktionsprocessen  själv.  Tillslutning  utåt  genom  tilltagande  inre
komplexitet hör till de ideologiska mekanismerna. Somliga manar till ”dia-
log”, men en part är utesluten, inte genom censur utan genom belägenheten
utanför det fält som inte kan erkänna någon utsida, i en position där det är
gudsidén som inte finns – som hypotes, rent antagande om existens. Det är
mot sådan reglering som ideologikritiken åter måste försvara  sin existens
och beredskap att ingripa i varje ideologiskt fält som formar sig efter denna
modell, t ex fälten av politiska respektive filosofiska ”ismer”, där striderna
ger sken av att omfatta alla möjliga alternativ. 

Två anmärkningar. Individen kan mycket väl medge att det är vistelsen i
kyrkorummet och deltagandet i ritualerna som skänker tryggheten, snarare
än kontakten med en övernaturlig makt. Men det är fortfarande fråga om en
omkastning, i samklang med modern individualism, där individen uppfattar
att hon sökt sig till denna trygghetens källa, vilken uppfattning är en effekt
av den omslutande apparatens sätt att interpellera. För att ytterligare förtyd-
liga kritikens uppgift är denna inte att beslå individen, eller för den delen
apparaten, med ”fel” i fall som de nämnda. Dvs att det skulle vara ”fel” att
inte vara fullt medveten om de egna beteendenas grunder. Kritiken består i
att där det förefaller angeläget ställa frågor om ideologiska praktikers effek-
ter och funktioner.

Ett tillägg kan också göras vad gäller religionen som ursprunglig och
mest utpräglad ideologiform. Medan t ex konsumtionsideologi inte alls om-
talar sig som ideologi och de manifesta politiska ideologierna enbart visar
upp omkastningens produkter, är det speciella med det religiösa talet om
”vår tro” att dess effekt förutsätter konststycket att man på en och samma
gång talar om och förnekar omkastningen. Paradoxen är att när man talar
om ”tron” (”att komma till tro”) handlar det inte så mycket om att försant-
hålla den ena eller andra föreställningen som om överenskommelsen att leva
i de ideologiska effekterna och därvid ”utplåna spåren” av de processer där
de skapas.  Med andra ord den överenskommelse som inte heller den får
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göras medveten.
Innanför/utanför är ett återkommande tema i framställningen. Religio-

nen går i sina läror utanför det mänskliga för att finna dess väsen och låter
det (upp)funna bli ett omslutande hölje, en yttersta enhet i vars namn anro-
pen görs, detta så att ideologin ifråga (liksom all ideologi) ”inte har något
utanför sig” (vi återkommer strax till detta uttryck), vare sig den egna pro-
duktionsprocessen eller de reella existensbetingelser som den (för den utan-
för  ideologin belägna kritiken) avbildar  ett  förhållande till.  Oavsett  vilka
samhällsförhållanden som är synliga eller osynliga är den egna ideologin,
innefattande  metaideologin,  inåt  osynlig  som  ideologi.  Den  symboliska
positionen ”jag som tror si eller så” har verkligen utplånat sina spår.

Men om religionen ett tacksamt demonstrationsobjekt är ideologins verklig-
het  mer  komplex.  Individen  är  skärningspunkt  för  olika  ideologier  som
knappast kan räknas, då de är många, av olika dignitet och med oklara grän-
ser till varandra och till det icke-ideologiska. Apparaterna kan te sig mycket
olika och de kan vara mer eller mindre hårda i sin materialitet. Såväl ”de
reella  existensbetingelserna”  som  de  imaginära  förhållandena  avser  en
mångfald förhållanden som på alla ledder går in i varandra. De förra inne-
fattar allt som ovillkorligt är närvarande i eller styr över individens liv och i
den meningen kan betraktas som fundamentalt: utöver samhällets produk-
tionsförhållanden  t  ex  livscykeln,  sexualiteten  och  förhållandet  mellan
könen. Patriarkatet är ett fundamentalt maktförhållande som samverkar med
klassordningar, även så att sätten att utöva manlig överordning kan ingå i
sätten  att  leva  klassmässig  underordning  (som  kompensation  och  som
acceptans av hierarkiska strukturer). Medan kvinnorna kan tvingas till dub-
bel underordning och i detta vara föremål för all ideologisk konstruktion av
kvinnlighet.  Kroppen och dess förmågor tillhör detta reella,  med kropps-
övningar rituellt  värderade i idrottstävlingar.  Vilket  i  sin tur kan vara en
form för utövande av något så annorlunda som nationalistisk ideologi. Det
imaginära förhållandet som ideologiteorins centrala tes talar om är sällan
enkelt, det är ett överbestämt förhållande till alla existensbetingelser som
det självt är en existensbetingelse för.

En punkt där ideologiteorin behöver utvecklas och är öppen för utveck-
ling är frågan om en ideologisk apparats initiala grepp om individen. Hur
verkar  ideologins ursprungliga  attraktion? Žižek hävdar i  Lacan-baserade
diskussioner att den ideologiska manifesta ”tron” är en omvandling av en
med den ideologiska praktiken förenad omedveten ”tro” av mer irrationellt
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slag, en ”tro före tron”, en underkastelse under ”lagen som lag”.19 De ideo-
logiska  apparaternas  dunkla  närvaro  ger  upphov till  fantasier  och  begär.
Omvandlingen till manifesta kategorier maskerar att ideologins ”njutning”
fortsätter att tillhöra ett underliggande skikt av subjektiviteten, närheten till
en Mening ännu utan brist, eftersom ingen mening redovisats, förkroppsli-
gad i apparaten och uppfordrande genom den senares omslutande närvaro.
Žižek refererar till Kafka; de ideologiska effekterna förutsätter ett spel mel-
lan underkastelse under något obegripligt  men mäktigt  och underkastelse
under den manifesta lagen, där den sistnämnda kan vara vad subjektet till
sist tvingas klamra sig fast vid. Underkastelsen är ovillkorlig just i det att
den i grunden inte är rationellt motiverad; den kan innefatta skuldkänslor
utan vetskap om vad man är skyldig till – utöver denna ovetskap som är nog
så allvarlig. Žižek kritiserar Althusser för att denne inte tänkt igenom för-
bindelsen mellan apparat  och genomförd interpellation. ”Internaliseringen
av apparaten” kan aldrig lyckas helt, det finns alltid en rest av irrationalitet
och  meningslöshet,  och  ”långt  ifrån  att  hindra  subjektets  fullständiga
underkastelse i förhållande till  det  ideologiska dekretet  utgör denna rest
dess grundläggande villkor”. Žižeks psykoanalytiska företag är inte lätt att
följa. Men oavsett om man uppfattar och accepterar hans svar på frågan om
vad den ideologiska bindningen ytterst består av eller inte, tillför han något
för ideologikritiken väsentligt, insikten att styrkan i bindningen ligger i en
kniptångsmanöver, att interpellationen verkar på flera nivåer, och att det är
på en irrationell och omedveten nivå som den först finner fäste, när den inre
beredskapen för ”underkastelse”, att följa ”lagen som lag” (det fundamenta-
la  behovet  av  riktning),  möter  de  yttre  ideologiska  praktikernas  ritualer,
detta innan det  ideologiska talet,  symbolerna och rationaliseringarna fyllt
upp medvetandet och även rationaliserar ritualerna.20

Žižek utvecklar alltså kritiken av de konventionella ideologibegreppen
ytterligare. En ideologi avbildar inte världen; den låter individen spegla sig
som subjekt  och  inget  mer.  Speglingen  i  sin  tur  är  inte  ett  omedelbart
betraktande av en spegelbild, då den förutsätter att individen redan fångats
av  ogenomskinliga  anrop  utan  identifierad  avsändare,  en  återvändsgränd
från vilken hon flyr till ”lagen” utan denna någonsin helt förmår infria sina
löften. Svaret ”ja, det är jag” avser inte identifieringen med bilder och sym-
boler så mycket som detta att vara träffad av anropet och inte förmå avvisa
det, en belägenhet som i högre eller lägre grad leder till identifiering. Tvån-
get att svara utgår inte från förmedlade budskap utan från själva konfronta-
tionen  med  den  interpellerande  makten,  men  svaren  kommer  inte  desto
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mindre att använda element från den manifesta ideologin. Och tvärtemot att
underminera den specifika underkastelsen, är  den i subjektet  kvarstående
motsättningen mellan igenkännandet i och främlingskapet gentemot inter-
pellationen ett av villkoren. Subjektiviteten ligger inte i ett seende, inte hel-
ler i antagandet av en entydig kallelse, utan i tvånget att finna ett förhåll-
ningssätt  till  den  Store  Andres,  den  interpellerande  maktens  Hemlighet,
avsaknaden av entydighet och t o m mening. ”Vem är du och vad vill du av
mig?” Bilderna och myterna  är  material  för  den ideologiska  fantasi  som
subjektet själv aktivt upprätthåller för att kunna existera i världen, sådan den
tränger sig på genom ideologiska förmedlingar. Att problemet och nödvän-
digheten att finna en riktning i och ett speciellt  förhållande till  ”världen”
övergår i motsvarande problem relativt den Andre, framträdande i ideolo-
gin, tillhör också det imaginära förhållandet som en del av dess inre liv.

Det  är här  ideologikritiken kvalificeras,  när  den,  oavsett  var  den mer
precist  hamnar,  närmar  sig  detta  att  de  ideologiska  effekterna  alltid  är
effekter av något som inte kan omtalas där ideologin verkar.  Liksom det
ideologiska  talets  praktik  skymmer  den konfliktfyllda  helhet  där  den  ut-
kristalliserats, gäller något motsvarande inom en ideologi, där det är komp-
lexa processer som eventuellt producerar effekter av självklarhet och enkel-
het. De ideologiska effekterna, ideologins insida (”jag har tron”, manifeste-
rad  i  vissa  ritualer),  förutsätter  utsidan (apparaterna  och  bortom dem de
reella existensbetingelserna) i just den rörelse där utsidan (som effekternas
upphov) osynliggörs. Inte i den triviala bemärkelsen att sanningen försvin-
ner i lögnen utan som det imaginära förhållandets reella mekanism, där in-
och utsida tillhör olika ”dimensioner”, samtidigt som insidan är subjektets
imaginära  förhållande  till  det  reella  som hon bidrar  till  att  upprätthålla.
Althusser säger ”att ideologin  inte har något utanför sig (ur sitt eget per-
spektiv), men att den samtidigt är utanför, och enbart där (ur vetenskapens
och sanningens perspektiv)”.21 Ideologikritik som stannar vid de ideologiska
effekterna, att människor luras att tro det ena eller andra, att makten rätt och
slätt producerar ”sunt förnuft” där den givna samhällsordningen naturalise-
ras, dvs som inriktar sig på begreppsparet idé - funktion (tro – underkastel-
se), når inte alls tätheten och styrkan i de ideologiska strukturerna. Än värre
är att kritiken i viss mån själv är (meta)ideologisk, instängd i en gemensam
upptagenhet av idéerna eller individers ”sätt att se”. Kritiken bedrivs inte
”ur vetenskapens och sanningens perspektiv”. Spåren följs inte upp, efter-
som metaideologin inte erkänner något ideologins mer att spåra.

Som påtalats är inte heller interpellationsakten en utnämningsakt. Ideo-
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login rymmer en märklig retroaktiv effekt: den interpellerar innehavare av
de namn och attribut som den själv utdelat – arbetstagare, konsument, välja-
re, svensk, kristen osv – fast utan att medge det sistnämnda. Den talar som
om individen i sig själv är det hon kallas och även bekänner. Ideologin ver-
kar performativt, men inte som i exempelvis vigselakten där omvandlingen
sker i det ögonblick orden uttalas, utan genom kontinuerliga flöden av till-
tal, en ständig upprepning som grund för igenkänningseffekter. Individen är
alltid redan interpellerad som subjekt.  Det ideologiska igenkännandet har
även det sina nivåer, från igenkännandet av de uppfordrande ritualerna till
den slutliga effekten ”jag var alltid redan där”. Sådan retroaktiv performati-
vitet är för övrigt vad hela genusproblematiken handlar om.

Nu är det ju en öppen fråga i vilken utsträckning spåren kan följas upp,
om vi härmed avser kartläggning av detaljerna i det ideologiska spelet och
framställning av empiriskt verifierbara teser. Sannolikt finns dessutom en
mångfald ”spel”, där det sagda är mer eller mindre tillämpligt. Men kritiken
kan ta sig en annan uppgift, att undersöka en ideologis funktioner och peka
på att den faktiskt luras och det flerfalt. Den låtsas att den berättar något om
världen (dessutom något sant), den låtsas att den är det berättade, och den
döljer att berättelserna påverkar de människor som tagit dem till sig endast
på toppen av de komplexa bindningar till berättarapparaten, vars existens
gjorts sannolik även om de inte är förstådda i detalj och för övrigt kan varie-
ra. Teorin utgör en brytning med ideologins primära maskering, den av dess
egen praktik, redan i det att denna maskering förs på tal, och den visar på
riktningar i vilka kritiken kan verka. 

Själva brytningen är här fortfarande förbunden med namnet Althusser,
som i detta sammanhang inte skall betraktas som passerad, även om hans
teori kompletterats av Žižek och andra.  Den  praktiska kritiken rör sig på
apparaternas sida, eller rättare sagt mellan apparat och individ; den ställer
sig i mitt i flödena av interpellationer och ropar till deras mål: ”låt er inte
interpelleras av dem!”. Den annars underordnade subjektiviteten betraktas
just då som en svart låda med interpellation in, praktisk acceptans av sam-
hällsordningen ut. Allt detta måste ske på rätt sida av den skiljelinje som
Althusser drog upp: bryter teori och kritik med ideologins självmaskeringar
eller spelar de med i den?

 Att tala om ”tätheten och styrkan i de ideologiska strukturerna” är att
tala om kritikens betydelse närhelst förändring av en verksamhet eller sam-
hällsförhållanden är på tal. Kritiken aktualiserar frågor om vilka ideologier
som är, kan eller kommer att vara innefattade i verksamheten, och om de
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samverkar  med eller  motverkar  föreliggande utvecklingsmöjligheter.  Den
nöjer sig inte med att enbart angripa idéerna och tro att nya alternativa idéer
av  egen  kraft  kan  fungera  även  som ideologi.  Exakt  vad ideologikritisk
praktik på den tredje nivån kan åstadkomma är också en öppen fråga, men
den utgör hur som helst något kvalitativt nytt som ett område utanför ideo-
login och som möjlig störning av de reproduktiva mekanismer som är lika
gamla som människan. För det märkligaste i det sagda är  omfattningen av
den osynlighet genom vilken ideologierna verkar: att kritik av ideologiska
yttringar så sällan förenas med kritik av ideologin som ideologi i någon mer
kvalificerad mening, vare sig inom verksamheterna i fråga eller inom sam-
hällsteori  och  debatt,  att  Althussers  åtskillnader  kunskap/politik/ideologi
fortfarande är så misskända och knappast ersatta av bättre teoretiseringar,
att ideologin om ideologin (kritiken av ett ”synsätt” är bara ett annat synsätt,
”ideologisk kamp” är en ”idéernas kamp”) sitter i orubbat bo.

När vi talar om familjen, skolan, det parlamentariska systemet, reklamen
eller kyrkan som ideologiska apparater är det för att dessa institutioner rym-
mer ideologiska praktiker som inte bara är interna för en egen verksamhet
utan utgör  imaginära  förhållanden till  yttre  samhällsförhållanden.  De har
även  produktiva eller  vägledande icke-ideologiska  funktioner,  och det  är
inte alltid möjligt att i rummet eller tiden avskilja det ena från det andra.
Men ideologiteorin, sådan jag framställer den, vill inte upplösa sig i tesen
att  allt individen erfar har en ideologisk ”sida” som ligger i erfarenheten
som sådan. Teorin hävdar – och grundar i det kritiken – att det i princip är
möjligt att urskilja anropen, det riktade talet till individen som subjekt, och
att regleringen av dem tillhör ideologiska apparater, som i större eller mind-
re utsträckning delar sina medel med ”produktiva” apparater. Även om man
för de flesta erfarenheter  mer eller mindre långsökt kan påvisa att  något
”säger” något till subjektet, så att ideologiska anrop med avseende på signi-
fikans kan ordnas längs en fallande skala ut  i  tomheten, kvarstår  att  när
ideologikritiken är relevant är det för att den funnit eller ställt frågor om det
specifikt  ideologiska:  de komplexa och ogenomskinliga mekanismer som
tillsammans med vissa medel växer fram och når varaktighet genom sina
reproduktiva effekter, att placera och kvarhålla individen i symboliska posi-
tioner som låter henne relatera till vad hon erfar och till de uppgifter hon tar
sig an eller tilldelas. 

Ideologiska apparater kan således utvecklas genom att ideologiska funk-
tioner smyger sig in i icke-ideologiska apparater. Medan syftet med ett en-
skilt reklambudskap är att vi skall välja en viss vara framför andra varor är
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det ideologiska budskapet ställt till Konsumenten med budskap om lycka
(och plikt). När kapitalet expanderar in på områden som skola och vård och
medborgarna även där förvandlas till kunder är interpellationerna av dessa
Kunder, vilka interpellationer åtföljer det nya påtvingade systemet, exempel
på den retroaktiva ideologiska effekt som nyss nämndes. Att individen inte
alltid varit Kund, att hon tidigare tillhörde ett Samhälle, glöms snart bort.
Ytterligare ett exempel är det nya svenska pensionssystemet, där medbor-
garna  förväntas  bli  aktiva börsspelare för att  själva påverka  sin framtida
ekonomi. Samtidigt som det handlar om en ekonomisk apparat är bläddran-
det i  fondkataloger på köksbordet en återmaterialisering av ideologin om
individen som sin egen lyckas smed, anropande individer som kan vinna
eller förlora men i alla fall ”påverka sin situation”, individer som är utläm-
nade  till  mänskliga  skapelser  utom  mänsklig  (och  framför  allt  politisk)
kontroll och som skall bibringas känslan av kontroll. Inne i denna ideolo-
giska praktik ter sig allt naturligt eller åtminstone i linje med utvecklings-
tendenserna i ett samhälle som alltmer mister sin kollektivitet. Eller är det
snarare så att det är maktlösheten inför det okontrollerbara som skall ge de
ideologiska effekterna, individen som ensam i en minimal jolle är utslängd
på ett stormande hav och inte skall kunna tänka att en annan värld är möj-
lig? Eller pendlingen mellan maktlöshet och pseudokontroll? Är den främs-
ta  effekten  att  det  hela  inte  bedöms som absurt?  Eller  att  världen  skall
betraktas som så absurd att ingenting annat är att förvänta? Hur som helst är
sätten på vilka individen engageras i valpraktikerna sådana att det saknade
inte saknas: hur det var när det fanns ett samhälle som inte i varje aspekt var
underställt kapital och marknad.

Ideologisk förskjutning kan stå i samband med förskjutningar inom själ-
va verksamheten. Som när kapitalet övergår från att vara produktivt investe-
ringskapital till att bli spekulativt finanskapital, och omstruktureringar, för-
säljningskaruseller och massavskedanden främst står i samband med börs-
kurser. Betraktandet av detta som griper om hela ekonomin och även politi-
ken borde ställa frågan om ekonomisk demokrati på dagordningen men får
inte sällan motsatt effekt – den ogripbara Ekonomin är det åter bara att böja
sig för. Det är t o m möjligt för borgerliga politiker att använda ”krisen”
som  ursäkt för  försämrade  levnadsförhållanden.  Som om den  bestod  av
något annat än de förhållanden som har dessa politiker som tillskyndare.
Kapitalismens motsättningar  skjuts  undan när  Ekonomin härskar  som en
naturkraft och dessutom omges av apparater för tillbedjan (manifest liberal
ideologi), offer (”stimulanspaket”), teologi (nationalekonomi) och spådoms-
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konst (ekonomiska prognoser). 
Två ideologiska apparater  invävda i  verksamheter  av icke-ideologiskt

slag skall nu ges större utrymme, skolan och parlamentarismen.

I essän om de ideologiska statsapparaterna utnämnde Althusser skolan till
ideologisk apparat nummer 1, arvtagare till kyrkan. Han pekade på den tid
som den förfogar över barnen och under år då de är som mest sårbara. Hur
de differentierat kvalificeras för olika roller i klassamhället men alla under
”den härskande klassens ideologi”, kompletterad med en ideologi om sko-
lans neutralitet.  Nummer 1 eller ej,  skolan är verkligen en plats fylld  av
ideologi och inte bara av det slag som Althusser uppmärksammade. Tvärt-
om finns anledning att granska hur skolan på nya sätt differentierar eleverna
och hur de sätten hänger ihop med de sällsamma ideologiska praktiker som
skolpersonalen bedriver för egen del. Hur man aktivt snärjer sig i de sam-
hällsförhållanden som man indirekt bidrar till att upprätthålla fast med helt
andra mål för ögonen. Liksom med kyrkan kan skolan användas när ideo-
logiteorin skall förses med extra tacksamt åskådningsmaterial, i skolans fall
när man frågar vad som sker inom en organisation i permanent kris. Det helt
kort anförda avser inte att ge en rättvisande bild utan genom grova exempel
föreslå hur kritiken kan få grepp om annars undanglidande tendenser, det
ideologiska i skeendena. Jag skall även säga något om vilka ideologiska för-
ändringar som är nödvändiga om skolan skall lyckas bättre med sin officiel-
la uppgift. Att kalla skolan rätt och slätt för ideologisk (stats)apparat är för-
stås missvisande; frågan är hur ideologin inom skolan förhåller sig till verk-
samheten i stort.

För ordningens skull räknar jag först upp några punkter med mer tradi-
tionell  påverkan.  Det  är  i  skolan som de uppväxande först  i  organiserad
form möter det ”vad man talar om och vad man inte talar om” som senare
regleras främst inom media och politiken, och på liknande sätt som där är
det sådan reglering med tillhörande metaideologi snarare än direkt ”indokt-
rinering” som dominerar. Eleverna får t ex lära känna de politiska ”ismerna”
och hur fint de tävlar med varandra inom demokratin. I ”religionskunska-
pen”  meddelas  vad  man inom olika  religioner  ”tror”  och  hur  respektive
”tro”  manifesteras.  När  denna  allmänna  ”tro  om  tron”  materialiseras  i
undervisning med anspråk på att ge överblick över området (och åtminstone
för de yngre barnen buren av lärarens auktoritet) firar förstås metaideologin
ifråga extra triumfer. Åter ett exempel på hur bortvändandet av blicken från
de  ideologiska  apparaterna  regleras  i  en  ideologisk  apparat.  ”Den  dolda
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läroplanen” handlar om olika sorters disciplinering, som att låta sig avbrytas
mitt i  ett  arbete för att ett  schema föreskriver  detta.  Betygsättningen gör
skolarbetet likt lönearbetet; eleven arbetar för ett abstrakt värdemått. Som
urvalsinstrument  gör  betygen  dessutom  samhällets  arbetsdelning  till  en
fråga om individuell duglighet. Denna myt behöver inte uttalas då dess tro
är inbyggd i den ifrågavarande praktiken. Överlämnandet av betygskuvertet
är i högsta grad en ideologisk ritual. Allt rör sig här i två cirklar, en horison-
tell och en vertikal. För att få sin kvalitet mätt accepterar eleven bedöm-
ningssystemet  som i sin tur kräver att hon underkastar  sig arbetet  i  dess
speciella former och där de abstrakta kategorierna (betygen) görs konkreta.
Betygen meddelar hur hon får uppfatta sig: begåvad, lämpad för högre stu-
dier osv. Ju mer arbete som läggs ned, desto bättre blir betygen och desto
mer rationellt  och  naturligt  framstår  betygssystemet.  Eleven  interpelleras
med de attribut som betygen säger sig uttrycka, vilka attribut misskänner
systemets funktion i den vertikala cirkeln.22

Denna kvarstående enkelhet förenas så med en motsättningsfull vardag,
där  motsättningarna  och motsägelserna fördjupas av de lokalt  utvecklade
ideologier som är sätten att leva med dem och där de yttre effekterna för-
dunklas. Den progressivism och de anti-auktoritära strömningar som efter
andra världskriget  sökt göra sig gällande har  förvisso i  mycket  förändrat
skolan till det bättre. Men utvecklingen inom skolan är i liten omfattning
kontrollerad utifrån målmedvetna strävanden, inte från något håll, och under
de ogynnsamma yttre betingelserna tar förändringarna ofta andra vägar än
de avsedda. Det finns ett  pedagogikens dilemma: skolan är en samhällsin-
stitution med ett officiellt uppdrag att skapa goda och jämlika förutsättnin-
gar för alla barn och ungdomar att lyckas i livet, men den är också en stats-
apparat  i  ett  faktiskt  icke jämlikt  samhälle.  De så  kallade  mellanskikten
dominerar skolan på båda sidorna av katedern, så att vi ser ”en pedagogik
för, av och med mellanskikten”.23 Dessutom tränger samhällets domineran-
de individualism in i  skolan i en utsträckning som ändå är märklig med
tanke på att skolan är en obligatorisk samhällsinstitution där eleverna skall
utrustas med ett gemensamt bagage. Individualismen omvandlas till lokal
ideologi som vanställer såväl det anti-auktoritära som alla frågor om den
auktoritet  som  sammanhänger  med  själva  undervisningssituationen  och
lärarens förmedlingsroll. I stället för möten mellan människor med väldefi-
nierade roller får vi en verksamhet vars insida är unika möten mellan unika
individer under skiftande betydelsetilldelningar, medan utsidan är det bestå-
ende klassamhället. När själva begreppet förmedling misstänkliggörs (sna-
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rare än problematiseras) måste kritiken fråga på vilka grunder det sker.
Sortering kan ske som självsortering. Skolan kan presentera ett digert

studieprogram men å andra sidan vara tämligen kravlös i själva mötet med
eleverna och i stort sett acceptera att en del av dem ägnar skoldagarna åt
betydligt  mindre konstruktiva aktiviteter  än de avsedda.  En delning sker
mellan de elever som accepterar skolarbetet som biljett för fortsatt klättring
och de som ställer sig utanför och finner varandra i detta utanförstående,
och skolan låter eleverna själva verkställa delningen genom det motsägel-
sefulla sättet att möta dem. Om det i hjärtat av skolan finns en cafeteria där
skolkande elever kan sitta hela dagarna och inte riskera annat än lama väd-
janden om att kanske ändå närvara på någon lektion är det en plats där sko-
lan formligen skriker ut att dess verksamhet egentligen inte är så viktig, i
varje fall inte för alla elever, och att skolan obligatoriet till trots är något
man väljer eller väljer bort. Annars finns andra sätt att få eleverna att säga
till sig själva ”detta är för mig” respektive ”detta är inte för mig”. Oavsett
hur man värderar skolan och dess möjligheter i stort finns här en destruktiv
dynamik. Olika skolor skiljer sig härvidlag, och man kan säga att det finns
en differentiering även skolorna sinsemellan.

Skolan upprätthåller dilemmat genom att aktivt ignorera det. I läroplaner
och de interna samtalen framstår skolan som en skyddad verkstad förskonad
från det omgivande samhällets hårda realiteter.  Men det är inte fråga om
tanken att skolan skulle kunna formas till  en kunskapsverkstad som stod
emot dessa realiteter, en plats för medborgerlig bildning höjd över de för-
hållanden som den skulle motsäga, utan om en flykt från allt  strukturellt
tänkande, vilket tjänar rådande strukturers reproduktion. Läroplanerna såda-
na de är formulerade är omöjligheter, och de blir allt omöjligare i och med
att omöjligheten inte kan erkännas och man tvärtom ständigt söker sätten att
leva med den. Individualismen yttrar sig bl a så att skolor berömmer sig av
att ”sätta eleven i centrum” på sätt som förekommer frågan om det verkli-
gen är i egenskap av unika individer som eleverna kommer till skolan.

De mest bisarra inslagen är personalens rent rituella ideologiska aktivi-
teter. Vi har här att göra dels med importerad managementkultur kring det
nya läget att skolorna utåt måste visa upp en säljande yta, dels hur man för -
håller sig till de interna problemen. Ideologin kan vara stramt regisserad,
”flum”-artad eller en kombination. På somliga skolor tvingas lärarna åter-
kommande delta i sammankomster där inhyrda konsulter föreläser om våra
hjärnhalvor,  positivt tänkande eller vad som råkar vara på modet. De får
göra ”övningar” av allehanda slag, dock inte med anknytning till undervis-
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ningen. Man fyller blädderblock med tankar och idéer om de unika mötenas
innehåll. Eller med hyllningar till  den av skolan valda Metoden. Från en
skola berättas att deltagarna på personalmöten får sätta upp ett antal fingrar i
luften för  att  ange  i  vilken grad  de för  tillfället  känner  sig  uppfyllda  av
Metodens anda. Men det är strikt reglerat (dvs outsagt förväntat i ideolo-
giska cirklar)  vad som skrivs och inte skrivs på pappersarken.  Samman-
komsterna kan vara föranledda av specifika problem som man ”upplever”,
men det utförs ingen kvalificerad analys av dem, av skolans uppgifter eller
deras  möjlighetsbetingelser.  ”Utvärderingen” av Metoden får  inte var till
dess nackdel, för att man skall kunna vila i den trygga förvissningen om att
den är den bästa ”för den här skolan”. Sådant ”flum” kan tyckas ytligt men
är, där det frodas, djupt insprängt i verksamheten. Inte så att det som sägs
nödvändigtvis tillmäts större betydelse; den skolkultur jag refererar till kan
vara en svag kultur i den meningen att den inte rymmer någon stark tro eller
koncentrerad identifikation, åtminstone inte för all personal; tvärtom är det
fråga om en splittring av lärarprofessionalismen återspeglande verksamhe-
tens splittring. Men en kultur behöver inte uppvisa den sortens styrka, den
kan påverka och skänka någon sorts enhet redan genom sin permanenta när-
varo och institutionella rätt att tala till de inblandade, om inte annat genom
själva  fasthållningen  och  föreskrivningen av  signalorden.  De omedelbara
situationerna är sådana att de tilltalade bara kan svara med dessa ord. Fin-
gerritualen som avkrävd trosbekännelse är ett övergrepp i det att det i ögon-
blicket är svårt att vägra, och när fingrarna väl är i luften är deras ägare inne
i den ideologiska praktiken. Kulturen utgör en klyfta inom verksamheten
och samtidigt en sammanhållande faktor, ett imaginärt förhållande till den
egentliga verksamheten och dess villkor.

Från en antologi om forskning kring framgångsrika skolor vill jag hämta
ett citat: ”Människan har ingen natur: hon har en historia.”24 Varje individ
som inte tillägnar sig ett minimum av människosläktets kollektivt ackumu-
lerade erfarenheter och landvinningar förpassas tillbaka till ett förmänskligt
stadium. Utan att ge sig in i en diskussion om hur mycket av detta som mås-
te äga rum just  i  skolan eller vad som  kan förmedlas i skolan, kan man
konstatera  att skolan  har  ett  uppdrag  att  bidra  till  denna  förmedling  av
kulturarvet.  Vilka  stycken  och  hur mycket  är  en fråga  som alltid  måste
aktualiseras och urvalsförfarandet är för övrigt i sig något tillhörigt kulturen
ifråga. Men just för att kulturarvet inte är en möbel som skall överlämnas
utan en livsmiljö, måste skolan för att vara framgångsrik upprätthålla den
ideologi som innebor i det sagda och som anropar eleven som arvtagare,

66



den  måste  själv  förkroppsliga  den  kollektiva  grunden  för  varje  individs
individualitet, vara medveten om och på ett positivt sätt stärka sig själv även
som ideologisk apparat. Att språk, historia, vetenskap, litteratur osv är kol-
lektivt ägda, förenar eller splittrar människorna utanför deras individuella
meningstilldelningar,  är  egentligen  för  banalt  för  att  sägas,  men  är  det
någonstans där denna självklarhet  skall omtalas och gestaltas är det väl i
skolan och i samband med förmedlingen av valda brottstycken. Vi kommer
senare att möta de religiösa sökarnas definition på den religiösa erfarenhe-
ten, ”att relatera till något som är större än jag”, och kan redan nu låna for-
muleringen för skolans uppgift, att låta eleverna möta och lära känna den
kulturella grunden för deras existens, och låta mötet lysa av denna märkvär-
dighet.  Naturligtvis befinner sig deras möte med kulturen vad gäller  den
ideologiska sidan på nivån ”en tro före tron”, anropen kan inte enkelt fram-
kalla svaret ”ja, det är jag”. Detta understryker nödvändigheten av att appa-
raten står stadig, att det är dess soliditet som först primitivt, sedan mer kva-
lificerat låter eleven ”relatera till något som är större än jag”, liksom den
låter lärarna identifiera sig med sina uppgifter.

Ideologikritikens uppgift på detta område liksom på andra är att peka på
självförstärkande mekanismer  som är  kontraproduktiva  med avseende  på
uttalade strävanden och reproduktiva inom samhället i stort. Men kritiken
har också en positiv uppgift. Det är genom tesen om ideologins materialitet
som vi förstår att förändring av apparaterna förändrar ideologierna och där-
med de verksamheter där de är inskrivna. Om man inom en skola blir klar
över vad begreppet ”skolkultur” också kan stå för öppnas möjligheter att där
bygga  och upprätthålla  en positiv ideologisk apparat  kring den egentliga
verksamheten, undervisningen, det som i de bästa skolorna är helt naturligt.
Apparaten kan som tidigare framhållits aldrig vara ett godtyckligt upprättat
och kontrollerat verktyg, men där en viss ideologisk praktik framstår som
möjlig kan den medvetet eftersträvas, särskilt om det gäller en existerande
men tillbakaträngd ideologi. Klargörs det att vissa beteendemönster ingår i
upprätthållandet av för verksamheten främmande förhållanden kan de motas
ut till  förmån för  adekvata bekräftelseformer.  De kan utöva en ideologis
kniptångsgrepp om subjektiviteten, men tas det materiella stödet bort upp-
löses även detta. Dilemmat kan inte avskaffas inom skolan, men det går att
göra motstånd och flytta gränserna.

Hur står det till med ideologin inom denna givna verksamhet; befordrar
ideologin själva verksamheten  eller är  det  fråga  om ideologisk rundgång
(ideologin refererar till en inom densamma postulerad verklighet) som i sin
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förskjutning inte har andra effekter än att upprätthålla subjektiv enhet i en
splittrad  verklighet?  Tillhör  en  viss  iakttagbar  praktik  kärnverksamheten
eller en förskjutande ideologi? Är det så att de ideologiska praktikerna tar
alltmer utrymme på de ”produktiva” praktikernas bekostnad? Samtidigt som
de, för att höja blicken, är effektiva med avseende på  andra förhållanden
bortom de  verksammas  horisont,  de  samhällsförhållanden  som ideologin
bidrar till att reproducera. När sådana frågor kan ställas inom verksamheten,
när man kan gå utanför praktiserandet av den specifika ideologin och ställa
frågor om denna ideologi som ideologi, är man redan på god väg mot de
positiva svaren, och det stora problemet är förstås införseln av kritiken, att
få kritiken och dess teoretiska grundvalar kända och erkända. Att överhu-
vudtaget kunna ställa frågan ”Vad för slags ideologi praktiseras här?”.

Jag vet inte om det är meningsfullt att utse en ideologisk apparat nummer 1.
Reproduktionen  vilar  i  mycket  på  samspelet  mellan  apparater.  Speciellt
framträdande för kritiken är sålunda ideologier associerade med paret eko-
nomi-parlamentarism som jag inledde essän med.  Parlamentarismen som
ideologi studeras bäst i valrörelserna, så jag skall föreslå en ideologikritisk
undersökning av det skådespel som drar igång vart fjärde år.

Även här finns en tät förening mellan ideologisk apparat och produktiv
apparat. Den ideologiska apparaten som anropar de fria väljarna är förank-
rad i den politiska apparat där viss demokrati faktiskt produceras. Men den
förra apparaten befäster de gränser som de kapitalistiska förhållandena sät-
ter för den senare genom att konstituera motsvarande politiska subjektivite-
ter. Den ideologiska apparaten innefattar protokoll för såväl partiernas/po-
litikernas som väljarnas beteenden. De politiker som inte följer dessa proto-
koll – framför allt för vad de kan säga för att fortfarande framstå som tro-
värdiga  –  blir  inte  heller  valda,  vilket  effektivt  reproducerar  apparaten.
Väljarna har sina uppgifter – att följa debatterna, läsa partiprogrammen och
slutligen gå till valbåset. Det är i dessa praktiker som de interpelleras som
politikens subjekt: ”Du som i vårt demokratiska system har friheten att väl-
ja, du som med ditt val formar samhället.”

Själva bilden som en väljare möter t ex i en tevedebatt med alla partile-
darna på rad är en bild av fullständighet; detta är politiken, vad de talar om
är vad som kan och skall kunna väljas. Bilden bestämmer såväl betraktarpo-
sitionen som den medborgerliga plikten, dvs Väljarens symboliska position.
Den ljuger inte, detta är den givna politiken, avgörandet av de frågor som
fått statusen av valfrågor. Väljaren å sin sida är inte heller lurad, hon vet att
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det inte är här samhället formas, att makten ligger någon annanstans. Att de
aktuella frågorna utesluter de stora frågorna om tillståndet för samhället och
planeten. Ändå förhåller hon sig, i enlighet med apparatens föreskrifter och
dess mäktighet, till denna politik som om den var något mer än de frågor
som  faktiskt  blir  avgjorda,  något  obestämt  mer  men  inte  desto  mindre
benämnt Demokratin. Genom den subjektiva processen att bestämma sig för
ett av partierna binder hon sig vid mer än partiet ifråga, apparaten som med
Žižeks ord är ”demokratins försvar mot sig själv”, den faktiska demokratins
uteslutande av potentiell demokrati, en mer substantiell demokrati.

Denna fatala perspektivförskjutning vilar på samverkan mellan nämnda
faktorer, skenet av fullständighet och den direkta och uppfordrande adresse-
ringen av Väljarna. Till detta kommer den massiva omslutningen, alla likaså
riktade akter från partier och media: partiernas ”utspel”, ”valduellerna”, alla
traditionsenliga tilldragelser (”nu släpps valaffischerna”), media som uppsö-
ker Väljare för intervjuer (som i enlighet med varufieringen även av politi-
ken kan förklara att det är svårt att välja ”eftersom alla partier ju har något
som är  bra”,  jämför  med  de  privatreligiösa),  opinionsundersökningarnas
kartläggningar av deras ”rörlighet”, underhållningsprogram som skall göra
valet intressant för ”bredare grupper”, ungdomar osv. Politikens många livs-
former bildar ett rum, en insida där allt utspelar sig. Vad som kan framstå
som ett tomt spektakel är snarare en innehållsrik teater där alla, politiker,
media och väljare, har sina givna roller. Att ifrågasätta denna demokrati är
per definition odemokratiskt och som att svära i kyrkan,  liknelsen är inte
ens metaforisk. Och att ordet ideologi används för partiernas program tillhör
förstås apparatens metaideologi (”väljarens uppgift är att välja partiet med
den ’ideologi’ som bäst överensstämmer med hennes egen”), en tillslutning
utformad så att den förekommer kritiken genom att stjäla och förskjuta dess
språk. Den ideologiska förskjutningen från  det politiska, artikuleringar av
samhällets grundkonflikter, till spelet på apparatens insida fullbordas i och
med att ideologibegreppet självt förskjuts till insidan.

Liksom inom ekonomin finns dessutom inslag av absurditet  och obe-
griplighet. Debatterna är ju uppenbarligen inga debatter i egentlig mening
utan retoriskt fäktande, vilket inte hindrar ”kommentatorer” från att allvar-
ligt ”analysera” dem. Det talas om samhällsutvecklingen som något demo-
kratiskt styrt, även när förändringar genomdrivs på helt andra grunder. När
ett parti eller en allians på ytterligare en mängd grunder vinner ett val, får
förändringarna en demokratisk märkning, här har Demokratin verkat, även
fast få människor möter dem med entusiasm.
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De opartiska kommentatorernas rituella framträdanden i media bidrar på
sitt sätt. Ju mer opartiska de faktiskt är, ju sakligare deras analyser av en
valduell ter sig, desto starkare blir effekten: det outtalade partitagandet för
den befintliga politikens helhet. De går aldrig längre utanför debatten än vad
denna effekt tillåter och har för övrigt fullt  upp med reda ut de politiska
turer som förevarit. När hörde vi en kommentator uppmärksamma den av
valapparaten dragna men osynliga gränsen mellan de aktuella politiska frå-
gorna och frågor om exempelvis ekonomisk demokrati? Genom apparatens
materialitet  fyller  de förra frågorna  (tillsammans med det  rent  tillfälliga,
”affärer”, ledares karisma osv) upp hela horisonten och gör de senare icke-
existerande - de är inte avvisade, de har helt enkelt inget fysiskt utrymme.
Och det är genom att oscillera mellan denna materialitet och demokratins
idé som interpellationerna kan undgå det demokratiska underskottet och låta
individen identifiera sig som ”fri väljare”. Genom att få henne att identifiera
sig med de begränsade uppgifterna, genom att m a o konstituera det ofull-
ständigas fullständiga subjekt, kan det ofullständiga självt framstå som full-
ständigt. Här upphävs absurditeten och erbjuds den skenbara genomskinlig-
het  som saknas i  Ekonomin och som tycks  vara Ekonomins nödvändiga
komplement, förvaltandet av de förvaltningsbara enskildheterna.

Vi ser ideologins vanliga samverkan mellan olika verkningssätt: hur den
med sin materialitet och sitt inre liv skymmer de förhållanden inom vilka
den formats, hur den binder genom komplexa interpellationer, hur den kan
ta till  explicita myter men även bejakar något verkligt, att det faktiskt är
fråga om demokrati om än tvetydig sådan.

Frånvaron av utsida är en förlängning av den kapitalistiska maskinens
motsvarande egenskap. Denna maskin är även i positiv mening våra reella
existensbetingelser. Det är den som ”ger” oss försörjning och de konsum-
tionsvaror vi faktiskt behöver. Offentlig verksamhet vilar på beskattning av
lönearbete.  Den är därför ett sammanhållet system där störningar på kort
sikt kan medföra försämringar för alla. Därför är det ”oansvarigt” att föreslå
politik som går emot systemets inre villkor, t ex något som ”hotar jobben”.
Men denna slutenhet samverkar med och förstärks av slutenheten i spelet på
den politiska/ideologiska apparatens insida, inte minst partiernas inriktning
på att genom medieexponering vinna röster. Kampen om rösterna, hur poli-
tiken i mycket bestäms av röstkalkylering, yttrar sig som driften mot ”mit-
ten”, dvs bort från all radikalism. 

Denna drift bidrar alltså till helhetens slutenhet med sin egen dynamik.
Socialdemokraterna lärde sig tidigt att när de talade om klasskamp förlorade
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de valen och när de talade om klassamarbete vann de. Detta går igen i mind-
re sammanhang, som när det gäller välfärdens privatisering. Har den starka-
re sidan just genom sin styrka etablerat t ex ”valfrihet” som en ideologisk
fixpunkt, blir denna bestämmande för partiers valbarhet och deras fortsatta
agerande. Samtidigt kan man inte erkänna att man formar den politik som
man bedömer ger  flest  röster  och måste i  stället  konstruera motiv som i
första hand man själv kan tro på. Det är som i förvecklingskomedier där
konsekvenserna av små lögner framtvingar allt större lögner. Den sig själv
fördjupande bristen kompenseras med att man ändå bär på visioner av annat
slag och sjunger Internationalen vid högtidliga tillfällen. Verkningarna utan-
för politikernas egen krets är mindre vackra, en blandning av insikt om att
radikal  politik faktiskt  är  orealistisk,  att  den om den föreslogs  skulle bli
bortröstad,  och  ett  tillhörande  politikerförakt,  att  partierna  inte  ”står  för
något”, ett förakt som emellertid drabbar politiken som sådan. Sistnämnda
effekt  mildras inte av den polemik som håller  skådespelet  igång och ger
enskilda politiker deras image. Till sist är det ändå i viss mån så att partier-
nas anpassning till förmodade ”opinioner” skapar dessa i en cirkelrörelse.

Att samhällsordningen som helhet inte tillåts vara ett politiskt tema är
ytterst  en underkastelse under kapitalet. Men underkastelsen levs aktivt  i
imaginära förhållanden. För partiernas del t ex genom sådan ”omorientering
i en ny tid” som exemplifierats. För väljarna genom föreningen av tro och
misstro,  den medborgerliga plikten att  bilda sig och i  valet  uttrycka  ”sin
egen åsikt” och det cyniska betraktandet av det hela, medvetandet om att
makten inte ligger där den sägs ligga, vilket medvetande emellertid inte har
någonstans  att  ta  vägen.  Det  är  dessutom  svårt  att  uppfylla  apparatens
plikter och samtidigt helt underkänna den Demokrati i vars namn den kallar.
Tron på denna föregivna essens och det yttre beteendet fortsätter att diktera
varandra och att integrera misstron, allt i enlighet med varje konserverande
ideologis sätt att fungera.

Som reglering av vad som kan väljas och vad som inte kan väljas är
apparaten del av de förhållanden som inte kan väljas bort, samtidigt som
den interpellerar Väljare rätt och slätt och framstår som Demokratin rätt och
slätt, inte formell, inte fulländad, Demokratin utan bestämningar. Väljarna
förstår att det finns saker som de inte kan välja, men tillvaron på apparatens
insida och identifieringen med väljarbeteendena är ändå sådan att apparaten
lösgör sig från samhällets maktförhållanden och är detta permanenta lösgö-
rande, platsen för ett imaginärt förhållande till makten och en del av dess
reproduktion.
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Friheten att sälja sin arbetskraft,  friheten att konsumera, friheten att rösta
och friheten att tro (tillhöra en religion/åskådning), fyrhörningen av de for-
mer i vilka dessa friheter utövas, under apparaters interpellationer av lönta-
gare, kunder/konsumenter, väljare och skådare, framstår för kritiken som en
komplett (i betydelsen tillräcklig) ideologisk omslutning av i det kapitalis-
tiska produktionssättet inordnade individer, en insida som fyller upp i varje
riktning de vänder sig – försörjningen, fritiden, samhället och det hinsides.

Det är svårt att undgå att se hur ett och samma tema återkommer i de
exempel på modern ideologi  som anförts i  detta kapitel. Individualismen
kan naturligtvis spåras till  det privata ägandet av produktionsmedlen och
den  formella  friheten  och  jämlikheten  på  marknaderna  men  är  verksam
genom mängden  av  ideologiska  apparater  som genom  mer  eller  mindre
handgripligt splittrande praktiker (från konsumtionen till ensamheten i val-
båset) skiljer individerna från kollektivt agerande och från allt som kan upp-
nås genom sådant agerande. Individualismen talar om frihet och represente-
rar i ett historiskt perspektiv en viss frihet, men motverkar strävan mot ett
solidariskt samhälle och maskerar att det även här är fråga om underkastelse
under en etablerad ordning. Atomism är kanske en bättre term, eftersom det
inte alls  handlar  om individers  individualitet  utan snarare  om motsatsen,
individers gemensamma underordning. Också kritiken blir handgriplig när
den griper apparaterna genom att benämna dem som sådana.

I det sammanhanget finns skäl att påminna om att ideologiteorin, i oppo-
sition till alla berättelser om ”folket” eller ”klassen” som förenat av gemen-
samma ”intressen”, en given uppgift, ödet eller något annat, hävdar att bara
individer interpelleras av ideologin. Skall kollektiv formeras är det de ingå-
ende individerna som måste anropas i denna rörelse,  på sin väg mot det
ännu ej existerande kollektivet. Det mytiska är här utan verkan. (Där retro-
aktiv konstituering fungerar utgår den från befintlig makt.) Den invändning
som Althussers framställning inbjuder till  är att  dominerande ideologiers
omslutande närvaro och förmåga att blockera andra ideologiers anrop tycks
omöjliggöra oppositionell subjektivitet förutom hos ett fåtal med Althussers
uttryck ”dåliga subjekt”.  Teorin talar förvisso om hur samhällsstrukturen,
när den är stabil, rymmer delstrukturer där intrikata mekanismer desarmerar
potentiellt motstånd genom att detta hindras från att nå egen artikulering.
Och hur därför ansatser till radikal politik som negligerar de apparater som
de stöter emot verkligen får det svårt. Men ingenting i ett samhälle är sta-
tiskt, och teori om mekanismer är teori om sårbarhet. En ideologis repro-
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duktiva verkningar är alltid temporära. 
Så ideologiteorin är inte teori om någon ofrånkomlig fångenskap i givna

ideologier. Det sagda handlar om tätheten i ideologiers omslutning där den-
na väl är ett (temporärt) faktum, förhållanden som en politisk analys måste
ta med i beräkningarna vid sidan av mer ”hårda” samhällsförhållanden. Med
andra  ord att  ideologin  verkligen  är  en underskattad  makt  inom makten,
men att den samtidigt är bräcklig, eftersom den i så hög grad förlitar sig på
sin osynlighet.  I  det  avslutande kapitlet  framförs  tanken att  kritiken som
vägran att ”spela med” kan vara oppositionell på båda nivåerna och att den
kvalificerade ideologikritiska  praktiken kan förenas med en ny symbolisk
position, Kritikerns.

Det är den ideologiska tillhörigheten allmänt sett som är ovillkorlig och
alltid-redan förhanden. Att t ex ”de andliga sökarna” först efter tillräckligt
långt sökande uppnår ideologisk förankring är den ifrågavarande ideologins
maskerande framställning av sin faktiska praktik. Mänskligt liv är från bör-
jan och i varje ögonblick en förening, en motsatsernas enhet av frihet och
bundenhet.  För ”sökarna” (som naturligtvis i  olika avseenden både söker
och finner) dominerar bundenheten just när de tror sig vara fria och inte är
medvetna om hur de sitter fast i ”sökandets” ideologi, som i själva verket
består av fler färdiga svar än av verkliga frågor, vi kommer att se exempel.
Å andra sidan kan en ideologi aldrig ensidigt anropa, den kommenderar inte
(i varje fall inte primärt) utan aktiverar det subjektiva. Ideologin är inte en
prägling eller  socialisering i  betydelsen enkel överföring av normer utan
anrop som söker en speciell effekt,  individens igenkännande av sig själv
som subjekt i det hon gör, bekräftat i svaret: ”ja, det är jag”, ett svar som i
vissa  avseenden  kan  anses  framtvingat  men  fortfarande  är  ett  svar.  Det
enskilda anropets verkningar är villkorliga. I den mån det överhuvudtaget
går fram omvandlas det av subjektet till en inre röst som är hennes egen och
som på ett unikt sätt är sammanfogad med andra röster. Och för att sluta där
jag började: ”imaginärt  förhållande” betyder inte i första hand inbillning.
Termen imaginär är positiv i den meningen att den pekar på att det ideolo-
giska erkännandet äger sin egen form som utvecklats parallellt med och inte
som utflöde ur de yttre förhållanden som det indirekt gäller. De ideologiska
ritualerna hör till det mänskliga livet. Det som kan förändras – utöver ideo-
logiernas innehåll – är deras privilegierade ostördhet vad gäller frågorna om
vad som egentligen sker inom dem. Det är teorins påvisande av och därmed
störning  av  denna  ostördhet  som  ger  den  dess  existensberättigande  och
motiverar fortsatt utveckling av teori och de kritiska tillämpningarna.
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5. Ideologiska kategorier

Efter allt som sagts om att en ideologi inte primärt består av idéer är det
dags att uppmärksamma de ideologiska idéerna. Den ideologiska omkast-
ningen är ideologins maskeringsform och misskännande av sig själv, men
den är också en verklig omkastning där interpellationens idémässiga krö-
ning får en aktiv roll i individens medvetande. Och när ideologin på meta-
nivå talar till henne om hennes seende ger den henne känslan av att faktiskt
se, även om innebörden av detta kan variera. Det är denna omkastning som
här  skall  granskas.  Även  framställningen  kastas  om  så  att  den  sociala
cementering som ideologin bidrar till  får utgå från en speciell tänkandets
cementering. I detta kapitel lägger jag – som en fortsatt kritik av de kon-
ventionella ideologibegreppen – dessutom tonvikten på hur ideologin kan
blockera kunskapens utveckling. Det är just för att ideologin inte avbildar
verkligheten (deformerande eller ej), utan individens levda förhållande till
densamma, som de bilder och föreställningar som den ändå rymmer hotar
kunskapsarbetet.  Kunskapen,  arbetet  med  verkliga  frågor,  kommer  på
undantag eller motarbetas när medlen för ideologisk bekräftelse upptar även
det teoretiska rummet (ideologi typ 1), och ”frågorna” konstrueras för att
passa till  på utomteoretiska  grunder  redan  givna  svar.  Det  negativa  med
ideologin från kunskapens sida sett är inte bara att den fyller oss med illu-
sioner utan illusionernas art, att de antar kunskapens form men utan kun-
skapsarbetets  kritiska självgranskning.  Teoretiska misstag kan korrigeras,
men föreställningar som lever på andra grunder än strävan till kunskap är
svårare att komma åt och får allvarligare konsekvenser för nämnda strävan,
som ju ändå alla delar. Man kan säga att det hela handlar om tankestrukturer
som bygger på missbruk av abstraktioner, dvs en speciell sorts abstraktioner
som här kallas ideologiska kategorier.

Hur samexisterar termer och idéer som härrör från ideologiska praktiker
med kunskapers begrepp i individens tänkande? Genom sin annorlunda ka-
raktär är de förra undandragna den rörlighet där begreppen i sitt ömsesidiga
och provisoriska bestämmande är inbegripna i erfarenhetsbaserad utveck-
ling.  Men de ideologiska  kategorierna  tillfrågas  inte heller om sin status
som tankeprodukter, eftersom deras ursprung är praktiker utformade för att
förekomma och blockera  sådana frågor.  Det  är de ideologiska  effekterna
som de lever av och som håller den teoretiska reflexionen på avstånd, var-
vid de kan fortsätta regera inom föreställningar och berättelser med san-
ningsanspråk.
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Liksom ideologiska apparater kan ideologiska kategorier vara av mycket
olika beskaffenhet  och besitta  varierande tyngd och signifikans.  Somliga
utstrålar  den  kraft  som de  sägs  representera,  andra  betecknar  accepterad
identitet, ytterligare andra är enklare stödjepunkter för tänkandet. Vi har de
namn i vilka ideologier anropar som Gud, Folket eller Friheten, utdelade
attribut som arbetsgivare och -tagare, konsumenter och väljare, vidare före-
givna essentiella beståndsdelar hos världen eller samhället: den Mänskliga
Naturen, Samhällsfördraget, Demokratin, den Ekonomiska Människan (ho-
mo economicus, människan med vissa givna Behov som Marknaden tillgo-
doser), den Sökande Människan, hennes Synsätt osv. Kategorierna är för-
bundna med allehanda myter. I fallet med Marknaden är kategorin en natu-
ralisering av något verkligt, i andra fall är den rent mytologisk. De nämnda
rollinnehavarna  adresseras  inom  respektive  praktiker  som  fasthållning  i
interpellationsakterna men även för att underhålla perspektiv där samhället
är dessa naturliga  kategoriers  naturliga  mellanhavanden.  Vi har  den nya
Valfriheten på marknaderna som utges för att både ha förverkligat det sant
mänskliga och vara garant för kvalitet och effektivitet. På skuggsidan finner
vi  rasism och  populistisk  konstruktion  av  fiendefiguren,  utan  vilken  allt
skulle vara så mycket bättre. Vad de ideologiska kategorierna har gemen-
samt är att de frikopplas från sammanhangen där de utsägs och utges för att
beteckna essenser i det objektivt givna. Det sistnämnda är i sak ofta lögnak-
tigt, men det är i frikopplingen och dess effekter som det ideologiska ligger.
Närmast diskuterar jag kategorierna mer formellt.

De  ideologiska  kategorierna  ger  sken  av  att  förklara  –  ”det  är  den
mänskliga naturen” eller ”marknaden kräver detta”. Därvid är de centrum
med trådar till andra begrepp. Men, kategorin i centrum står själv utanför
prövning;  den  är  inte  föremål  för  reflexion,  i  teoretiskt  avseende är  den
därför låst, kategorisk. En ideologisk kategori  utvecklas inte som t ex fysi-
kens atombegrepp utvecklades och fortfarande utvecklas. För att inte tala
om ideologibegreppet. Däremot kan den  användas mycket flexibelt för att
tjänstgöra som pseudoförklaring i olika sammanhang. Vad Gud eller den
mänskliga naturen egentligen anses vara kan ju skifta avsevärt. Den föränd-
ras också  med  underhållsarbetet  inom den  ideologiska  apparat  där  dess
användning regleras.

Jag har valt termen ideologisk kategori (hos Žižek och andra finner vi
andra  namn  som  ”mästarsignifikant”  eller  ”nodpunkt”)  för  de  centrala
uttrycken i de ideologier som hittills kallats teoretiserande, ideologi typ 1
eller spegelmyt och som Althusser kallar empiristiska. Liksom med ideolo-
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gibegreppet gäller det här att säkra en ny betydelse åt ett begrepp. Benäm-
ningen empirisk brukar ju syfta på sinnesdata, vad vi oförmedlat erfar av
omvärlden.  Med empirism brukar man avse en riktning (eller  besläktade
riktningar)  inom den så kallade kunskapsteorin eller  epistemologin.  Som
uppfattning att kunskapen följer tätt på empiriska data är empirismen filoso-
fisk grund för positivismen, termen här och i det följande använd för strävan
att hålla sig till ”säker kunskap” baserad på säkra observationer. Begreppet
empirism kan emellertid omvandlas i två steg för att ange att det inte pri-
märt handlar om åsikter om kunskapens väsen utan om ideologisk interpel-
lering. Det första steget gäller fenomenet kunskapsteori, där man med Alt-
husser kan hävda att försök att på exemplifierat eller andra sätt (de olika
epistemologierna) förse kunskapen med garantier är yttringar av en ideolo-
gityp,  där  subjektets  uppbyggelse  går  via  berättelser  om  Subjektet  och
Objektet.  I  stället  för  att  kunskaper  relateras  till  sina tankeapparater  och
deras interna verifieringsformer, berättas det för subjektet hur hon tillägnar
sig objektet som ett rakt förhållande dem emellan.

Men ideologitypen  ifråga omfattar  även och till  helt  övervägande del
vad som kan förefalla att vara en motsats, tänkande som inte alls intresserar
sig för empiri eller överhuvudtaget för begreppens härkomst, men som an-
vänder dem som om de vilade på empiri, dvs besatt en säkerhet som redan
var avgjord: den tysta och naiva varianten av spegelmyten om det omedel-
bara seendet, det vardagliga användandet av ideologiska kategorier.

Här avses fenomenet att kategorin i centrum för ett resonemang kan ge
mening till omgivande begrepp utan att behöva redovisa sin egen tillkomst.
Den används som om den stod för ett omedelbart seende av något objektivt
existerande. Som om den representerade en essens som en människa genom
någon sorts seende införlivar i sitt tänkande. Abstrakta begrepp av detta slag
används som om de bokstavligen var abstraktioner, något utdraget, ur verk-
liga objekt. Härvid är tänkandet ambivalent, då det relativiserande talet om
synsätt och åskådningar inte bara avser olika sätt att verkställa abstraktions-
akterna utan olikheter i vad människorna ser. Som om – det är detta okritis-
ka sätt att använda begrepp som är likvärdigt med en tro på ett omedelbart
(men personligt) seende.

 I Althussers okonventionella användning av begreppet empiristisk ideo-
logi syftar delen empiristisk på den otillbörliga närheten mellan begrepp och
verkliga  objekt,  en  hållning  som  kan  vara  utarbetad  eller  naiv,  medan
bestämningen ideologi hävdar att hållningen i ingetdera fallet handlar om
annat än ideologiska effekter  som upprätthålls  på andra grunder än kun-

76



skapsarbete.  Användningen  är  okonventionell  eftersom den  sammanför  i
övrigt  mycket  olikartade  tankeformer:  vardagstänkandets  naiva  empirism
(människors glömska att deras ideologiska kategorier, som de blandar med
namn på vardagliga  föremål,  inte är  förenade med vare sig motsvarande
erfarenhet eller teoretisk reflexion), de starkare formerna av kunskapsteore-
tisk empirism och även den filosofiska idealismen. Idealismen är,  om vi
stannar  vid utsagorna,  en empirism enligt  vilken våra  begrepp och idéer
motsvarar den objektiva verkligheten, eftersom denna verklighet är formad
utifrån idéer, något andligt. Världen består av materialiserade idéer, idéerna
var först, i Begynnelsen var Ordet. Kunskap är sedan dessa idéer överförda
till  människohjärnor.  Om  inte  heller  idealismen  är  särskilt  aktuell  idag
(utanför religionen) återfinns den ändå i vardagliga uttryck av typen ”män-
niskor kan aldrig nå all kunskap”. ”All kunskap” – här görs gällande att
kunskapen redan finns (och alltid funnits), men att delar av den är oåtkom-
liga för människorna. Ett liknande exempel är sättet att tala om vetenskapen
som sökandet efter Svaren på Gåtorna. Även om sådana uttryckssätt  inte
skall uppfattas bokstavligt finns i dem en idealistisk tendens, där såväl gå-
torna som svaren behandlas som något redan givet som blott skall uppsökas.
Kort sagt misskänns kunskapen som produktion.

Vad skall vi då säga om postmoderna förnekanden av stabila seenden
när de antar formen: ”Du skall inte tro att du ser något, det finns ingen verk-
lighet utanför diskurserna, allt är språk, närmare bestämt det språk som har
makt inom det diskursiva fältet”? De gör på sätt och vis allt till ideologi och
därmed försvinner ideologikritiken som urskiljande av det ideologiska, sam-
tidigt som det för vår ideologikritik är där den postmoderna ideologin ver-
kar.  En upptagenhet  kring subjektet  och seendet,  om än som negationer,
med blockerade kunskapsvägar som följd, även det kommer jag att kalla
empiristisk  problematik/ideologi,  en  inverterad  empirism som liksom de
flesta inverteringar behåller ett släktskap med det inverterade.

Men om empirismens seende är overkligt är den associerade ideologiska
effekten desto verkligare. Denna uppträder på två nivåer, som rationalise-
ringar av individens praktik och som en känsla av tänkandets direktförbin-
delse  med  världen,  där  subjektet  svävar  innesluten  i  den  upplysta  och
genomskinliga verkligheten, eller med en annan metafor står fast förankrad
i verklighetens mylla. Båda dessa nivåer är närvarande i de samtal i vilka de
ideologiska  kategorierna  rituellt  utbyts.  Dvs  samtal  där  kategorierna  an-
vänds i samförstånd och utan risk för frågor sådana som ”vad menar du
egentligen med... (marknaden, åskådningen osv)?” Orden antas vara ett med
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det objektivt givna och de talande befinner sig i en magisk förening med
varandra och med sin värld.

Förenas människor av att de delar en kunskap är det medvetandet om
kunskapen, dess tillkomsthistoria, strider och de projekt som den aktualise-
rar som är det förenande, inte kunskapen som sådan. De ideologiska katego-
rierna däremot tjänar en kommunikation där orden i sig själva bär på den
nämnda magin, och det ideologiska igenkännandet – som är igenkännande
av det särskilda sättet att tala om det objektiva – uppfattas som igenkännan-
de av det objektiva självt. Ideologier, som i själva verket uttrycker under-
kastelse under givna maktförhållanden, kan genom sin uppsättning av kate-
gorier framstå som människors åtminstone tankemässiga kontroll över sin
tillvaro: ”jag förstår att marknaden kräver detta”. Om det föregående kapit-
let var inne på det žižekska temat om den ideologiska fantasin som indivi-
dens sätt att förhålla sig till den interpellerande maktens Hemlighet, talar vi
här om idéernas fixering i kommunikationen människor emellan.

Jag har hittills mest talat om ideologiska kategorier som framträder i di-
stinkta språkliga uttryck. Med kategorin den Ekonomiska Människan nämn-
de jag ett exempel på en kategori som knappast uttalas men som samman-
fattar en bild av människan i marknadssamhället och hennes rationella val,
inte minst hur hon gör det mesta till föremål för ekonomisk kalkyl. (En mju-
kare variant som flitigt uttalas av borgerliga politiker är kategorin Männi-
skorna – som gentemot staten och politikerna skall ges makt över sina liv.)
Generellt rör sig empiristiskt tänkande längs en skala där ideologins bilder
mer eller mindre explicit översätts till språkliga kategorier. Det gemensam-
ma är hur ideologin förekommer kritisk reflexion genom att sluta tänkandet
kring bilderna/kategorierna och intala människorna att de genom dem ser
vad de behöver se eller till och med vad som finns att se. Den inre stabilite-
ten i  ideologins funktion, dess på olika nivåer  lyckade interpellation och
etablerade speglingsrelation, överförs till en upplevelse av tillförlitlighet i
seendet av det objektiva, vilken upplevelse transformeras tillbaka till en för-
stärkt känsla av riktning och meningsfullhet. Återigen, ideologins maske-
ring ligger inte primärt i att de bilder och myter som individen håller för att
utgöra seende är deformerade, den ligger inte i första hand i vad hon tror sig
se, utan i att hon tror sig se (i en eller annan mening), när hon är inbegripen
i en rent ideologisk praktik, där de ideologiska kategorierna tillhör interpel-
lationens språk, utmejslade inom den ideologiska apparaten som med sin
irrationella attraktion är den instans som ger dem deras  tyngd.  Ideologin
talar till subjektet och framställer åt henne en symbolisk position i termer av
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hennes föregivna seende. Det är hennes förhållande till de reella existens-
betingelserna, den ideologiska praktiken själv, som är maskerad i den empi-
ristiska effekten. Och när ideologin framställer något slutet – ”allt är av Gud
givet”,  ”allt är marknad” – ligger den egentliga slutenheten och även det
idealistiska i mytens avskiljning från utsägelsens sammanhang. Inte desto
mindre är det fråga om låsningar som återverkar på tänkandet som helhet.
Låsningarna ligger  i att kontakten med världen böjs in i  den ideologiska
apparaten och dess förstenade och förstenande interpellationer, vars huvud-
sakliga effekt är social  anpassning  till det existerande, samtidigt som an-
passningen verkar genom en känsla av just kontakt med världen. Och när
myterna blivit subjektivitet blir även deras beljugande verksamt.

Också vad gäller ”tron” på kontakten och de myter som kategorierna är
förbundna med, finner vi en glidande skala, från bokstavstro till tankefor-
mer ”som om”. Tro kan dessutom integrera misstro, såsom exemplifierades
i föregående kapitel. Känslan av tänkandets helhet och förankring är emel-
lertid likartad i de olika fallen, då vardagslivets rituella bruk av ideologiska
kategorier  rymmer samma slags bekräftelse.  Avhållsamheten från kritiskt
tänkande får alltid sin omedelbara belöning. Vad som bekräftas är inte bara
den identitet som följer med speglingen i bilderna utan även det legitima i
”som om”-tänkandets lättja, som befordrar endräkt och harmoni i den socia-
la samvaron.

Människor kan inleda tal med ”enligt mitt synsätt” eller ”i mina ögon”
och visst medge att synsättet ifråga utvecklats genom social interaktion och
inte är deras exklusiva förmåga att se. Att talet om ögon och syner är meta-
foriskt. Men detta  talesätt och det konsekventa  praktiserandet av seende-
metaforiken innebär ändå avhållsamhet också från sådan reflexion och en
empirism där kunskapen och ideologin båda förläggs till  individens ögon
samtidigt som tanken går till vila. Empirismen kan på olika vägar utplåna
sina spår  och ombesörja att  det  utplånade inte heller saknas,  vare sig de
ideologiska apparater där allt det berörda odlas eller ideologins reproduktiva
verkningar.

Det sagda kan sammanfattas så att det konventionella ideologibegrepp
för vilket ideologin är ”åskådning” eller ”synsätt” även det är en ideologisk
kategori som alltid är förbunden med den empiristiska effekten, medan den i
varierande grad kan uttrycka en faktisk tro på det omedelbara seendet. När
jag som en förkortning talar om empirism avser jag denna effekt, där stabili-
teten i den ideologiska praktikens inkapsling av individerna sammanhänger
med tänkandets kategoriska struktur (upphängningen på från prövning befri-
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ade kategorier i enlighet med språkliga konventioner) och känslan av direkt-
kontakt  (i  varierande  grad)  underhållen  i  vardaglig  kommunikation  (”ja-
visst, just så är det”). Men jag använder termen även för det vidare sam-
manhang som är  effektens  förutsättning,  frånvaron  av ideologikritik.  Att
använda  ideologiers  kategorier  på  deras  egna  villkor,  dvs jämställa  dem
med kunskaps- och erfarenhetsbegrepp, är empirism och misskännande av
de bakomliggande interpellationerna, oavsett om kategorierna är förenade
med ”tro” eller inte. Även konventionell kritik som angriper en ideologi i
dess  egna  termer  (jämför  åter  med  termen  ateism)  låter  i  en  bokstavlig
mening ideologin föra ordet.  Ingen  tankeapparat  har trängt  in på scenen
med  begrepp som ideologisk  apparat,  interpellation,  ideologisk  kategori,
imaginärt förhållande osv, ingen kritik stör på allvar nämnd tankevila, regle-
ringen av vad man (i kategoriska termer) talar om och vad man inte talar om
(samhällets grundkonflikter),  dvs dessa bidrag till  reproduktionen av pro-
duktionsförhållandena. De ideologiska kategorierna fortsätter att bestämma
samtal och tänkande genom kombinationen av de ideologiska effekter som
de är förenade med och den fysiska men misskända dominansen av de ideo-
logiska apparater som de utsänds från.

Framställningen har huvudsakligen gällt vardagstänkandet. Om man tän-
ker sig att en vetenskap som psykologin (följande kritiska frågor kan ställas
även till sociologin) borde bidra till ideologikritikens teoretiska grund och
själv stå fri från sådan empirism som här behandlats, tvingas man konstatera
att så inte skett. I den psykologiska forskningen visar sig inte sällan en posi-
tivistisk tendens, inte som en uttalad position i de kunskapsteoretiska stri -
derna där positivismen blivit mindre aktuell, men en praktisk hållning som
måste sägas uppgå i samhällets dominerande ideologiska formation. Tvärt-
emot, kan vi tillägga, de ursprungliga intentioner enligt vilka positivismen
skulle vara försvar av vetenskaplig verksamhet gentemot ideologisk speku-
lation, metafysik och fördomar, samt tjäna ett öppet forskningsklimat. Men
när vetenskaplighet i mycket blir en fråga om normer för ”säker kunskap”
införs nya inskränkningar, vilket avsätter sig i ny ideologi som inte bara är
sättet att förhålla sig till dessa självpåtagna begränsningar utan även släpper
in delar av samhällets dominerande mytologi.

Om jag hävdar att denna ideologi är empiristisk menar jag inte att man
låter sig styras av uttalade ideologiska kategorier, men att en viss teoretisk
ensidighet befästs i former med empiristiska drag. En rad omständigheter
där man kan nämna atomistisk ideologi,  naturvetenskapliga förebilder och
akademiska bekräftelseformer (förväntningar på vad som skall produceras)
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resulterar då i en tematisk slutenhet som kan sägas vara uppbyggd kring en
ideologisk kategori.

Så t ex handlar många undersökningar om hur individen utifrån kunska-
per,  föreställningar,  känsloengagemang,  preferenser  och  förväntningar  på
livet bestämmer sitt agerande i mötet med omvärlden, tar ställning i frågor
och  väljer  sin  tillhörighet.  Hur  hanterar  hon  oförenligheter  mellan  olika
föreställningar? Tar hon grupptillhörighet och argument under omprövning
om dessa visar sig leda till nackdelar t ex statusmässigt eller ekonomiskt?
Den bild som här framtonar är bilden av den Rationella Människan. Under-
sökningarna kan sedan gälla graden av rationalitet eller under vilka omstän-
digheter hon agerar rationellt eller irrationellt. Detta är en ideologisk kate-
gori som från sin position under ytan tillhandahåller den sammanhållning av
begreppen och teorierna som på ytan lyser med sin frånvaro, där det mer
handlar om namngivning av fenomen och enkla definitioner av termer, allt
som instrument  för  de  empiriska  undersökningar  som är  verksamhetens
kärna. Som när begreppen anpassas till inriktningen att finna saker att mäta
i en strävan att efterlikna naturvetenskaperna. Människan kan beskrivas på
många sätt, och det är precis vad man gör; de många beskrivningarna ingår i
lika många undersökningar av mänskliga beteenden, och det sammanhållan-
de temat ligger i kategorin den Rationella Människan och hennes sätt att
kalkylera sin tillvaro. Temat är en abstrakt (isolerad) individs möte med ett
abstrakt (evigt) samhälle, där isoleringen upphävs och mötet fylls med inne-
håll i anpassningsprocessen, där individen utvecklar karaktärsdrag och för-
mågor som fortsätter att ”växelverka” med samhällslivets olika sidor. Vi har
även att göra med ett ”variabeltänkande”, där vetenskaplig verksamhet går
ut på att mäta olika variabler hos individ respektive samhälle och upptäcka
samband mellan dessa variabler.

Det  är  som sagt  bara  en  viss  tendens  som jag försöker  urskilja  som
exempel på ideologikritik inom teoretiskt arbete, en tillslutningseffekt som
innefattar ideologiska effekter och dessutom drabbar kontakten med ideolo-
giteorin. Positivismen underkänner ju teorier av det slaget såsom ej verifier-
bara, samtidigt som det antydda temat till sitt innehåll går i motsatt riktning.
Världen tycks vara så platt och utan stora strukturer, allt handlar om indivi-
den som mer eller mindre rationellt anpassar sig till  sin omgivning. Vad
gäller ideologifenomenet stängs det in i ett konventionellt ideologibegrepp
om ideologin som något privat och villkorligt, en av grunderna för indivi-
dens rationella överväganden.

Visst produceras kunskaper och visst är frågor som de exemplifierade
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legitima. Naturligtvis finns ofta anledning att arbeta med mätbara variabler.
Vad som kan efterlysas är mer av frågor huruvida begreppen som kopplas
till  den empiri  man insamlar är sådana att  de förekommer och blockerar
andra teman med relevans för materialet  ifråga. Från ideologiteorins sida
sett är det ju så det inte sällan förhåller sig. Den berörda problematiken ute-
stänger den sammansatta dialektik där en existentiell motsättning finner lös-
ningar inom apparater som samtidigt hör till det givna samhällets särskilda
sätt att återskapa sig och där en strukturell snarare än linjär kausalitet måste
tillämpas. Eller Althussers  alltid-redan; individen är alltid-redan i kontakt
med apparater (”alltid-redan interpellerad som subjekt”) som alltid-redan är
inskrivna  i  samhällsstrukturen,  varvid  vi  inte  byter  atomism mot  holism
utan bara frågar oss när en annan slags logik måste tillämpas. Ideologiteorin
handlar också om rationalitet, ideologiers produktiva eller kontraproduktiva
verkningar, men just som verkningar och inte som utgångspunkt. Kritiken
gäller  vidare den ideologiska bekräftelse  som kommer inifrån  begreppen
själva, deras empiristiska karaktär, och som ytterligare sluter den teoretiska
verksamheten. Den Rationella Människan är såväl forskningsobjektet (den
problematik forskningen rör sig inom) som en bestämning av forskarens
inställning till detta objekt, att han motsätter sig allt spekulativt men saknar
verktyg för att på annat sätt ta ett stort grepp om objektet, att han därför
håller sig nära de ”säkra observationerna”, detta på ytan, medan ett outsagt
stort grepp ändå tas därunder i det att den verkliga människan reduceras till
kategorin ifråga, samtidigt som han själv reduceras till problematikens upp-
rätthållare, den som ser vad som finns att se. Vilket snarare innebär att ato-
mismen och dess politiska kontext på dessa omvägar utövar sitt grepp om
honom eller i varje fall tränger sig in i de hålrum som gives den.

I de fall denna kritik är berättigad handlar det alltså om forskning som är
drabbad av ett  fenomen som den underlåter  att  utforska,  en ideologi om
vetenskapen som interpellerar en viss sorts vetenskapare i hans arbete. Här
krävs utveckling av tankeapparaten, innefattande nya sätt att säkra verksam-
hetens kvalitet, inte att den underställs sådana normer som bara utgör ett
kontraproduktivt imaginärt förhållande till den teoretiska praktiken. För att
använda ett av begreppen som positivistisk vetenskap skulle ha svårt med.
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6. Om filosofin

Positivismen som praktisk vetenskaplig hållning (att hålla sig nära ”positiva
data”) rättfärdigas i empirismen som ”kunskapsteori”. Till filosofin förpas-
sas även de stora frågor om mänsklig existens som kan anses falla utanför
vetenskapen. Så vetenskapen och filosofin utgör ett fint och varandra komp-
letterande par.

Som generalisering av den kritik som avslutade föregående kapitel kan
sägas att det är fråga om empiristisk  ideologi när normer för vetenskaplig
verksamhet  i  ett  eller  annat  avseende tillskrivs extern förankring.  Någon
annan skall se seendet, vad som är möjligt seende, om det överhuvudtaget
finns något annat seende än ”språkspel”, osv. Detta är för vår kritik empiris-
tisk ideologi oavsett vad som sägs om seendets natur. Men om vetenskap är
att skapa vetande genom att skapa begreppen som griper det objektiva, inte
som abstraktion ur själva det objektiva, utan genom de för tänkandet möjli-
ga sätten – de faktiska, historiskt framväxta vetenskapliga disciplinerna rep-
resenterar  många olika sätt – att via sina begreppsliga skapelser upprätta
kunskapsobjektet,  objektet  inom  tänkandet  som  en  förbindelse  med  det
verkliga objektet, faller hela problematiken med Subjektets Seende av Ob-
jektet,  vetenskapsmannens  eller  filosofens,  och  ersätts  med vetenskapens
egna frågor om villkoren för dess produktion. Alla frågor som rör det veten-
skapliga är med andra ord interna för den vetenskapliga verksamheten.

Filosoferna  kan  säkert  ställa  upp  resonemang  som invänder  mot  det
sagda. T ex att vi måste anta att världen existerar innan vi börjar utveckla
teorier om den, eller att det är samma värld som olika subjekt befinner sig i.
Men sådana antaganden är immanenta i existensen av den vetenskapliga
praktiken  och  behöver  bara  formuleras  när  någon  påstår  motsatsen.  Att
sedan teorierna och deras begrepp rymmer outsagda antaganden, exempel-
vis om tid, rum och kausalitet, ligger i omöjligheten av det enkla och rena
seendet. Där det är angeläget bör vetenskaperna själva utveckla metareflex-
ion.  Man kan  förstås  alltid  fortsätta  att  ställa  frågor  om vad ”griper  det
objektiva”  egentligen  betyder,  och  en  sådan  fråga  är  om det  kan  finnas
några andra svar än de som framgår ur det vetenskapliga arbetet.

Lika lite som med psykologin är avsikten här att utreda eller göra kate-
goriska  uttalanden  om föremålet  för  diskussionen.  Kanske  har  jag  ändå
redan uttryckt  mig alltför kategoriskt.  Men från ideologikritiska utgångs-
punkter kan själva filosofibegreppet, eller rättar sagt den enhet som där ofta
är  förespeglad,  ifrågasättas.  Flertalet  ”filosofiska” verksamheter  är veten-
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skapliga och varför då inte nöja sig med att kalla dem så. Min essä diskute-
rar frågor som förefaller ”filosofiska”, men gör anspråk på att peka i veten-
skaplig riktning. (Däremot rymmer den filosofi av det annorlunda slag som
jag strax återkommer till.) Andra verksamheter, som t ex etiken och vishe-
ten torde utgöra egna områden utanför såväl vetenskapen som ideologin. Vi
talar vardagligt  om ”filosoferande” som tankens mer oansvariga lek med
begrepp och frågor,  något som språkets öppenhet inbjuder till. Men före-
ställningen om en friliggande teoretisk kontinent där de stora och svåra frå-
gorna hör hemma, som de eviga frågorna om viljans frihet och annat, och
där kunskapen får sina garantier, ett område som alltså erbjuder särskilda
möjligheter att se Subjektet, Objektet (ontologin) och deras inbördes förhål-
lande (kunskapsteorin), eller att förneka såväl subjekt som objekt, den före-
ställningen  kan  inte  passera  ideologikritiken  obesedd.  Misstanken  gäller
som sagt närvaron av empiristisk ideologi, också här som imaginära förhål-
landen till  den  teoretiska  praktiken.  Att  filosofibegreppet  gör  tjänst  som
ideologisk kategori av religiöst snitt, detta i bemärkelsen att filosofin från
sin tilldelade externa position föreskriver  vetenskapen karaktären av dess
uppgifter och medel (olika filosofier lämnar olika förslag härvidlag). ”Filo-
sofin går utanför det vetenskapliga för att finna dess väsen”, för att byta två
ord i en tidigare använd formulering. Denna misstanke kan vara mer eller
mindre  välgrundad,  och  exemplet  empiristisk  kunskapsteori  är  knappast
aktuellt som aktiv lära. Ändå representerar sådan teori själva strukturen med
filosofisk teori som ett område bredvid vetenskaplig teori, en struktur vars
ursprung är ideologiskt och som fortfarande erbjuder en frizon för umgänget
mellan ideologi och teori. Med ett generöst (antipositivistiskt) vetenskaps-
begrepp behöver teorin inte  denna uppdelning och kan i stället reflektera
över varför den ändå görs.

Inställningen att vetenskapen görs komplett genom att prisges till något
utomvetenskapligt kan också resultera i en mer intim förening. Som fort-
sättning av tidigare diskussioner (om ”sökande” och om debatter som for-
mas som insidor förnekande sina utsidor) kan vi betrakta följande lösryckta
citat från ett reportage om en sammanslutning för studier och diskussion
kring ”existentiella frågor”.25

... Helhetssyn på andliga, psykiska, sociala och kroppsliga behov ... mötesplats
i gränsområdet mellan vetenskap och tro, religion och psykologi ...  Grund-
synen är kristen och psykodynamisk ... mötesplats för sökande ... öppenhet att
ta upp religiösa och existentiella frågor ... En definition på religion är att det
handlar om vårt sätt att forma tillvaron till en begriplig helhet. Att relatera till
något som är större än jag ... ett medel att bearbeta livets händelser. 
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”Öppenheten” ligger i att de använda begreppen inte är teoretiskt preci-
serade utan kan användas glidande allt  efter de ideologiska effekter  som
skall uppnås. Men när man inte ifrågasätter om det verkligen existerar något
sådant som ”ett gränsområde mellan vetenskap och tro”, låser man sig vid
den empiristiska problematik där ”gränsområdet” är en plats där man genom
små vridningar på huvudet ”ser” såväl den vetenskapliga som den religiösa
”dimensionen” och därmed uppnår en ”helhetssyn”.  Det beklagliga är att
frågorna om de mänskliga behoven, trots att de är allvarligt ställda, inte är
några verkliga frågor utan bara en viss uppsättning medel att tillgodose frå-
garens egna ideologiska behov. Att avsaknaden av kunskap om skillnaden
mellan kunskap och ideologi medför att kunskapen om de mänskliga beho-
ven underordnas viss behovstillfredsställelse i de ideologiska ritualerna. Att
de annorlunda helheter som består av gemenskaper kring kultur, vetenskap,
politik m m, sammanhållna av icke-teoretiska, bejakande ideologier, skjuts
undan genom tron att ”helheten” är något man ”ser” när ens ”grundsyn” och
”sökande” fört en till den rätta ”mötesplatsen”, vilken tro bara är en bind-
ning till det rituella omtuggandet av de ideologiska och därmed icke ifråga-
satta kategorierna (helhetssyn, sökande osv) inom mötesplatsens redan giv-
na ideologiska apparat. Och om man anser att det väsentliga i ”formandet av
tillvaron till en begriplig helhet” är känslan av att begripa, eftersom denna
känsla skänker välbefinnande, är priset alla de konsekvenser av empiristisk
ideologi som diskuterades i det föregående kapitlet.

Naturligtvis finns det ”gränsområden” i betydelsen rum för tankens tre-
vanden,  för  vetenskapens  del  tankelaboratorier  där  spekulationer  tillåts  i
väntan på strängare prövning. En del av vad jag föreslår på dessa sidor mås-
te väl sägas tillhöra ett sådant rum. En människas tänkande kan inte heller
reduceras till  en välbestämd kombination av kunskap, ideologi och andra
kvaliteter. Men i allt tänkande tränger sig ideologierna på, så att de olika
formerna  av  idéproduktion  riskerar  att  underordnas  fixerade  idéer  med
annat  ursprung.  Och när  åskådningar  och metafysiska  system formuleras
utan att detta motsatsförhållande nämns, ligger det nära till hands att fråga
om inte denna underlåtenhet är ideologiskt betingad, dvs betingad av syste-
mens ideologiska karaktär eller av ideologins kvardröjande verkningar. 

Är det verkligen så att varje människa har en viss ”syn på världen” som
innebor i hennes olika kunskaper, spekulationer, poetiska betraktelser, typ
1-ideologier och (exempelvis som ”ateism” formulerade) avståndstaganden
från sådana ideologiers utsagor? Är det meningsfullt att sammanföra meta-
reflexionerna kring vetenskapen till metafysiska system? Och att i nästa steg
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sammanföra systemen under beteckningen filosofi? Vi talar om andra områ-
den: vetenskapen,  teknologin,  politiken, ideologin,  konsten, visheten osv,
som i sin samverkan i en given verklighet ändå vart och ett behåller en egen
kvalitet.  Att  se  skillnaderna  mellan  sådana  områden,  de  skillnader  som
empiristisk ideologi tenderar att sudda ut, är en av grunderna för ideologi-
kritiken som ytterligare ett distinkt område. Men just i det sammanhanget
måste vi fråga oss om också den traditionella filosofin (med tyngdpunkt i
metafysik och kunskapsteori) och de mindre strängt reglerade åskådningar-
na utgör områden existerande i egen rätt. Jag ställer inte dessa frågor reto-
riskt. Det är förhållandet att de vanligen inte ställs eller oreflekterat besvaras
jakande som påminner om ideologisk omkastning och föranleder ideologi-
kritiken att ställa nästa fråga: när och hur upptagenheten av ”de stora frågor-
na” och känslan av kontakt med ”helheten” är effekter av något annat än det
förespeglade, kanske snarare instängdhet i viss ideologisk praktik.

Det sägs ibland att det är just filosofin som skall vara kritisk och ifråga-
sättande. Men kritiken blir begränsad när förhållandet  vetenskap-ideologi
lämnas därhän, och ideologi inom det kritiserade i stället för att identifieras
som sådan tillåts tala även genom den egna framställningen. Som när kun-
skapsteorier  ställs  mot  varandra  utan  att  själva  fenomenet  kunskapsteori
ifrågasätts. Vi kan nu uppmärksamma den mycket annorlunda materialistis-
ka filosofi som Althusser tecknar konturerna av i den lilla skriften  Lenin
och filosofin 26 och som inte har något annat objekt än förhållandet ifråga.
Denna filosofi, om vi nu skall kalla den så, framträder inte som någon sorts
teori utan förstår sin roll när den ingriper i konflikterna mellan vetenskapen
och ideologin för att dra  skiljelinjer till vetenskapens försvar. T ex genom
att formulera materialistiska och dialektiska ståndpunkter, som inte är alter-
nativa läror eller åskådningar utan bara ställningstaganden för de kvaliteter
i  faktisk vetenskaplig produktion som lyfter  vetenskapen över ideologins
teoretiska yttringar. Den ingriper således i sådana konflikter som  inte står
mellan olika jämförbara  teorier  utan  mellan den vetenskapliga  praktiken
som sådan och ideologisk användning av språket. Mellan teori och sådant
som inte alls är av teoretisk art men inte desto mindre söker tränga undan
teori  med teoriliknande  produkter  (ideologi  typ  1).  För  Althusser  är  det
dessutom fråga om konflikter med en speciell bakgrund; den materialistiska
filosofins uppgift är att ingripa i teorin där ideologin redan i form av t ex
idealistisk filosofi etablerat sig som stöd för makten – ”filosofin represente-
rar klasskampen inom teorin”.

Inte heller från vetenskapens sida är t ex en religiös utsaga falsifierad i
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och med att  dess  ideologiska  funktioner klargörs.  Det  är  överhuvudtaget
inte möjligt att bevisa att världen inte är skapad av en ”högre makt”. Men
om ideologikritiken kan påvisa att utsagan tillhör ideologisk interpellering
finns grund för det ställningstagande Althusser talar om, ställningstagandet
för  vetenskapens  rätt  att  inte behöva acceptera  ifrågavarande ideologiska
kategoriers närvaro inom det egna området eller ens som gränsområde. Den
materialistiska filosofin är en interventionspraktik, ett försvar av vetenskap-
lig verksamhet genom att filosofin låter skiljelinjer utkristalliseras, baserade
på iakttagelser av hur ideologier av typ 1 yttrar sig teoretiskt, varefter den
bevakar  dessa  skiljelinjer.  Den  artikulerar  den  vetenskapliga  praktikens
strävanden  där  ideologisk praktik söker låsa tänkandet  kring ideologiska
kategorier. Försvaret är inte försvar av specifika teorier eller utsagor, däre-
mot försvar mot de specifika ideologiska hindren för kunskapens utveckling
och närvaro i samtalen. Det gäller inte ”det sanna” och det är inte heller här
fråga om att utifrån föra in ”garantier” av något slag. Filosofin ifråga är en
rättighetsförklaring  till  förmån  för  teoretisk  produktion  och  distribution
undandragen  av  kritiken  identifierade  interpellationer  med  tillhörande
myter. Filosofin är då något yttre i förhållande till vetenskapen i den menin-
gen att den inte själv består av teorier utan av de skiljelinjer som omsluter
vetenskapen och uttrycker ställningstagandena för det vetenskapliga, och att
den från denna yttre position omvänt ingriper i teorierna och låter veten-
skapliga begrepp representera de filosofiska ståndpunkterna. Med ett exem-
pel  hämtat  från  Lenin  skiljer  Althusser  mellan  den  filosofiska  kategorin
materia och det vetenskapliga begreppet materia. Den filosofiska kategorin
Materia  är absolut, lika orörlig som den ideologiska kategorin Ande och
dess  hävdade primat,  därför  att  den tagit  det  kategoriska hos den senare
kategorin och vänt det mot densamma som en skiljelinje, detta för att för-
svara det  vetenskapliga begreppet  materia  och dess utveckling.  Tilläggas
kan att sådana skiljelinjer låter sig förenas med typ 2-ideologi om kunska-
pen, kommentarer till de teoretiska platsbytena sådana som ”du har lämnat
det gamla området, de gamla begreppen”.

Hur denna sålunda antydda ”teoretiska verksamhet” kan te sig i prakti-
ken är väl inte lätt att säga. Althusser väcker under alla omständigheter en
intressant diskussion, vad som blir kvar av filosofin om man överför det
vetenskapliga till vetenskapen och avskiljer det ideologiska och andra områ-
den med egen status: en teoretisk verksamhet som inte producerar teori, en
verksamhet föranledd av konflikterna mellan vetenskapen och ideologin och
belägen utanför vetenskapen men baserad på och återverkande på densam-
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ma. Och tanken på en ”klasskamp inom teorin” ger  en fingervisning på
behovet av att i givna situationer lyfta fram och bokstavligen hålla fast i
producerade  kunskaper  som är  väsentliga  för  egna  strävanden  men som
hålls tillbaka av förhärskande ideologisk konstitution. Att ständigt påminna
om dem, inte för att de är sista ordet, utan för att de är ord på väg, vägar
som riskerar  att  överges  på utomteoretiska grunder.  I  den meningen och
med avseende på ideologiteorin är min essä även filosofisk.

I nästa kapitels diskussion om positiva ideologier kan urskiljas en mate-
rialism  som talar  om hur  mänskliga  kvaliteter,  innefattande  ideologiska,
växer inifrån den existerande materiella verkligheten och de redan ackumu-
lerade kulturella och om man så vill andliga landvinningarna. Ideologiteorin
som en teori om samhörighet genom ritualiserat utbyte av tecken kan verka
föra ner det hela på djurisk nivå, men handlar mer om hur nya kvaliteter
föds med strukturers  växande komplexitet  och differentiering.  Det  biolo-
giska livet kan för övrigt betraktas på liknande sätt. Allt har en grund i en
lägre nivå, ytterst i den fysiska materien, men högre nivåer kan inte reduce-
ras till lägre. ”Sätt att betrakta”, är inte detta en åskådning, rent av en meta-
fysik? Vill man absolut kalla denna ”irreduktiva materialism” eller ”kritiska
realism” (med begrepp som emergens) så, bör man ändå notera att ”åskåd-
ningen” ifråga stannar vid dessa satser, som utsägs på den förekomna anled-
ning som är de idealistiska ideologierna, och att dess uppgift bara är att peka
på den i sammanhanget relevanta vetenskapliga praktiken.

Naturligtvis är ställningstagandet mot t ex religiösa föreställningar i viss
mening en tro även det. Men där finns ingen symmetri i övrigt. Ställningsta-
gandet som utsaga minimerar sig till skiljelinjen, medan all substans finns
på andra platser, i vetenskapens myller av teorier, däribland teorier om fe-
nomenet religion, och inom andra områden som dem jag nyss räknade upp.
Exempelvis ateism eller filosofisk materialism är inga ”ismer” med ett posi-
tivt innehåll. Materialismen, där ism-ändelsen inte är så lyckad, är en iaktta-
gelse av vad vetenskapen  gör, inte dess fundament. Den refererar inte till
egenskaperna hos viss materia utan tvärtom till det ofruktbara i att begränsa
vetenskaperna med förutfattade meningar om deras objekt, dessa meningar
må te sig aldrig så ”materialistiska”. Den materialistiska filosofin är yttre i
förhållande till vetenskapen, inte för att utifrån föreskriva denna något utan
som ett ställningstagande för dess autonomi relativt ideologin. Vi kan åter-
igen,  men  specifikt  med  avseende  på  ontologibegreppet,  ideologikritiskt
fråga vad det har för berättigande. Är ”filosofiska” antaganden om ”värl-
dens  beskaffenhet”  verkligen  mer  än  skiljelinjer  av  antytt  slag,  är  det
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meningsfullt att söka hävda positiv substans  på den nivån,  och vad är det
egentligen som pågår när detta ändå sker?

Vad gäller en annan ism, marxismen, kommer jag senare att ifrågasätta
denna term. Men att vara marxist kan sägas vara att hålla liv i en föresats att
inte förbise de samhällsstrukturer vars ideologier är detta förbiseende eller
strukturernas  naturalisering,  att  peka  på de av Marx  initierade  undersök-
ningarna av dessa strukturer, ”marxistisk teori”, och på behovet av att gå
vidare  med dem. Att  inte  tappa sidan ”de  reella  existensbetingelserna”  i
ideologibegreppet  och  i  ideologikritiken.  Det  behöver  inte  betyda  något
mer.

Det föreligger alltså ingen symmetri mellan den filosofiska interventio-
nen och det ideologiska som den gäller. Interventionens uppgift är tvärtom
att bryta upp den falska symmetri som inte desto mindre odlas inom levande
ideologisk praktik. Speciellt när en filosofiintresserad allmänhet debatterar
de ”stora frågorna” finns ett  som om, som på sin nivå motsvarar vad som
berördes i det förra kapitlet. Vid botanisering på nätet möts man av formu-
leringar av typen ”materialism och idealism är sedan gammalt två motsatta
sätt att se på verklighetens natur”. Man debatterar  som om världen låg vid
de talandes fötter och väntade på att bli tillrättalagd genom det ena eller
andra ”synsättet”. Som om det därvid i en idévärld finns vissa övergripande
frågor tillsammans med eventuellt utvecklingsbara svarsalternativ att välja
bland. Som om de med avseende på tävlingen likställda alternativen repre-
senterar alla möjliga hållningar. Där, i konstruktionen av symmetri mellan t
ex ”materialism” och ”idealism” som en debattens evighetsmaskin, ligger
det ideologiska och idealistiska. Frågan om vilken ”sida” inom paret mate-
ria/ande som äger primat är i denna form fiktiv, men inom debatterna som
både föder och följer på den kan den inte ifrågasättas. Debatterna och deras
gränser debatteras aldrig. De skapar cirkulärt sitt innehåll som skapar debat-
törerna  (”materialister”  och  ”idealister”),  samtidigt  som  den  ”God's  eye
view” där man uttalar sig om ”verklighetens natur” är förenad med empiris-
tiska effekter.

En materialistisk uppgift är då att från sådan ideologisk praktik peka till-
baka på den konflikt som är given redan i det materiella, där teoretisk prak-
tik söker bryta mark undandragen utomteoretiska diktat. Den materialistiska
interventionen framför inte ytterligare ”synsätt” utan identifierar symmetri-
skapandet och nämnda debatter som tillhöriga denna den teoretiska grund-
konfliktens ideologiska sida (alltså innefattande  även det  ”materialistiska
synsättet”), där konfliktens helhet förskjuts och osynliggörs. Medan inter-
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ventionen själv inte heller där är mer än ett yttre ställningstagande för det
vetenskapliga som sådant.

Så när marxistisk teori återvänder till produktionssättets grundkonflikter
från de politiska debatternas  upptagenhet  med  sina ismer (metaideologin
om ismernas primat) är det fråga om ”klasskamp inom teorin” på två nivåer:
dessutom en intervention i teorins generella  konflikt mellan vetenskap och
ideologi som två skilda men interfererande kvaliteter.

Av rädsla att framstå som den som gör anspråk på att sitta inne med den
enda sanningen öppnas gärna även substantiell teoretisk kritik i formen ”en-
ligt det positivistiska (postmoderna etc) synsättet ...”, varefter det alternativa
synsättet framförs. Synsättstalet får verka genom den egna kritiken som en
ideologisk förskjutning av densamma inom den apparat där talet föreskrivs
(”anständigheten likaväl som varje odogmatisk hållning kräver respekt för
andras  synsätt”).  Kritik av  detta tal  uppfattas som att  hävda att  det  bara
skulle finnas  ett ”synsätt”, inte som en vägran att räkna synsätten. Beträf-
fande de exemplifierade riktningarna har såväl positivism som postmoder-
nism poänger gentemot de (ideologiska) företeelser som de reagerat mot,
poänger  som vi  tillgodoräknar  det  vetenskapliga  fältet,  men för  kritiken
dominerar  ändå det  ideologiska i  det  att  de talar  till  subjekten om deras
seende alternativt  diskursiva konstitution  samtidigt som de intervenerar  i
kunskapsarbetet. Som när marxistisk teori principiellt motarbetas av båda de
nämnda riktningarna.

Empirismen, som verkar  i  olika skepnader och på olika nivåer,  hotar
emellertid inte i första hand vetenskaperna, i varje fall inte på produktions-
sidan.  Där vetenskapliga  öppningar visat  sig finns alltid de som går  den
vägen och även kan motivera nödvändiga avståndstaganden. Att jämställa
olika intrång i  den teoretiska praktiken genom kategorin  ”synsätt”  är  att
stadfästa  uteslutningen  av  den  kvalificerade  ideologikritiken,  vilket  inte
drabbar vetenskapen så mycket som politiken. För en empirism sådan som
bruket av svävande seendemetaforer bidrar till osynligheten hos varje empi-
rism, inte minst de mekanismer genom vilka samhällslivets mytbildningar
får sin styrka, och tjänar därmed indirekt makten, även när det hela bara
verkar handla om teoretiska dispyter.
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7. Positiv ideologi

En människa har behov av kunskap för att kunna orientera sig i omvärlden
och fullgöra mer eller mindre specialiserade uppgifter förenade med hennes
olika roller. Hon har behov av ideologi för att fungera som subjekt och kun-
na hantera sin frihet. Det ideologiska behovet är absolut, individen är alltid
redan subjekt i och genom ideologier som utvecklats inom samhällskroppen
eller mer närliggande.

Därför säger Althusser att ”ideologin har ingen historia”. Medan ideolo-
gierna naturligtvis har en historia, är ideologin som allmänmänskligt feno-
men något  konstant,  överhistoriskt.  Jag  har  inget  att  invända  mot  detta.
Ändå vill jag föreslå att ideologin trots allt har en historia i det att man kan
urskilja tre stadier, varav det tredje mest framstår som en möjlighet. Stadier-
na gäller ideologins förhållande till kunskapen och de två ideologitypernas
inbördes  dominansförhållande.  Tesen  är  att  kunskapen  från  början  varit
underordnad ideologin (typ 1), och att det mänskliga tänkandet uppvisar en
långsam differentiering, inte i form av en rätlinjig utveckling men som en
tilltagande  förekomst  av  tankeprodukter  där  dessa  kvaliteter  åtskilts.  Jag
menar fortfarande att  ideologi  inte kan verka som kunskap eller omvänt,
men att frågan är om ideologin söker sätta sig i kunskapens ställe, om ideo-
logiska praktiker har övertaget över kunskapspraktiker eller om ideologin i
stället från sidan kan värdera kunskapen som sådan (typ 2). Tillsammans
med allt annat som den värderar eller bekräftar.

Själva stadiebegreppet  har  ingen  stark teoretisk signifikans;  det  är  ett
grepp jag väljer för att diskutera olika ideologityper och de tankestrukturer
som de är förenade med. Det är alltså inte fråga om en strikt klassificering
utan, som i essän i övrigt, om försök att synliggöra ideologierna genom oli-
ka åtskillnader, här i form av en berättelse om utveckling. Vad vi är på spa-
ning efter är ideologier som inte på tidigare beskrivna sätt motverkar kom-
petens och emancipation.

Behovet  av  ideologi  sammanhänger  alltså  med möjligheten  att  vinna
kunskap som vidgar horisonter och ställer individen inför vägval. Det var
som Fromm påpekade när Eva åt av kunskapens frukt som saker och ting
började trassla till sig. Och dessa kvaliteter uppvisade tidigt ingen inbördes
distans. Då det är det ideologiska behovet som är absolut var begreppsbild-
ningen  underordnad  ideologin,  närmare  bestämt  den  religiösa  ideologin.
Den genetiskt betingade enheten med naturen ersattes av en i starka appara-
ter dikterad andlig enhet. Naturligtvis fanns en vilja att förstå sammanhang
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och en kunskapsproduktion, men religionen kunde ange ramar. Den empi-
ristiska effekten upprätthölls genom starka ideologiska kategorier med Gud
(gudarna) i toppen, en ”urempirism”. T ex så att allt av naturen givet ses
som  Guds  skapelser  och  människors  handlingar  bedöms  utifrån  ”Guds
vilja”. Att stadium ett ännu är förhanden brukar (utifrån) omtalas som fun-
damentalism eller bokstavstroende.

Tillsammans med de religiösa kategorierna verkar även kategorier som
uttrycker band till  släkten,  vistelseorten och platsen i  samhällsordningen.
Det är då snarare fråga om en ”förempirism”, som när det handlar om famil-
jens livsföring kring förvaltandet  av vissa bestämda statusgivande objekt
som hus, mark och boskap. 

I stadium två finner vi ett vetenskapligt tänkande med större rörelseut-
rymme relativt  ideologin.  Ändå behåller  denna sin empiristiska karaktär.
Det vetenskapliga och det religiösa hålls för ”seende” av olika ”dimensio-
ner” av tillvaron, om inte annat i vardagligt språkbruk. I en ”materialistisk
åskådning” kanske religionen förnekas som förmedlare av sanningar, men
som ett annat förment skådande av tillvarons helhet. Det finns inte heller
någon allmän strävan att göra religionen och annan ideologi till föremål för
generell och strikt teori om mänskliga villkor. De försök som görs står ännu
under  inflytande  av  det  som  skulle  undersökas.  Vardagstänkandet  tar  i
begränsad  omfattning  hänsyn  till  vetenskapliga  resultat  och  låses  till  en
mängd  mer  eller  mindre  starka  ideologiska  kategorier,  dock  utan  någon
absolut hierarki eller struktur. Den ideologiska repertoaren är bredare och
samtidigt  mer uttunnad.  Den präglas  också  alltmer av cynism;  ideologin
förmår binda även när dess tal inte blir bokstavligt trott.

För att  ta en naturvetenskap  som Newtons mekanik,  bröt  denna med
sådan första stadiets ideologi för vilken olika lagar gäller på jorden och i
himmelssfärerna och presenterade generell  kunskap om kroppars rörelser.
Men den figurerade också i en urverksmodell för universum, och i Newtons
eget tänkande ingick den i än mer spekulativa sammanhang. Psykologins
Den Rationella Människan är ett aktuellare exempel på kunskap som produ-
ceras omsluten av ideologi, ingen högljudd sådan utan som problematikens
tendens att tyst sluta sig i sig själv.

Om det första stadiets religiösa tänkande kretsar kring ”läsning i Guds
Bok”,  kan det  i  det  andra  stadiet  handla om att  med Galileis  ord läsa  i
”Naturens Bok”. I stället för att förlita sig på vad antikens auktoriteter sagt i
något  ämne gällde det  för  Galilei  att  själv undersöka de faktiska förhål-
landena. ”Låt oss gå till  demonstrationer,  observationer och experiment.”
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Naturen ligger ju för oss som en öppnad bok.
För Galileis forskning verkade den empiristiska ideologin om läsning i

en bok (ett omedelbart seende som infinner sig bara man öppnar ögonen,
verkligheten som en läsbar text) pådrivande. Det fanns mycket av empiriska
data som stämde dåligt överens med vad de gamla auktoriteterna påstod.
Värre är det när modern samhällsvetenskap och psykologi producerar teori
som rymmer sin egen  ideologiska och begränsande bekräftelse.  Detta  då
begränsningarna består av just sådant som dessa vetenskaper borde studera.

Det tredje stadiet föreställer vi oss som ett mer fullständigt differentierat
tänkande. I detta stadium håller sig ideologin i högre grad på sin kant. I stäl-
let för att utöva uppsikt står den själv under uppsikt (ideologikritiken). Den
försöker inte som religionen att uttala sig om tillvarons yttersta grundvalar
och  den  inympar  inte  heller  empiristiska  effekter  i  alla  slags  begrepp  –
begreppen som omedelbart seende och därmed subjektets uppgående i det
objektiva.  I  gengäld  rymmer  den  ett  medvetande om att  just  däri  ligger
framsteget, brytningen med religiös och annan empiristisk ideologi. Ideo-
login är nu kommentatorn som talar om t ex skapandet av kunskap till ska-
parna  och dem som tillägnar  sig  resultaten,  i  stället  för  att  bosätta  sig  i
begrepp med vetenskapliga anspråk eller i ideologiska kategorier: ”Du har
bytt plats, ett nytt äventyr börjar”. Detta är även skiljelinjens ideologi.

De två första stadierna kan grovt sägas motsvara den förmoderna res-
pektive den moderna tiden. Diskussionen kring det tredje stadiet gäller möj-
lig utbredning av icke-empiristisk ideologi, en riktning i vilken ideologikri-
tiken kan verka. Jag föreslår ett sätt att teoretisera dessa ideologier och drar
något utopiskt ut en konsekvens av resonemangen. Diskussionen skall var-
ken tolkas som en prognos för framtidens samhällen eller som förebådande
av en mänsklig tillvaro utan komplikationer.

 Det tredje stadiets ideologier  är  bejakande,  de bekräftar  samhörighet
kring något gott. Jag påstår att de flesta icke-empiristiska ideologier i grun-
den är positiva, de bejakar växt och utveckling av mänskliga möjligheter.
Där  dessa  möjligheter  hämmas  rationaliseras  i  allmänhet  tillståndet  med
empiristiska myter. Mätt med konventionella mått verkar de icke-empiristis-
ka ideologierna inte ha mycket med ideologi att göra. Uppgiften är att visa
att de är givare av ideologiska effekter, men att det gäller att begreppslig-
göra skillnaderna mellan olika typer av ideologier och deras konsekvenser
för de verksamheter där de är inrymda.

Ett  exempel  på  en  bejakande  ideologi  är  den  teoretiska  skiljelinjens
ideologi som nyss nämndes. Kontrasterar vi sådan ideologi mot exempelvis
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religiös ideologi noterar vi att medan den senare suddar ut gränserna mellan
förklaring, normer och meningsfullhet, stannar den förra vid att bejaka det
teoretiska brottet, förflyttningen ännu utan riktning. Andra ideologier beja-
kar andra sidor av mänsklig kultur och den vägledning som där kan erbju-
das.  Däremot  finns  i  bejakandets  allmänna struktur  en  sammanbindande
effekt som på ett helt annat sätt genererar mening.

Bejakandet är ord eller andra uttryck som nöjer sig med att just bejaka
en verksamhet eller livsföring i stort och därmed en tillhörighet,  att säga
”detta är gott”. Men bejakandet är inte ett löst påhäng; bejakandets former
adderar  sig  till  det  bejakade,  och  vad  som egentligen  bejakas  är  denna
utvidgning av verksamheten: bejakandet bejakas. Vilket som med all ideo-
logi skall uppfattas icke-linjärt; varje del förutsätter helheten där den ingår.
Med en sådan sammansättning vinner mänskliga verksamheter en kvalitet
som går utöver deras innehåll av t ex produktion eller annan prestation.

För ett extra tydligt exempel kan vi framkalla bilden av ansiktet på ett
barn som just lärt sig en ny färdighet, t ex inom någon sport. Glädjen, ges-
terna och utropen (som hos ett barn visas med minsta förbehåll), utbytet och
speglingen (mottagaren av glädjeyttringarna vänder sig mot det strålande
ansiktet och strålar tillbaka), det är detta som är det väsentliga i situationen.
Vilket bejakas av alla de delaktiga – man klistrar in foton i fotoalbumet, en
ideologisk ritual (idag kanske digitaliserad), ett bokstavligen imaginärt för-
hållande. 

Här kan vi  tala  om en ideologisk  effekt.  I  bejakandet  av bejakandet,
sammanvävningen av olika bejakandeuttryck med något ”produktivt” eller
en reell växt i centrum, det kan förstås också handla om att förvalta något
som man vill se bestå, finns en speciell kvalitet som motsvarar den empir-
istiska ideologins känsla av ”uppgående i alltet”, fast den är helt annorlunda
till sin karaktär. Vi kan identifiera den med meningsfullhet och konstatera
att en möjlig mening med livet är meningen, sådan denna faktiskt existerar
som dessa speciella processer. Meningen är varken något som dikteras uti-
från, t ex av Gud, eller som fritt uppfinns av varje människa, den finns där
inom och mellan människorna som en reell beståndsdel av det mänskliga
livet genom struktureringen av dess praktiker. Det är när människor säger
att saker är meningsfulla som de faktiskt är det, när den omedelbara till-
fredsställelsen i aktiviteter förenas med tillfredsställelsen i det påtagliga och
bestående utbytet av bekräftelser. 

Varje foto sitter i albumet för att det visar eller refererar till något unikt
men också för att det i sin fotoform likartat ansluter till de andra, dvs till den
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ideologiska formen. Man applåderar ett framträdande för dess speciella kva-
litet,  medan  denna  bekräftelseform  är  desto  mer  konstant.  Nya  uttryck,
språkliga och andra, för vad man finner gott utvecklas dock fortlöpande.

Det är inte svårt att under bejakandets begrepp inordna i övrigt olikarta-
de former av ideologi. Upplysningsideologin, för att använda en vansklig
metafor, var vårt första exempel, i den finns hågkomsten av dem som fört
vetenskapen  framåt;  på  liknande  sätt  minns  vi  ”de  stora  namnen”  inom
konsten, litteraturen, musiken osv. Stora och små namn representerar våra
oräkneliga föregångare som med sina erfarenheter  och landvinningar lagt
den grund som vi står på och som gör oss till vad vi är. När etiken inte tas
för  empiristisk lag (något  av högre  makter  påbjudet  eller  som ”naturligt
beteende” fastslaget) kan den i stället uppfattas och värderas som något som
växer inifrån mänsklig samvaro. 

Vänskap och kärlek – redan orden bär på bejakandets ideologi. I ett kär-
leksförhållande ses många positiva egenskaper hos den älskade, och lyckan
ligger i detta seende, att man funnit något att bejaka så starkt. Musiken har
som bekant detta som sitt dominerande tema, samtidigt som den i sig själv
bidrar till att göra livet vackert, vilket i sin tur bejakas. Musiken är kanske
den starkaste, mest påtagliga icke-empiristiska ideologiformen, återskapan-
de hjärtrytmen utanför kroppen. Musikens ideologi talar inte bara till lyss-
naren, den talar faktiskt  om något, samtidigt som den musikaliska formen
har  sin  egen  attraktion  och utgör  ett  starkt  imaginärt  förhållande  till  det
omtalade.

Humorn, skrattet. Skrattet är en spiral vars snabba tillväxt är fullt synlig.
Någon skrattar åt något, och när skrattet smittat av sig och tilltar i intensitet
skrattas det åt skrattandet – i en gemenskap kring nedbrytandet av det alltför
allvarliga. Ett frihetsprojekt i miniatyr.

Temat  som skall  behandlas  i  det  avslutande kapitlet  är  politisk  mot-
ståndskultur av annat slag än det som föranleder ideologikritik.  Allt som
sagts om teoretiska skiljelinjer är tillämpligt på politiska skiljelinjer. Ytter-
ligare exempel finner vi i yrkesstolthet och professionalism.

Exemplen är triviala tills vi sätter begrepp på vad det är fråga om. Å ena
sidan icke-empiristisk, bejakande ideologi i ett strukturerat förhållande till
det bejakade. Å andra sidan empiristisk ideologi, där maktförhållanden och
konflikter skapar förskjutna imaginära förhållanden, naturaliserade i bruket
av  ideologiska  kategorier. Detta  begreppspar  genererar  ideologikritikens
första fråga: vilken typ av ideologi dominerar inom en given verksamhet?
Vilka förhållanden talar genom vilken ideologi för att därigenom befästa sig
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själva? För att kvalificera sådana frågor måste vi ta ett steg till och konstate-
ra att det inte räcker att beskriva bejakandets ideologi som en samling såda-
na från varandra fristående ideologiska effekter som här exemplifierats. När
jag framställer  den  enskilda effekten som en  spiralliknande rörelse,  som
omsluter en enkel verksamhet eller erfarenhet med ideologiska uttryck, var-
efter denna helhet i sin tur omsluts av nya bekräftelseformer, är det för att få
ett grepp om effektens materiella struktur. Spiralmetaforen (en spiral som
växer utåt från ett centrum), vi kan också tänka oss koncentriska ringar, är
dock alldeles för enkel, eftersom ett villkor för varje effekts uppträdande är
förekomsten av en bakgrund av ideologisk praktik av detta slag men inom
olika områden. Inte bara så att spiraleffekten läggs sist i raden av alla spiral-
effekter, utan så att det enskilda bejakandet sätter en viss erfarenhet som
tillfälligt centrum för allt som bejakas, varvid detta bejakade på nytt finns
med i bejakandet – i det goda livets ideologi. 

Till att börja med hjälper oss metaforerna att upprätthålla den materialis-
tiska  positionen:  ideologin  om det  goda  är  inte  en påförd  norm utan en
mekanism  inom  de  mänskliga  verksamheterna  genom  sådana  materiella
(påtagliga  och varaktiga eller  återkommande) former  som exemplifierats.
Meningen uppstår genom de sätt på vilka mänskliga praktiker och åtbörder
vävs samman. Här finner individen tillfredsställelse samtidigt som samman-
vävningen ingår i återskapandet och förnyelsen av det kollektiva, kulturen.
Man lever inte för att uppfylla en ideologi, men ideologin är inte heller ett
påhäng. Den positiva ideologin finns  i de mänskliga verksamheterna, som
bekräftelse men också som utvidgning genom att den ideologiska praktiken
tillför verksamheterna något och ingår i ett ständigt växande. Som när kons-
ten eller musiken bejakar något och samtidigt i detta bidrar med nya kvalite-
ter (den konstnärliga formen) som även de bejakas. De olika lagren växer
utåt, de innefattar nya teman, och framför allt återverkar de inåt som vilja
och energi  att utveckla och gå vidare med det bejakade. Vi kan säga att
varje lager är bejakande av det som ligger innanför, samtidigt som det kan
utgöra en verksamhet i egen rätt som blir föremål för nytt bejakande i den
fortsatta  expansionen.  Det  är  fråga  om imaginära  förhållanden  som inte
verkar genom förskjutning i betydelsen förskjutet fokus utan tvärtom genom
centrering. Ideologins avstånd till det centrerade är här inte en klyfta utan en
befordrande sammansättning av praktiker.

Metaforerna  kan också illustrera  motsatsförhållandet  mellan ideologi-
typerna  genom  att  ställas  mot  cirkelmetaforen,  den  slutna  cirkelgången.
Empiristisk ideologi är cirkulär i det att dess språk gör anspråk på att vara
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ett med verkligheten. Vad som utges för att vara kontakt med det verkliga
pekar bara tillbaka in i ideologin själv. Men där kan också finnas mer speci-
fika drivkrafter för rundgången, som när uteblivna framgångar i oppositio-
nell  verksamhet  ställer identitet  och sammanhållning på prov. Hittas inte
produktiva sätt att hantera sådana situationer kommer ideologin att verka
kompensatoriskt  i  en  självförstärkande  låsning.  Bejakandet  av  gruppens
sammanhållning är strängt taget bara bejakande av den ideologiska prak-
tiken själv, varvid den uppsagda kontakten med det reella ställer ständigt
nya  krav  på  subjektiv  kompensation.  Detta  är  påtagligt  i  den  religiösa
marxism som behandlas  i  nästa  kapitel  och  som i  detta  avseende  liknar
annan religion. 

En berättigad fråga är om inte bejakandespiraler kring vissa erfarenheter
kan innebära ideologisk förskjutning relativt yttre villkor. En icke-empiris-
tisk ideologis cementerande verkningar är dock inte särskilt starka, och den
utgör i sig inget större hinder för t ex en radikal politisk rörelses strävan att
dra in även politiken i centrum.

En annan fråga  gäller  hur  konsumtionsideologier  skall  karakteriseras.
Om dessa ideologier kan sägas bejaka exempelvis innehavet av statushöjan-
de föremål och detta utan direkt bruk av ideologiska kategorier, tycks det
inte vara fråga om empirism. Men vi finner i dessa sammanhang inte heller
några egentliga bejakandespiraler (däremot begärets ekorrhjul). Det ligger
närmare till hands att jämföra med första stadiets konkreta ideologier, där
identitet  bygger  på ett  omedelbart  förhållande till  vissa bestämda objekt.
Likheten förstärks av att de konkreta ideologierna kompletteras av empiris-
tiska, religiösa sådana respektive ideologier om den Rationella och Ekono-
miska Människan i Marknadssamhället, allt som imaginära förhållanden till
ifrågavarande samhällens realiteter. Här finns nya möjligheter att beskriva
alienationen där penningen härskar och det sociala livet bestäms av asociala
villkor. När det är något sålunda påtvingat som bekräftas omöjliggörs berört
inifrånväxande.

Naturligtvis har bejakande ideologier alltid funnits, och de ingår i varje
människas hela ideologi. Men de kan stå mer eller mindre starka gentemot
empiristiska ideologier. Med tredje stadiets ideologier avses sådana som i
sin  samverkan  allsidigt  sammanför  olika  icke-empiristiska  element  av
exemplifierat slag och även explicit bejakar övervinnandet av empirismen;
de bejakar kunskapens äventyr utan att tillskriva vetenskapen falska preten-
tioner. Att den samlade ideologin är allsidig betyder att den svarar mot de
olika behov som empirismen tidigare  tillgodosåg,  t  ex  att  den  innefattar
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moral  men nu som bejakande av  kultur,  med andra  ord att  ideologin  är
”komplett” som efterträdare till religiös och annan empiristisk ideologi.

Jag har i detta kapitel undvikit politiken för att generellt diskutera hur
icke-empiristisk ideologi kan vara beskaffad. När man reflekterar över olika
ideologiska formationers  inskrivning i  samhällsformationen ges  också en
glimt av tillvaro utanför hegemonin. Detta som en utvidgning av Althussers
ganska  pessimistiska  problematik  som  mest  uppehöll  sig  vid  frihetens
bakåtvända ansikte.

8. Marxismen

Om ideologiteorin har sitt ursprung i ”marxismen” och skall kunna ingå i en
ny sorts förening med marxistisk teori, måste marxismen själv utsättas för
ideologikritik. Som förberedelse för det sista kapitlets diskussion om poli-
tikens villkor skall här denna teoris olika sidor kommenteras, speciellt den
märkliga ställning som teorin och inte minst dess uppsving under 60- och
70-talen intar i vår stadieindelning. Det fenomen som jag kommer att upp-
märksamma har kritiserats  ända sedan det  begav  sig,  och det  religiösa  i
marxismen som ideologi har många gånger påtalats. Ändå kommer jag att
ägna en del utrymme här och i det sista kapitlet till att komplettera kritiken
med ideologiteorins belysning för att även komma in på frågan om marxis-
mens relevans idag.

När marxister talat om marxismen har de avsett flera komponenter. En
vetenskap: teorin om det kapitalistiska produktionssättet och historieteorin,
den historiska materialismen. En filosofi, den dialektiska materialismen (in-
te detsamma som den filosofi Althusser föreslog). Och en ideologi, socialis-
men. Men när man ser hur den marxistiska teorin kommit att användas är
det en ideologi som framträder, en annan ideologi än de manifesta utsagor-
nas. 

Ett  klassiskt uttryck  var att marxismen ”omvandlade socialismen från
utopi till vetenskap”. I stället för att känslomässigt vända sig mot kapitalis-
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mens orättvisor och drömma om det ena eller andra utopiska alternativet,
analyserade Marx och marxisterna vetenskapligt det kapitalistiska samhället
och de historiska rörelselagarna. Betingelserna för den socialistiska revolu-
tionen blottlades. Trodde marxisterna.

I  Kapitalets  teori  finns verkligen  en vetenskaplighet  som kan närmas
från olika håll. Jag skall här fortsätta diskutera den ideologibrytande sub-
stans som fördes på tal i det sjätte kapitlet, begreppen för en samhällsstruk-
tur som aktivt producerar sin osynlighet. För att ställa denna vetenskaplig-
het mot marxismens egen ideologisering.

I borgerlig mytologi är kapitalismen rätt och slätt det naturliga samhälls-
tillståndet. Vi finner där samma drag som Althusser lyfter fram när han i Att
läsa Kapitalet diskuterar Marx kritik av den klassiska politiska ekonomin.
De ekonomiska fenomen ses som en samling omedelbart  iakttagbara och
mätbara storheter som bildar ett ”platt och homogent rum”, ett rum utan
annan struktur  än att  dess fenomen kan återföras  till  behoven hos  homo
economicus,  som är den ideologiska kategori  som bär upp det hela.27 Vi
känner igen ett mönster från det femte kapitlets diskussion om hur en platt
psykologi  bärs  upp  av  en  outtalad  ideologisk  kategori,  Den  Rationella
Människan. Här handlar det, och ett visst släktskap kan nog skönjas, om
Människan med Behov, just de behov som Marknaden tillgodoser. Denna
kategori  figurerar dels i  de direkta interpellationerna av det kapitalistiska
samhällets atomiserade subjekt, dels genomträngande fältet av samhällsteori
och ekonomisk teori som självbekräftande tematiska begränsningar.

Marx lyfte upp kapitalismen (det kapitalistiska produktionssättet) ur det-
ta platta rum genom att ge oss  begreppet kapitalism som en kedja av be-
grepp  för  de  kapitalistiska  förhållandena.  Utgångspunkten,  som  bevaras
kedjan igenom, är en motsättning mellan det allmängiltiga och det specifikt
kapitalistiska: att varor tillverkas å ena sidan för deras nyttiga användnings
skull (det i alla samhällen gemensamma), men å andra sidan för att förmera
ett kapital som är likgiltigt för den speciella nyttan, ett kapital utan vilket
produktionen inte kommer till stånd. Medan denna varans (och det bakom-
liggande arbetets) dubbelnatur av de samtida ekonomerna sågs som varans
natur rätt och slätt problematiserades den av Marx. Att varornas framställ-
ning i första hand handlar om ett kapitals återskapande och förmering, allt
på kapitalets villkor, då såväl den kapitalistiska konkurrensen som kapitalis-
ternas krav på profit förutsätter att kapitalet inte bara återskapas utan även
förmeras genom den utsugning av arbetarna som Marx beskrev, medan nyt-
tan och dess fördelning från kapitalets synvinkel är sekundär, detta är inte
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något  naturgivet  utan  en  historiskt  uppkommen motsättning,  vars  analys
leder vidare till de andra motsättningarna i ett samhälle med kapitalistisk
produktion: att även arbetskraften blir en vara, motsättningen mellan pro-
duktivkrafter och produktionsförhållanden, motsättningarna mellan klasser-
na och följderna för planeten. Det är sålunda i själva produktionen och inte
bara som en bieffekt  (att  några blir  rika)  som även makt och ojämlikhet
produceras. Att de som inte äger annat än sin arbetskraft måste sälja denna
och låta sig fråntas mervärdet inom ett maskineri på vilket samhället vilar är
en självförstärkande social relation, ett produktionsförhållande, ett maktför-
hållande. Arbetskraftens  värde är  dess reproduktionskostnad, varför  arbe-
taren hålls kvar i sitt predikament, medan mervärdet ackumuleras som för-
merat kapital. Termer som värde, mervärde, kapital, exploatering av arbets-
kraft (utsugning) blir här till denna teoris strikta begrepp, strikta i meningen
att de på ett öppet redovisat sätt bestämmer varandra och den problematik
som  de  sammantagna  utgör.  Marx  intar  en  ”dialektisk  ståndpunkt”,  att
utgångspunktens motsättning hålls primär på ett sätt som framtvingar ana-
lysen av dess ”rörelseformer”, de strukturer som utvecklats för att härbär-
gera motsättningen och göra den möjlig, detta till skillnad från det platta,
empiristiska namngivandet av fenomen vars naturliga enhet aldrig sätts  i
fråga.28 Denna klassiska teori kan sedan kompletteras med beskrivningar av
en utveckling med parallella  grenar,  där  det  dels i  ökande omfattning är
”livsstilar”, sammansmältningar av konstruerade behov, behovstillfredsstäl-
lelse och bekräftelseformer snarare än traditionella bruksvärden som produ-
ceras, dels alltfler angelägenheter förvandlas till varor.

Althusser blev alltmer kritisk till den uppläggning av Kapitalet som jag
här refererar till. Framställningsordningen och den teoretiska enheten sägs
vara ”fiktiv” och präglad av Hegel-idealism. Med utgångspunkten i ”den
ultimata abstraktionen värde” och med den ”bokföringsmässiga” framställ-
ningen  av  mervärdesteorin  reduceras  exploateringens  och  klasskampens
mångfacetterade realiteter – som Marx också beskrev – till vad som i själva
verket inte är mer än en komponent, vilket skymmer eller förvrider dessa
realiteter.29

Onekligen är uppläggningen kalkerad på Hegel-figurer och den lånar sig
till olika idealistiska tolkningar,  där helheten skulle vara  härledbar ur en
enkel motsättning. Men oavsett hur Marx själv uppfattade det hela kan man
tänka sig en annan läsning, där urskiljandet av en viss motsättning och ana-
lysen av ”rörelseformerna” inte är sådan dialektisk utrullning utan en vald
formulering  av  en  forskningsuppgift  och  uppgiftens  genomförande:  att
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undersöka ett samhälle som skiljer sig från andra samhällen genom att en
övervägande del av produktionen är bestämd av villkoren för privatkapitals
förmering, vilka villkor får representeras av att bytesvärdet är primärt i för-
hållande till  bruksvärdet.  (När jag korthugget använder uttrycket ”kapita-
listiskt samhälle” avser jag denna dominans.) Hur är ett samhälle beskaffat
som rymmer denna motsättning? Framställningsordningen är då inte mer än
ett sätt att knyta de teoretiska begrepp som kan komma till användning (vär-
de, pengar, kapital osv) till varandra och till något för kapitalismen särskil-
jande. Dialektiken är en uppmaning att finna olika svar i stället för att und-
fly frågan; den rymmer varken dessa svar eller metoderna att finna dem.
(Noga taget har jag inte gjort rättvisa åt Althussers kritik, då jag i den ”ut -
gångspunkt”  som här  framställts  fört  in  betydligt  mer  än  den  verkligen
”enkla motsättning” som inleder Kapitalet.)

Att produktionen sker i sådan skala att stora kapitalanhopningar krävs,
att kapitalet utöver att vara privatägt och grunden för ägarnas makt dikterar
sina egna villkor, betyder att detta produktionssätt, detta sätt att producera,
blir ”bestämmande” för samhället. Inte heller så att den alltmer ifrågasatta
bas/överbyggnadsmetaforen tillförsäkras relevans, att allt i samhället skulle
vara uttryck för ekonomiska förhållanden eller att ekonomin skulle vara en-
samt och enkelriktat bestämmande, utan i det att produktionsförhållandena
är ”reella existensbetingelser” som alltid är närvarande och på olika sätt styr
över människors liv. Att uttala detta ”bestämmande” är att ge sig uppgiften
att undersöka vad som blir bestämt och på vilka sätt, att ställa de frågor som
den borgerliga ideologin söker förekomma.

Jag har kontrasterat marxistisk teori mot en empirism där kapitalismen
rätt och slätt är det naturliga. Den borgerliga ideologin lyckas med konst-
stycket  att  etablera  en  förskjutning  från  kapitalförhållandenas  verklighet,
som präglas  av  likgiltighet  för  mänskliga  behov annat  än  som källa  till
profit,  genom att  identifiera systemet  med föregivna behov och fylla  det
med människoatomer av arten homo economicus.  Det kapitalistiska sam-
hällets alla apparater anropar just denna individ, så att hon tappar kontakten
med sin sociala ”natur”  och med kollektivets  möjligheter.  Kapitalismens
tillskyndare kan visst tala om det kapitalistiska produktionssättet, i sak gå
med på mycket av vad som här sagts, fast mena att kapitalismen är det bästa
sättet att skapa välstånd och dessutom bäst motsvarar deras version av den
mänskliga naturen. Men återigen, Marx satte på ett annat sätt fokus på mot-
sättningarna och begreppet produktionssätt som något för samhället funda-
mentalt. Den ”mogne” Marx fullföljde den ”unge” Marx alienationskritik
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just  genom att  inte bygga  på den ideologiska kategorin Människan, utan
genom att analysera de materiella betingelserna för det mänskliga livet och
därigenom skapa ett  nytt  rum för  systematisk  reflexion över  strukturella
villkor.

Detta är en annan sorts vetenskaplighet än sådan som möjliggör förutsä-
gelser och empirisk prövbarhet. Ställer vi mot varandra påståendena a) ar-
betslönen är ekvivalent till utfört arbete och b) lönen är vad som krävs för
att reproducera varan arbetskraft (som arbetsköparen kan ta i anspråk x av
dygnets timmar, där x bestäms i striden mellan arbete och kapital), finns
ingen omedelbar  empirisk grund att kalla a) för borgerlig myt  och b) en
vetenskaplig tes. Man kan ju hävda att det är arbetet som har ett pris be-
stämt i förhandlingar och kamp. Vad vi i stället pekar på är att a) faktiskt är
en myt i det att den förekommer eller trivialiserar alla frågor om exploate-
ringen, t ex det nämnda förhållandet att lönearbete bygger på en ojämlikhet
som befäster sig själv. a) är ett tolkningsmonopol som verkar i löneformens
ideologiska praktik, medan de klassiska marxistiska teserna positionerar sig
gentemot denna ideologi som en problematisering av vad som inte förefaller
att påkalla teoretisk ansträngning. Jag talar med andra ord om samma slags
vetenskaplighet som kan tillskrivas ideologiteorin och som ligger i strävan
att öppna tänkandet gentemot ett visst objekt (exploateringen) som rymmer
sin egen kunskapsblockerande ideologisering, att skapa begrepp som provi-
sorisk grund för nya begrepp inom en djupnande kontakt mellan kunskaps-
objektet och det verkliga objektet. Prövningen här består av frågor om teo-
rins inre koherens  och  om denna tjänar sådan kontakt eller om den utgör
tänkandets återförslutning, så som borgerliga kritiker vill göra gällande.

 Ideologin i detta är av helt annat slag än ideologin om de rådande för-
hållandenas naturlighet,  den står bredvid det genom det teoretiska arbetet
uppnådda seendet som medvetandet om och bejakandet av denna vändning,
detta platsbyte i tänkandet. Och för den radikale förbinder ideologin ägandet
av kunskapen med rättviseidealen och de politiska målen. Dvs så skulle en
radikal ideologi i det tredje stadiet kunna se ut. En ideologi för frigörelse
som representerar en redan uppnådd tänkandets frihet. Desto sorgligare blev
den verkliga ideologiska utvecklingen.

Mot  slutet  av  Kapitalets  första  bok kan  man läsa  ”den  kapitalistiska
produktionen frambringar  med en naturlags  nödvändighet  sin egen  nega-
tion. Det är negationens negation. ... att förvandla den kapitalistiska privat-
egendomen ... till samhällelig, gemensam egendom.”30 Marxister, och här
tänker jag närmast på politiskt aktiva som anser sig vägledda av Marx, har
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hävdat att det fortskridande församhälleligandet, den storskaliga produktio-
nen och det allt starkare och mer omfattande beroendet människor och före-
tag emellan, måste leda till ett församhälleligande även av ägandet och mak-
ten. Det för marxismen och vänstern förödande har varit att diskussioner om
rimliga politiska mål har inordnats i  en teori  om historien som en trapp-
stegsformad utveckling,  en  följd  av  produktionssätt  där  en samhällsform
benämnd socialismen är  förutbestämd att avlösa kapitalismen. Marx själv
var ju egentligen inte så benägen att skriva ut recept för framtidens kök; det
var teorin om det befintliga samhället och den aktuella politiken som upptog
hans tid, även om han som citatet visar inte var oskyldig till den tendens
som skulle prägla marxismen. Men teorin om kapitalismen kom att ingå i en
föreställningsvärld  som uttalat  eller  outtalat  samlades  kring  idén  om en
absolut rörelse i historien, ett grundmönster av motsättningar och revolutio-
ner som marxisterna lärt sig läsa (i Historiens redan skrivna Bok) och som
förebådade den socialistiska revolutionen.  Här har funnits varianter,  men
om man uppfattar utvecklingen som helt deterministisk, eller om man be-
tonar det subjektiva, att revolutionen bara kommer till stånd genom männis-
kors aktiva ingripanden, gör ingen större skillnad när även dessa ingripan-
den ses som förutbestämda. Den fortfarande förekommande uppfattningen
att  teorin utpekar  en entydig  uppgift,  ”att  avskaffa  kapitalismen”,  tillhör
samma problematik.  Determinismen i  form av en teori  om dialektisk ut-
veckling är också en uppsnyggning av en egentligen motsatt hållning, sättet
att negera det existerande i bilder av något bortom detta, och sedan leva i
dessa bilder som om de vore en realitet. Framtiden är inte resultatet av alla
konflikter, strävanden och utvecklingslinjer i det rådande utan något radikalt
annorlunda som väntar på att träda i det nuvarandes ställe.

Det mesta av eländet inom marxismen kan på ett eller annat sätt kopplas
till denna speciella ideologisering. Olika fel kan urskiljas i tidigare vänster-
yra. Tron på planekonomin, tron att det är möjligt att centralplanera ett sam-
hälle och därmed att socialismbegreppet är något okomplicerat. Bara mak-
ten hamnar i rätt händer,  kan dessa händer också styra allt  till  det bästa.
Avståndstagandet  från den ”borgerliga”  eller  ”formella” demokratin  med
hänvisning till att den ”verkliga” demokratin följer på revolutionen. Enögd-
heten när det gällde att uppmärksamma olika sidors ogärningar. Men dessa
fel kan sammanfattas i ett, tron (inte alltid uttalad) att samhällets institutio-
ner och rörelser  är underordnade något ”högre”,  en förutbestämd utveck-
ling, där historiens lokomotiv tuffar från station till station mot de socialis-
tiska och slutligen kommunistiska lyckorikena. Eventuella misstag på vägen
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försvinner lätt i denna stora berättelse. Även om framställningen av ideolo-
gin är karikatyrmässig är det fråga om en tendens som djupgående präglade
tänkandet inom vänstern.

Det märkliga är att vad som på flera fronter skulle utgöra brytning med
idealistisk och borgerlig ideologi i väsentliga avseenden blev en tillbaka-
gång. Teori om klassamhället ställdes mot borgerliga myter. Mot idealistis-
ka föreställningar om att samhället är som det är därför att människor haft
idéer om att det borde vara så hävdades materialismen, tesen att det tvärtom
gäller att studera hur de strukturella villkor som ligger i samhällets särskilda
sätt att producera återverkar på politiska, kulturella och ideologiska förhål-
landen.  Men när  de  olika  marxistiska  komponenterna  underordnades  ut-
vecklingsideologin, och kopplingen till den så kallade naturdialektiken gjor-
de att den stundande revolutionen så att säga skrevs in i universums grund-
valar, var det fråga om ett religiöst och grovt empiristiskt tänkande som i sin
oförmåga att differentiera kunskap och ideologi snarare påminde om första
än andra stadiet. Under den mörkaste tiden, när Stalin proklamerade den
”proletära vetenskapen”, och figurer som Lysenko hyllades medan verklig
vetenskap  förbjöds,  när  med andra  ord  föreningen  av  teori  och ideologi
upphöjdes till  statsreligion, var det  återvändandet påbjudet.  Liksom inom
somlig annan religion är de föreställningar som kommuniceras i ideologisk
praktik så starka att de blir fixpunkter för individens hela tänkande.

Ser vi till 60- och 70-talen var det en tid av revolt på många plan. Marx-
ismen som uppror mot såväl borgerligt klassherravälde som teoretisk idea-
lism kom till heders igen. Men när man gjorde sig fri från religion, natio-
nalism, borgerlighet,  föräldrar  och gammal  mossighet  i  största allmänhet
behövdes en ny ideologi – det ideologiska behovet är konstant. En ideologi
om förändring i stället för bevarande, om det jordiska i stället för det him-
melska. En ideologi som återspeglade det radikala i den marxistiska kriti-
ken. Men som kunde gripa människor på religioners vis. Och eftersom tän-
kandets differentiering inte hunnit längre, blev resultatet en antireligiös reli-
gion, en materialistisk idealism (eller idealistisk materialism) om himmel-
riket  nedflyttat  till  jorden,  ett samhälle där staten dött bort  och den Nya
Människan inte längre ägnar sig åt exploatering i någon form. Vägen till
detta lyckorike var en förutbestämd utvecklingsprocess där enpartistat och
diktatur var tillfälliga och ursäktade inslag.

Ideologi avbildar subjektens förhållanden till sina existensvillkor. Vad
marxismen (ideologin) egentligen handlade om varierade med villkoren. I
oppositionen speglade  den  de radikalas  maktlöshet;  frånvaron  av verklig
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och bestående rörelse kompenserades med tron på historiens givna rörelse.
Vad sa egentligen den kommunistiske aktivisten som i början av 70-talet
predikade ”proletariatets  diktatur”? Var det  inte något  i  stil  med: ”Se på
kapitalismens orättvisor och oförnuft. Vi måste skapa ett bättre samhälle.
Men kapitalismen är så stark, vad hjälper mina flygblad. Jag måste tro att
jag är del av en historisk rörelse mot just det samhälle jag vill ha.” Kapita-
lismen är det verkliga och bestående, den beskrivna ideologin är gruppens
sätt  att  hålla samman som opposition inom denna verklighet.  ”Jag är  en
del...”, detta är den allmänna empiristiska effekten som ligger i känslan av
tänkandets  direktkontakt  med  en  meningsfull  värld.  ”Historisk  rörelse”,
detta är lösningen på problemet att världen bör förändras, en lösning som
sluter tänkandet kring en uppsättning ideologiska kategorier och inte tillåter
ifrågasättande av om den ”historiska rörelsen” verkligen existerar, en lös-
ning som består av ett antal formler som aktivisterna bollar mellan sig för
att bekräfta sin samhörighet. Föreningen av objektiva konfliktfyllda villkor
(den starka kapitalismen, den radikala kritiken, de många människornas vil-
ja till förändring och frånvaron av verklig förändringsrörelse) och subjekti-
va villkor (kraven på identitet, meningsfullhet och för den egna organisatio-
nen sammanhållande kitt) resulterar i en ideologi som motverkar sitt uttala-
de syfte (att befordra politisk förändring), genom att aktivisterna subjektivt
agerar i en fantasivärld i stället för i den verkliga världen, samtidigt som
fantasierna som ideologisk effekt är nog så verkliga och starka. Fantasierna
har denna verkan genom att  de inte är godtyckliga utan sammansatta  av
olika teman på just det sätt som låter dem tala till  subjekten i den givna
situationen.  Och det  imaginära  förhållandet  som subkultur  med alla  sina
ritualer  och bekräftelseformer  är  högst  verkligt.  Ansiktet  som trodde sig
vara  vänt  mot  framtiden  blickade  i  själva  verket  bara  tillbaka  in  i  det
komplex av förhållanden som inte visade några öppningar.

Jag vill här infoga en personlig reflexion som anknyter till resoneman-
gen i kapitlet om de ideologiska kategorierna. Jag var själv under den aktu-
ella tiden inte särskilt extrem eller troende men ändå helt fångad i utveck-
lingsidealismens strukturering av tänkandet. Så verkar empirismen. Väns-
terns interpellationer var av det slaget, och det politiska engagemang som
det i grunden handlade om invaderades i djupet av ideologins teoretiserande
yta, även när tron på de enskilda teserna inte var särskilt stark. Det sker en
växelverkan mellan hur kategorierna fullgör sina olika funktioner och deras
kognitiva  som om-karaktär.  På samma sätt  förhåller  det  sig med de bor-
gerliga myterna som speglar det faktiska livet under kapitalismen och som
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därför har bestående livskraft.
Under partidiktaturerna var den marxistiska retoriken en motsvarighet

till den borgerliga ideologin som förkunnare av de rådande förhållandenas
naturlighet och ofrånkomlighet. Den tröstande absolutismen blev härskar-
ideologi.

För  att  återvända  till  den  marxistiska  teorins  storhet  så  ligger  denna
verkligen i att teorin är vetenskaplig, men på ett helt annat sätt än som häv-
dats i samband med ”den vetenskapliga socialismen”. Liksom ideologiteo-
rin har den marxistiska teorin kanske inte så mycket kvantitativt sett att säga
om sitt objekt, Marx hade inte behövt skriva så tjocka böcker för att lägga
fram vad som idag är värt att bygga vidare på, teorin kan varken göra an-
språk på att fånga allt väsentligt i ett samhälle eller förutsäga dess framtid,
men genom att ställa sina begrepp mot ideologiska kategorier,  genom att
med begreppen söka gripa  strukturer  och ”reella  existensbetingelser”  där
homo economicus var allt, möjliggör den tal som ideologin förbjudit. Ett
tänkandets (provisoriska) grepp om det objektiva står mot de objektiva för-
hållandenas grepp om tänkandet via ideologin och är även grepp om det för-
hållandet. Vilket kan kommenteras dels i den nya materialistiska filosofin,
utpekande teorins materialistiska och dialektiska kvaliteter hitom skiljelin-
jen, dels i icke-empiristisk ideologi, upplysningsideologi som talar till bely-
sare utan anspråk på att själv lysa. Det klassiska begreppet medvetenhet får
en preciserad innebörd med detta isärtagande av marxismen och den nya
föreningen  av  teori  –  dessutom utvidgad  teori  om såväl  de  ekonomiska
strukturerna  (produktionssättet)  som om deras  ideologiska reproduktions-
mekanismer – och icke-teoretisk ideologi som talar om seendet som mot-
ståndshandling och inte det sedda, strukturen och dess (före)givna negation.

Paradoxen är alltså hur en komplex struktur, där ekonomins, politikens
och ideologins respektive apparater går samman i systemets reproduktion,
interpellerar subjekt i en värld utan struktur, marknadernas platta och homo-
gena rum.  Där, i denna handfasta tillslutning, ligger kapitalismens ”natur-
lighet” och ”evighet” – snarare än i föreställningar om evighet. Det likaså
sammansatta brottet består följaktligen i kritiken av det som i sin materiella
konstitution och på varje nivå förnekar sig självt, teori och kritik som kan
förenas med ideologi  interpellerande subjekt i  en värld med struktur.  En
struktur som bedöms kontingent både ifråga om sin nuvarande karaktär och
sin framtid. Ett mål är kritikens permanenta närvaro i samtalen, att männis-
kor kan benämna sina existensbetingelser och faktiskt gör det. Varvid de
även bryter med kritikens ideologiska förhistoria. Allt detta som  moment
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av den politik som de samtidigt engagerar sig i.
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns marxistisk teori och filosofi

som lever och har framtiden för sig. Vad som inte lever är ”marxismen”,
och jag anser att man helt skall frångå denna term om man nu syftar på den
marxistiska teorin. Marxismen som ”ism” var en förening av teori, filosofi,
politik och ideologi som inte var mycket mer än ideologi: teorin om den
historiska rörelsen och (beroende på konjunktur) dess politiska motsvarighet
under Partiets ledning formulerade inte mer än en viss symbolisk position
för de involverade subjekten. Teorin som helhet och det politiska språket
underordnades ideologin, en religiös och empiristisk ideologi, där kategorin
socialismen som beteckning  på  framtiden  alltid  kunde uttalas  i  bestämd
form  (liksom  liberalismen  i  bestämd  form  av  liberalerna  utges  för  att
beteckna det rådande där det är som mest förnuftigt) utan några speciella
förklaringar,  samtidigt  som  alltihop  bara  utgjorde  subjektens  imaginära
förhållande till de samhällsförhållanden som de ville men inte kunde för-
ändra, dvs deras egen inneslutning i de förhållanden som de trodde att de
höjt sig över. Det är en underordning som termen ”marxismen” kvarhåller,
även efter det att ideologin ifråga är överspelad som aktiv ideologi.
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 9. Är en annan värld möjlig?

Den religiösa marxismen som maktlöshetens ideologi hade således en spe-
ciell sammansättning. Det är fortfarande främst 60- och 70-talens vänster-
uppsving som åsyftas. I botten de ideal som vänstern har gemensamma med
större delen av den övriga mänskligheten och som speglar allmänna erfaren-
heter av det goda. Därefter ett medvetande om åtskillnader – klassmotsätt-
ningarna som objektiva förhållanden i samhället, vänsterpolitik mot höger-
politik, vetenskap mot idealistisk ideologi. Också här är det fråga om verk-
liga erfarenheter. Och så den egna idealismen, det okritiska svaret på an-
ropet från Vägen, javisst, låt oss vandra Dig för att fullborda Historien. Eller
bekvämare, låt oss stiga på Tåget (Historiens Lokomotiv) mot kommunis-
mens lyckorike.  Dessa föreställningar om en given historisk utvecklings-
gång är desto mer overkliga, men frånvaron av utbredd rörelse kunde för en
tid  kompenseras  med  att  idealen  flyttades  över  till  en  förprogrammerad
framtid. Det behövde inte handla om egentlig ”tro”, mer om ett som om som
ideologisk  tillslutning  och  ersättning  även  för  obesvarade  eller  inte  ens
ställda frågor om vad som är radikalt. Fastän stendöd kan denna ideologi
ändå tjäna som bakgrund när vi nu diskuterar dessa frågor och om möjliga
sammansättningar hos en rekonstruerad ideologi i förening med teori, kritik
och politik.

För vad som demonstrerades i extrema former var ju något allmängiltigt,
att en politisk rörelse liksom varje verksamhet måste innefatta en fungeran-
de ideologi, fungerande med avseende på upprätthållandet av individernas
subjektivitet, och att ju radikalare politiken är, dvs ju mer genomgripande
samhällsförändringar som står på programmet, desto radikalare måste även
ideologin vara,  men då i  betydelsen  tydlig,  särskiljande.  Ideologin  måste
också ha kropp, etablerade former för det ideologiska talet. Under perioder
fungerade den religiösa marxismen så – inom vänsterns egna led. Samtidigt
visades med all  tydlighet  att  en framgångsrik radikalism måste vara helt
annorlunda än den empiristiska/idealistiska ideologin.  Ideologin skall inte
bara fungera internt, den skall vara en växande rörelses ideologi genom att
låta  människor  känna igen  sig som förändrare  av sina  förhållanden,  dvs
referera till något pågående snarare än till en utopis löften, aktivera idealen i
det närvarande. Och inom rörelsen får ideologin inte blockera förståelsen av
allt detta, kunskapen om politikens villkor och ideologins mekanismer.

Här visar det sig att även radikalismen har sitt  dilemma. Ideologin är
inte förebådande utan bekräftande. Därför förutsätter radikal ideologi att det
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faktiskt  existerar  en  radikal  politisk  praktik.  Men den  radikala  politiken
förutsätter  radikal  ideologi.  Medan  den  kapitalistiska  hegemonin  defini-
tionsmässigt är frånvaron av såväl det ena som det andra. Jag kommer fort-
sättningsvis att använda hegemonibegreppet för kapitalismens ideologiskt
konsoliderade dominans, ett system till synes utan utsida.31 Som dilemmat
här formulerats tycks målinriktad och folklig samhällsförändring omöjlig.
Samtidigt är den kritik som det här är fråga om en spricka i det den beskri-
ver,  en spricka  vars  möjliga  konsekvenser  måste undersökas.  Först  skall
dock  ytterligare  några  saker  sägas  om den  politiska naivitet  som kunnat
frodas i avsaknaden av ideologikritik.

Programmen för de kommunistiska partierna kunde innehålla följande
steg:

 1. Man kartlägger på olika nivåer de förhållanden som går emot folk-
flertalets ”intressen” och som mål för politiken uppställs dessa förhållan-
dens motsatser. Detta kallar jag begreppsmässiga negationer, som program
formulerar man helt enkelt motsatserna till det givna. På den högsta nivån:
Tag storfinansens makt, säg folkmakt.

2. Man går till ”ideologisk offensiv”. Mot den borgerliga ideologin ställs
en blandning av marxistisk teori, socialistiska ideal och större eller mindre
inslag av utvecklingsidealism.

3. Med rätt politisk och ideologisk ledning antas ”folket” gå samman i
”ett gemensamt angrepp på storfinansens makt”.32

Tänkandet vilar här ytterst på utvecklingsidealismen (ej nödvändigtvis
uttalad). Man formulerar ett antal politiska mål och antar sedan att historien
faktiskt är på väg åt just det hållet. Eller man agerar som om det vore på det
sättet. Man praktiserar en empiristisk ideologi om historien, centrerad kring
den ideologiska kategorin socialismen, en föregiven enhet av historia, poli-
tik och ideologi som förekommer problematiseringen av såväl målen som
ideologin hos de människor av kött, blod och framför allt subjektivitet som
skall göra historien. Inte subjektivitet i väntan utan redan formad subjektivi-
tet. Man bortser från att de existerande förhållandena (som man begrepps-
mässigt negerar) är just de förhållanden som förmår existera och återskapa
sig, inte minst genom att de innefattar de ideologiska apparater och meka-
nismer som binder människorna och innesluter  dem i  förhållandena.  När
man anropar människor med det politiska budskapet och uppmanar dem att
stiga på Tåget, bortser man från att dessa människor redan är anropade, och
då inte bara så att de har svårt att se (Tåget) genom den borgerliga ideolo-
gins dimslöjor, utan så att de faktiskt igenkänner sig själva som subjekt i
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och  under  det  kapitalistiska  samhällets  förhållanden.  Modellen  för  den
”ideologiska  kampen”,  där  det  marxistiska/socialistiska  ideologipaketet
ställs mot eller snarare bredvid den borgerliga ideologin för att vinna genom
sin starkare strålglans och ljuset antas falla på Tågets färdväg, visar upp en
fullständigt felaktig uppfattning om hur ideologisk påverkan kan gå till. Det
är en uppfattning som tvärtemot att höja sig över det borgerliga samhällets
horisont visar sin egen inneslutning. Det handlar inte i första hand om att
påverka andra människor utan om att upprätthålla den egna subjektiviteten
under förhållanden som inte visar på några öppningar.

Den nämnda ”inneslutningen  i  förhållandena”  är  den brist  på  distans
som följer med de ideologiska förskjutningarnas övermått på distans. Talet
om  ”brist  på  distans”  aktualiserar  frågan  om  den  ”althusserska  elitens”
eventuella dömande förmätenhet, men rör sig på samhällets och de ideolo-
giska apparaternas sida, inte individernas. De som menar att Althusser är
kvar i problematiken ”falskt medvetande” har helt enkelt inte följt honom i
hans teoris väsentliga förflyttning. Motsättningen står inte mellan sant och
falskt, där sanningen bara är nåbar av en elit;  frågan gäller  närvaro eller
frånvaro av ideologikritik som interventioner i de ideologiska apparaternas
opererande. Inneslutningen är inte heller en fråga om homogena eller mot-
ståndslösa  tillstånd,  snarare  om  de  sammansättningar  av  ”tro”,  misstro,
cyniskt  betraktande och inkapslat motstånd som berörts och som ligger i
apparaternas massiva omslutning. Att som individ tänka avvikande tankar är
en sak, att dessa tankar skall vinna kraft inom utbredd kommunikation är en
annan. Ideologierna ifråga övertalar inte, de  övertalar, talar från den sam-
hällsordning som finns till, inte för att den ”valts” eller ens framkallat ”sam-
tycke”,  utan  för  att  den  kommit  att  innefatta  detta  allt  genomträngande
övertalande, som är omöjligt att undgå med mindre än att det föreligger ett
artikulerat motstånd. Och medan det är makten som sådan som via appara-
ternas ombud ger  interpellationerna deras tyngd,  är apparaterna formerna
för maktens frånvaro, dvs dess undandragande som synlig part i politiken.
Ju framgångsrikare ideologierna är härvidlag, desto mer stärker de även sina
egna produktionsbetingelser. Om det överhuvudtaget är en oförmåga som
diskuteras är det de radikalas oförmåga att se vad de egna anropen står för
och de väggar som anropen studsar mot.

Modellen ”ideologi mot ideologi”, man bekämpar en ideologi genom att
bredvid den ställa en ”alternativ ideologi”, faller under metaideologin om
åskådningarna, ”det finns olika sätt att skåda”. ”Det socialistiska alternati-
vet” var en aggressivare sort som gällde skådandet av en objektiv utveck-
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ling. Idag, när idealen inte längre kan förbindas med föreställningar om en
bestämd utvecklingsgång, får de inte sällan i form av visioner utgöra seende
av en i övrigt mer obestämd framtid. Fortfarande handlar det om underlåten-
heten att skilja mellan idealen, de politiska målen och den politiska prakti-
kens  ideologiska  bekräftelser,  konstitueringen  av  politiska  subjekt.  Allt
smälter återigen samman i visionärernas bilder som är vad som kommunice-
ras  internt  i  deras  ideologiska  praktik.  Dessa  bilder  tillhör  enbart  denna
kommunikation, där ideologin talar till visionärerna för att upprätthålla den
symboliska  och  förskjutna  positionen,  den subjektiviteten,  snarare  än  att
bekräfta deltagandet i ett faktiskt förändringsarbete. Att hålla upp ett Alter-
nativ i form av visioner (eller ett marxistiskt/socialistiskt ideologipaket) är
utövande av ideologisk praktik som sväljer politiken och vars räckvidd är
lika med den egna kretsen. Utåt är Alternativet bara just ett alternativ på
åsiktsmarknaden  som ständigt  väljs  bort  som utslag  av  de  förhållanden
genom vilka det bestående består. Exempelvis valdebatter med partiledarna
på rad i teverutans skyltfönster är om något en ideologisk apparat, men inte
en arena för kamp mellan olika ideologier, där Alternativet kan komma till
sin rätt, utan en apparat för ideologin om det ”pluralistiska” samhället som
är format utifrån människornas fria val, interpellerande dessa väljare. Även
Alternativets förvaltare lever inneslutna i förhållandena, och Alternativet är
deras sätt att leva med förhållandet ”vilja men inte kunna”.

Jag talar inte om visioner som politisk fantasi – i positiv mening – i kri-
tiken av det existerande, inte om tankelaboratorier där politiska idéer kan ta
form, utan i förekommande fall om rituellt tal om ”vår vision”, där denna
uppfattas  som i  sig  mobiliserande och riktningsgivande.  När  aktivisterna
försäkrar  att  framtiden varken kan förutspås  eller  dikteras,  att  visionerna
inte är mer än formuleringar av de politiska strävandena, förefaller det miss-
visande att tala om empirism. Men ideologikritiken måste i sin granskning
av visionernas fortsatta tillvaro fråga om de förenas med ideologi som inom
politisk praktik och i  reproduktionens perspektiv talar  till  ”förändringens
subjekt”, eller om de i brist på sådan politik och ideologi tenderar att under-
ordnas den eviga och överallt närvarande empirismen, så att de alla korrige-
ringar till trots används (kommuniceras)  som om de utgjorde ett speciellt
skådande av en möjlig framtid, varvid de skådande sjunker ner i den känsla
av meningsfullhet  som samtidigt produceras,  fast  begränsad till  den egna
gruppen. Det senare scenariot är en närliggande lösning på de svårigheter
som varje radikal rörelse står inför, den radikala politikens dilemma. Kriti-
ken måste fråga om rörelsen är på väg att övervinna dilemmat eller om den
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lever instängd i detsamma.
Ett exempel på en ideologisk ”glömska” (ideologins omkastningsmeka-

nism) finner vi hos dem som heroiskt fortsätter att kalla sig kommunister
med förklaringen att de står fast vid ”visionen om det klasslösa samhället”.
Här bollas internt en ideologisk kategori som en rest av en bortopererad his-
toria (den kompensatoriska utvecklingsidealismen, kommunistiska partiers
traditioner och beroendeförhållanden till statsbärande ”broderpartier” osv);
man tror sig agera utifrån den rena visionen. Kommunisterna får också svårt
att  utåt  bemöta anklagelserna  om att  deras  politiska engagemang har  sin
utgångspunkt i ”totalitära idéer” som de sätter över demokratin. När båda
sidor låter ideologiska kategorier föra befälet uppnås syftet med attackerna,
att engagemanget som svar på den kapitalistiska verkligheten med sina tota-
litära drag kommer i skymundan. Samtidigt  försvinner även alla verkliga
frågor om radikalismens subjektivitetsformer. Hur skapas och upprätthålls
engagemanget för en radikal vänsterpolitik? 

Nu påstår jag inte att det är sådana ideologier som bär existerande mot-
stånd;  engagemanget  är grundat  i  politiska  realiteter,  det  gäller  tvärtom
aktuella politiska krav och det kritiserbara sättet att använda visioner rör sig
i  marginalen.  Men liksom den vikande religionen  fortsätter  att  utöva ett
strukturerande inflytande över tänkandet, medför avsaknaden av såväl ideo-
logikritik som radikal ideologi att rester av empirismproducerande apparater
behåller ett visst inflytande. Den för demokratin dystra situationen är att på
det stora hela saknas i den politiska offentligheten radikala alternativ, och
där alternativ formuleras kan de fortfarande dras ner av utstyrslar som mest
speglar vanmakt. Som när man uppehåller sig vid dagskrav, visioner och en
aldrig uppfylld önskan att finna något ”mellan” dessa poler. Även när det
gäller ersättande av ”kommunismen” som en bild av ett framtida samhälle
med ”kommunisering” som beteckning på processer, antikapitalistiska strä-
vanden i det närvarande, bör kritiken bevaka att det hela inte förfaller till en
motsvarighet till religionens modernisering, där det ej längre gångbara på
mer subtila sätt fortsätter att verka genom den nya ”öppenheten”. 

Att hålla liv i och med Žižeks ord ständigt återuppfinna kommunismen
som en allmän idé om ett klasslöst samhälle är en annan sak. Så medan jag
menar att marxister bör överge marxismen som ”ism” (till förmån för marx-
istisk teori) kanske det motsatta förhållandet kan tillämpas på paret kommu-
nism/kommunist. Den som sympatiserar med idén bör fråga sig om den har
fått tillräcklig substans för att tjäna som politisk/ideologisk beteckning på
sympatisören.
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För  att  hårdra  det  hela  kan  såväl  kravlistorna  med  begreppsmässiga
negationer som visioner av angivet slag sägas tillhöra maktens ideologier,
framträdande i inverterad form, liksom ateismen är en konsekvens av reli-
gionen, dess enkla negering, utan att rymma någon ideologikritik. Med den
skillnaden att visionerna hävdar föregiven radikal substans för att dölja det
radikalas frånvaro. De är reaktioner på makten som inte förmår gå utanför
utan snarare bekräftar densamma. 

I  den mån modellen ”ideologi  mot ideologi” fortfarande befinns vara
verksam är det således fråga om intern (meta)ideologi som svarar mot en
problematisk belägenhet, inte primärt om ”den helt felaktiga uppfattningen”
om ideologisk förändring. Men vi har inte desto mindre att göra med ett tän-
kande  som  innebär  fortsatt  bortseende  från  frågorna  om  de  ideologiska
mekanismerna och hur såväl politisk som ideologisk förändring kan gå till.
Som teoretisk brytning med denna ideologi om ideologin föreslår jag följan-
de tes:

En ideologi övervinns inte genom en annan sidoställd ideologi 
utan (tillsammans med kritik, politik osv) genom en ideologi som
talar från och om den situation där övervinnandet äger rum.

Tesen flyttar fokus från det föregivet sedda (visionerna) till själva seen-
det, frågorna om vad som kan finnas att se inom politiken, hur seendet upp-
nås och hur ett vidgat seende åtföljs och understöds av en bejakande, icke-
empiristisk ideologi, skiljelinjernas ideologi. Den ansluter till en insikt som
ofta uttrycks i begreppet  artikulering: en radikal rörelse (som kan vara en
rörelse av rörelser) är inte en förvaltare av givna idéer och politiska mål;
även om den har sin grund i objektiva motsättningar är det i själva framträ-
dandet och gestaltningen av maktkritik och politiska uppgifter i den givna
situationen, innefattande sammanlänkningen av olika kamper, som möjlig-
heterna till en uppbrytning av den rådande hegemonin skall ses. Frågan ”hur
kan en radikal rörelse vinna framgång?” måste bytas mot frågan ”hur blir en
rörelse radikal?”. Det radikala handlar  här  inte om långtgående krav och
visioner utan om att  skapa existens utanför hegemonin, varvid frågan som
vanligt är hur ideologin i detta förhåller sig till övriga element, hur den kan
vara ett moment av artikuleringen.

Den kritik av den klassiska marxismen som jag uppehållit mig vid har
gällt  svagheten  inför  utvecklingsidealismens  ideologiska  frestelser.  I  mer
aktuell  teoretisk  debatt,  inte  minst  sådan  där  artikuleringsproblematiken
framförs33, inriktar sig kritiken på föregiven reduktionism, essentialism och
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funktionalism  i  själva  kapitalismbegreppet  mer  än  på  teleologin.  Andra
kampområden och identiteter sägs hamna i skymundan när allt reduceras till
(kapitalistisk) ekonomi och klass och kapitalismen uppfattas som essensen i
samhällstotalitetens monolitiska enhet. Det är därför på sin plats att positio-
nera hegemonibegreppet  både mot sådan essentialism (där  den eventuellt
förekommer) och ett begrepp som slår över i en annan riktning och enligt
vilket hegemoni är tillfällig makt över det ”diskursiva fältet”. Med hegemo-
ni avses för vår del en expanderande struktur inom samhällskroppen, där
ekonomiska, politiska och ideologiska apparater  funnit  varandra,  befäster
varandra och utvecklas i en ej förutbestämd samverkan. Frågan är om inte
en motkritik är berättigad, om det inte i strävan att dekonstruera och fram-
hålla verklighetens mångfald av flytande identiteter finns ett underskattande
av den trots allt kapitalistiska hegemonin, som tänks upplöst i tomma intet
den  dag  de  många  identiteterna  flutit  samman  i  en  radikal  artikulering.
Beaktas inte närvaron av hegemonins apparater finns risken att de politiskt
aktiva,  när de stöter emot dessa apparaters verkningar,  sjunker ner i  nya
kontraproduktiva  förhållningssätt  till  de  ej  erkända  villkoren,  eventuellt
krönta av nya berättelser om tomhetens förmåga att generera substans: nya
identiteter och nya sociala ordningar. Eller om nedrivning av alla ordningar.
Tesen kan därför specificeras så att artikuleringen måste ske utanför hege-
monin men vara vänd mot densamma och ha övervinnandet som tema. Det
är för att inte ”allt flyter” (tillfälligt hejdat i hegemoniska låsningar av bety-
delsekedjorna),  och  ideologisk  cirkularitet  verkar  i  alla  riktningar,  som
ideologikritikens svåra uppgift måste tas på allvar.

När jag väljer att enbart diskutera politik utifrån tämligen klassisk marx-
istisk teori är det inte för att återupprätta ”klasskampen” på andra kampers
bekostnad  utan  som  en  ideologikritisk  tillämpning  överförbar  på  andra
kampområden. Men valet är inte godtyckligt.  Jag menar att klassmotsätt-
ningarna från ideologiteoretiska utgångspunkter intar en särställning. Pat-
riarkatet  eller  rasförtrycket  är  inte  hegemoniskt  på  samma sätt  som den
ekonomiska makten. Förvisso stöder repressiva och ideologiska maktappa-
rater varandra även här, t ex genom alla de mer eller mindre subtila sätt på
vilka mäns överordning naturaliseras. Men då det ändå i stora delar av värl-
den finns en uttalad om än inte praktiserad konsensus om jämställdhet och
om alla människors lika värde samt ett ”jämställdhetsarbete” som rör sig
med viss hastighet (hur stor kan diskuteras), kan vi inte tala om maktord-
ningar utan utsida. Så med hegemoni avser jag kapitalistisk hegemoni, inte
primärt därför att ekonomin är ”i sista instans bestämmande” (det är delvis
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en annan fråga), utan för att kapitalets makt ingår i en särskilt konsolideran-
de struktur, där andra maktordningar kan åka snålskjuts. Det är det slutna
hos  denna  struktur  som motiverar  att  vi  talar  om struktur  och  utvecklar
makt- och ideologikritiken som sätt att skapa sprickor. Artikuleringsproble-
matiken får då avse möjligheterna av en emergerande utsida i detta bestäm-
da  reproduktionens perspektiv, att mötena mellan oppositionella krafter  i
detta perspektiv når hegemonibrytande kvaliteter. Här bryts även med even-
tuell tro alla missgynnade redan genom att vara missgynnade sammantagna
artikulerar utsidan.

För maktkritiken behövs fortfarande klassisk marxistisk teori. Betrakta
följande lista på maktförhållanden: Makten att förvandla även arbetskraften
till en vara (den klassiska utsugningsteorin). Makten att göra hela företag till
varor  på en spekulationsmarknad.  Makten över produktionens inriktning,
arbetsförhållanden, löner och vilka som överhuvudtaget skall ha en försörj-
ning. Makten över staten, t ex genom hot om nedläggning eller utflyttning
om inte kapitalets krav tillgodoses. Till detta kommer numera i handelsavtal
fastlagda möjligheter för företag att stämma länder som genom t ex miljö-
lagstiftning minskar deras vinstmöjligheter. Den makt som kan negligera att
det är det av arbetarna skapade kapitalet som rationaliserar bort dem själva.
Makten att steg för steg lägga under sig även välfärdssamhället. Makten att
fylla livets alla vrår med kommersiella budskap och konsumtion. Makten att
exploatera naturen utan hänsyn till andra arter eller klimatet. Storföretagen
inom bioteknik och livsmedelsproduktion har  genom monopolisering och
patenträttigheter på genetiskt material skaffat sig makt att förvandla själva
det levande till varor. Makten att driva all realpolitik mot ”mitten”, genom
att de politiker som utmanar hegemonin framstår som oseriösa eller hotande
ekonomin och därför inte blir valda. Och den ideologiska makten i övrigt
som framställer  de  kapitalistiska  förhållandena  som naturliga  och  ofrån-
komliga, detta så till den grad att politiken som sådan sätts på undantag.
Naturligtvis kan man tala om vart och ett av dessa förhållanden utan att ta
till Marx och det räcker inte med Marx. Men för att förbinda kritiken med
politik och för de politiska ställningstagandenas ideologi krävs mer än upp-
fattningen att kapitalismen är ett ”orättvist” eller ”oförnuftigt” system. Det
krävs också mer än den omedelbara erfarenheten  av orättvisa.  Det krävs
begrepp för de kapitalistiska förhållandena som låter människor i mer kvali-
ficerad mening tänka dem, tala om dem och vara medvetna om det steg de
därmed  tagit,  kort  sagt  –  men  fortfarande  i  kvalificerad  mening  –  vara
vända mot dem. Utan att därför tro sig ha förstått allt väsentligt i det givna
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samhället kan det vara värdefullt att äga vissa fixpunkter för den politiska
reflexionen över vad som skiljer detta samhälle från ett demokratiskt och
solidariskt  samhälle.  Därför  lät  jag i  kapitlet  Marxismen marxistisk teori
framställa en kapitalismens kärna (jag säger inte enda kärna): hur en över-
vägande del av samhällets produktion sker  i formen av privatkapitals för-
meringscykler med alla däri nerlagda villkor och hur kapitalägandet är före-
nat med exemplifierade former av makt. Hur kapitalet och kapitalförhållan-
dena utgör våra reella existensbetingelser.

Den kritiken skall så vidgas till det brott som kapitlet diskuterade, påvi-
sandet av en struktur som inte bara förnekar sina enskildheter utan sig själv
som struktur och det i de ideologiska former som är ett väsentligt inslag i
strukturen ifråga (implicita myter om samhället som ett ”platt och homogent
rum”).  Hur den ekonomiska strukturen genom en struktur av ideologiska
apparater  interpellerar  subjekt  i  en  värld utan struktur.  Att  hålla  brottets
skiljelinje levande förutsätter naturligtvis explicit nämnande av Marx namn.

Vilken är skillnaden mellan att uppfatta ett sådant grepp om en ”kärna”
och att tro sig förstå ”vad marknaden kräver”? Vändningen är just en vänd-
ning – mot ett objekt genom en teori som även gör reda för den position
varifrån  vändningen gjordes.  Den mäter  med redovisade  verktyg  upp ett
avstånd. I den mån marknadskategorin mäter upp något är det till diktatur
och ofrihet och inte helt grundlöst. Men i stället för att konstituera ett poli-
tiskt  objekt och därmed politiken själv rationaliserar  kategorin politikens
frånvaro.

Vad är en människa? Är en annan värld möjlig? Sådana frågor är under
hegemonin  besvarade,  den senare  nekande,  i  de imaginära  förhållandena
och ideologiska  kategorier  som homo economicus.  De är  besvarade  i  de
ideologiska  praktikernas  kniptångsmekanismer,  där  apparaternas  massiva
närvaro i förening med interpellationer ”Du som ...” och empiristiska myter
förekommer  aktiv reflexion över dem. Hegemoni  är  frånvaro  av politisk
reflexion kring ”en annan värld” – utom hos begränsade kretsar av ”dåliga
subjekt” – och förminskning av Frågorna till visioner som inte är mer än
”hjärtat  hos  en  hjärtlös  värld,  anden  i  andefattigdomens  tillstånd”,  som
Marx sa om religionen. 

Och även hos de dåliga subjekten blir tankarna om en annan värld ofar-
liga när de bestäms av ideologier som inte är mycket mer än inverteringar
av maktens ideologier.  Jag har berört partiideologier av enklare slag, och
andra faror hotar vänsterintellektuella som ser sig tvingade ”att tillgripa de
mest invecklade konstruktioner” (för att återanvända Fromms formulering)
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för förhållandet mellan världen och den önskade andra världen. I viss me-
ning är även för dem kapitalet den gåtfulla makt som är tångens ena halva,
fast den andra halvan inte är kapitalets myter utan egenproducerade, alterna-
tivt ogenomträngliga teoribyggen.

Althussers grepp är radikalt i  den kvalificerade bemärkelsen av ordet,
och här tillåter jag mig att dra ut konsekvenser som jag menar finns i hans
teori, även om de där inte är explicit uttryckta. I stället för att de svårigheter
som genererar  kontraproduktiv  ideologi,  här  hegemonins  och  dilemmats
realiteter, får fortsätta med detta görs de till det egentliga objektet. Hegemo-
nin är inte en mystisk essens som föranleder tankar om utsidan som något
lika mystiskt  ”transcendent”,  den andra världen som samlar  all vilja,  allt
hopp, men hur skall vi komma dit? Hegemonin är en effekt av något som
kan göras  gripbart:  föreningen  av  ekonomiska,  politiska och  ideologiska
apparater, som var och en producerar något för samhällsformationen ound-
gängligt, de ideologiska apparaterna ideologi i reproduktionens tjänst. Även
om ingen  fullständig utredning  av  reproduktionens  mekanismer  låter  sig
göras framstår en sammansatt inriktning: mot fortsatta undersökningar av
mekanismerna men framför allt hållningen att se utsidan som vad som upp-
står  varhelst  motstånd  riktas  mot  hegemonin  som  sådan,  inledningsvis
genom begreppsliggörande. Byggmästaren måste erkänna sin begränsning,
hon kan inte planera  ett  helt  nytt  samhälle  och de första planerna måste
gälla detta motstånd. Går människor samman där kommer de också att börja
göra upp allehanda planer, utsidans planer. Skillnaden mellan dessa planer
och  insidans  visioner  är  förstås  att  de  förstnämnda  har  ideologikritiken
inbyggda i sig.

Så när dilemmat åter är aktualiserat genom att vi pekar på hur väsentliga
Frågor och i förlängningen Politiken blockeras, när vi vidare tänker oss sce-
nariot med en ny ideologikritisk praktik riktad mot hegemonin, detta initie-
rat inom en politisk rörelse som här inte specificeras mer än till dess anti-
kapitalism, är cirkeln till någon del bruten. För oavsett vilka effekter som
kritiken i förstone kan framkalla, påvisar den en hegemonisk struktur som
utesluter vissa frågor genom att strukturens delar funnit och konsoliderar
varandra  i  detta  uteslutande,  och  den  konstituerar  därmed  ett  nytt  rum
utanför hegemonin. Att ställa kombinationen av marxistisk teori och ideo-
logikritik mot hegemonins myter i deras materialitet, att peka både på mak-
tens natur och på dess verkningssätt (eller på förhållandet att natur och verk-
ningssätt här inte kan åtskiljas), är inte längre en fråga om byte av ”synsätt”
och inte heller skådande av ett bortanför utan om motståndshandlingar som
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i gengäld kan tillskrivas betydelse som sådana. Därför handlar det inte ens
om ”avslöjanden” eller ”upplysning” så mycket som om hur det nya rum-
met intas och befästs. Hur kritiken kan bli närvarande som ett kvalificerat
politiskt språk, att människor börjar tala om sina existensbetingelser och om
denna vändning.  När  begreppet  ideologikritik  inte längre  avser  kritik  av
”motsidans idéer” utan att få den ideologiska formationen att framstå som
sådan, blir begreppet i sig en vändning och en av skiljelinjerna (mellan att
bryta eller spela med i metaideologin). Mellan detta rums praktiker och my-
ternas område kan så ytterligare skiljelinjer dras – var är Frågorna levande
och var är de inte levande, var kan icke-empiristiska visioner produceras,
var är hegemonin synlig och var är den inte synlig? – som i sin tur genererar
skiljelinjens ideologi: ”Du har bytt plats”. Det är genom den paradoxala när-
heten (efter allt som sagts om åtskillnaden mellan teori och ideologi) mellan
teorierna/praktikerna (pekandet, det permanenta kritiska talet) och den icke-
empiristiska ideologin som en möjlighet visar sig att på denna punkt över-
vinna dilemmat. Fördrivningen av ideologin ur den marxistiska teorin och
ideologiteorins grepp om de ideologiska mekanismerna skänker åter dessa
teorier  ideologisk  betydelse, fast  med  den  empiristiska  inneslutningen  i
Historien bytt mot Kritikerns symboliska position. En etablerad närvaro av
utvidgad marxistisk teori – som studier, kritik, diskussion och en skärpning
av det politiska språket – skulle innebära motståndspraktiker som omedel-
bart kan omge sig med ideologiska bekräftelser,  eftersom de utgör reella
interventioner. De skulle faktiskt göra vad hegemonins ideologier är satta
att förhindra,  tala om det som inte skall omtalas, innefattande tystnadens
mekanismer, hur de specifika tystnaderna kring t ex ekonomisk demokrati
vilar på ideologins egen principiella tystnad kring sitt operationssätt. Den
ideologikritiska praktiken är med andra ord ett sådant projekt som efterlys-
tes i formuleringen av dilemmat och i den nyss anförda tesen. När ideologin
(som åtföljer kritiken) har något verkligt att referera till och inte behöver ta
sin tillflykt till tröstande empirism upphör den att vara av intern natur; den
kan ingå i och bli prototyp för en växande rörelses ideologi.

En radikal artikulering kan uttydas som att bygga (rekonstruera) en mot-
ståndskultur med betoning på alla tre leden: bygga – apparater för politi-
kens, kritikens och ideologins materiella existenser, motstånd – mot kapita-
lets ekonomiska och ideologiska makt, kultur – livet här och nu, alla gestalt-
ningar av Frågorna och skiljelinjerna. Att benämna det som är format för att
inte benämnas och benämna varandra som benämnare. Vilket är något annat
än att uttala ideologiska kategorier, speciellt när också skillnaden benämns.
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Att förvandla hegemonins bortträngda utsida till rörelsens identitetsgivande
insida, för att med rörelsens växt upphäva dessa rumsmetaforers relevans.
Kulturen måste uppstå utanför men kan inte existera bredvid hegemonin,
den måste tränga sig in mellan människorna och de dominerande ideologi-
erna och i detta göra själva inträngandet, individens ”utträde” och därmed
hegemonins upphävande till temat. Återupptagen ”marxistisk skolning” för
fram paret marxistisk teori och ideologikritik som ersättning för paret marx-
istisk teori och teleologi (utvecklingsidealism), väl medveten om att teorin
är oumbärlig men utan egen livskraft (ett förhållande som teleologin kom-
penserade för men utan medvetenhet).

I  stället  för  en sammansättning av ideologin  där  idealen underordnas
utvecklingsidealismen eller någon annan idealism och därmed desarmeras,
kan vi tänka oss en situation där idealen, skiljelinjernas ideologi, rörelsens
fastslående  av  de  aktuella  politiska  uppgifterna  och  motståndskulturen  i
övrigt  på så att säga samma avstånd samverkande omsluter den politiska
handlingen och reflexionen. En sådan ny ideologi är ny i sin sammansätt-
ning. Det är gamla ideal, gammal upplysningsideologi och gammal radika-
lism som befriats från empiristisk slutenhet och tillåts växa med den rörelse
som bejakas. Detta är en ideologi i det tredje stadiet.

Den sammansatta vändningen tycks omtalad på en hög abstraktionsnivå
och reser frågor om hur den kan realiseras, hur allt det omtalade kan se ut
konkret, hur den teoretiska kritiken kan bli till moment av politisk aktivism,
hur en inte helt lättillgänglig teori överhuvudtaget kan införas, hur de som
gått in i motståndet når dem som ännu inte befinner sig där. Jag skall strax
försöka att konkretisera några av slutsatserna, men mitt huvudsakliga syfte
är ett annat, samma som i essän i övrigt, att som ett första steg söka ringa in
det radikala i problematiken för att göra frågor som de just ställda till poli-
tiska problem och uppgifter, att diskutera skiljelinjerna hitom vilka politisk
uppfinningsrikedom kan verka.  Alltså skiljelinjer  som de politiskt  aktiva
själva måste passera och för egen del upprätthålla för att vara radikala.

Jag har hävdat att det speciella med Althussers ideologiteori är att den
teoretiserar ideologins förmåga att undgå teoretisering och tvärtom göra tän-
kande om ideologin ideologiskt. Denna konflikt mellan teori och ett poten-
tiellt  objekt återfinns uppförstorad mellan politiken och den dominerande
ideologiska formationen. Tar sig (vänster)politiken an de förhållanden där
den själv förminskas till ideologi? Essän har kretsat kring existensen av det
X som den inledningsvis förde på tal, ett område av verkligheten där givna
samhällsförhållanden maskeras, samtidigt som området maskerar sig självt
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och  undgår  att  omtalas  som  sådant.  Enskildheter  i  ”borgerlig  ideologi”
kanske omnämns liksom helheten i abstrakta termer av samhällsklimat eller
”hegemoni” (som rätt och slätt den ena ”sidans” övertag), men vi ser ingen
strävan inom politiken att nå grepp om reproduktionen genom generella och
samtidigt distinkta begrepp. Och medan befolkningen förväntas ha elemen-
tära kunskaper inom de flesta andra områden som naturvetenskap, teknik,
historia, hälsosam livsföring osv är det området, vars skeenden de i högsta
grad är involverade i, i stort sett ett terra incognita. Vilken brist återigen är
strukturell och tillhörig området ifråga, inte individen. Men för vänsterintel-
lektuella  som  har  den  uttalade  ambitionen  att  utveckla  kritisk  reflexion
gives mot den bakgrunden en variant  av ideologikritikens skiljelinje:  var
befinner  de sig, håller de utvecklandet och praktiserandet av ett nytt språk
för detta X som en väsentlig uppgift eller erkänner de inte alls problemati-
ken? Vilket i det senare fallet  utsätter dem för risken att snärjas i det  ej
begreppsliggjorda. Helt konkret: använder de ordet ideologi när de menar
politik eller något annat?

Det handlar alltså om att säkra problematiken och dess skiljelinjer inne i
den verklighet som inte på någon kant vill medge detta. Att ”skapa begrep-
pen” (Althusser)  för det som fått verka alltför ostört. Begrepp som även
mäter upp avstånden till de andra begrepp som de bryter med. Nyss talade
jag på det sättet om begreppet kapitalism och essän i stort är ägnad begrep-
pen ideologi och ideologikritik. Inte som uttömningar av objekt (”så här är
det”), inte heller som ”tänkande på hög abstraktionsnivå”, utan som säkrin-
gar  av  kunskapsobjekt  och  problem.  På samma sätt  handlar  det  här  om
begreppen artikulering, vändning och motstånd som kunskapsområden hit-
om samtidigt dragna skiljelinjer. De uppmanar till reflexion över de möjlig-
heter  och  villkor  som sålunda blivit  begreppsliggjorda.  De pekar  på  det
komplexa i den politiska verksamheten, motsvarande det komplexa i de för-
hållanden som skall övervinnas. Speciellt pekas på möjligheten av samver-
kan mellan traditionell maktkritik och ideologikritik.

När jag talade om den politiska uppgiften att återuppväcka marxistisk
teori som ”begrepp för de kapitalistiska förhållandena som låter människor i
mer kvalificerad mening tänka dem och tala om dem” var det mot bakgrund
av att det inte finns något levande marxistiskt tal hörbart för befolknings-
majoriteten. Marx är i  denna mening frånvarande.  Han är emellertid inte
frånvarande i samma totala mening som gäller för Althusser och andra ideo-
logiteoretiker. Begreppet kapitalismen finns i medvetandet hos envar men
om inte annat dränkt i cynism: ”alla vet redan hur kapitalismen är och dess
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förhållanden är  ofrånkomliga”.  Ett  levande marxistiskt  språk  har  (defini-
tionsmässigt) inget utrymme inom hegemonin och det finns heller inget sug
efter dess ”avslöjanden”. 

Att ”avslöja” de ideologiska mekanismerna å sin sida låter sig inte göras
så lätt beroende på dessa mekanismers natur. Men låt oss med Žižek beskri-
va kniptångsmekanismen även som en kortslutning mellan de ideologiska
ritualerna (och de yttre beteendena i stort) och individens omedvetna. Inter-
pellationen har en beståndsdel som ”kilar före” och utnyttjar en sårbarhet,
beredskapen att  underkasta  sig  ”lagen  som lag”,  för  att  i  det  omedvetna
lägga en grund för de mer eller mindre uttalade delarna (myterna och de
utdelade attributen). Detta som är en antydan om ideologins effektivitet kan
som kritik upphäva eller åtminstone störa densamma. För om ideologikriti-
ken i konkreta sammanhang (löneformen, reklamen, förvandlingen av med-
borgaren till kund, pensionslotteriet, det demokratiska spelet osv, alla verk-
ställande den retroaktiva mekanism som berörts) kan göra sådana framställ-
ningar av maktens väg in i  psyket,  kan den också vara ett moment i att
gestalta makten som politiskt objekt. Individen handlar faktiskt i enlighet
med ”något  större”,  fast  inte  ett  ogripbart  men vördnadsbjudande  större
(Ekonomin, Demokratin etc) utan den betydligt simplare makten. Ideologi-
kritiken förenad med kritiken av den makt som exploaterar människor och
natur skulle ge individen möjlighet att sätta likhetstecken mellan å ena sidan
denna makt som hon känner till men betraktar cyniskt som något ofrånkom-
ligt och å andra sidan något som hon inte förmått hålla distans till och som
därför genom ideologiska apparater tagit plats inom henne. Makten motas
ut, men inte bort till den avlägsna positionen, den görs tvärtom synlig som
något mycket närliggande som konstant utövar våld mot individen. Ekviva-
lensen tar gestalt i en motståndare och ett nyartikulerat motstånd. Althusser
och andra ideologiteoretiker framhåller att maktens ideologier ytterst vilar
på våld, de repressiva statsapparaterna. Althusser talar som vi sett om staten
som en maskin som omvandlar en klass överskott på våldsmakt till ideologi.
Men ideologin  i  hegemoniska  apparater  är  i  sig själv våld och med den
antydda  identifieringen  synliggörs  detta  våld.  Individen  börjar  känna  sig
personligt  träffad och kränkt av maktens alla interpellationer och därmed
berövas dessa något av sin kraft. Förutsättningarna för Politik återuppstår.

Vad som här kan se ut som beskrivning av ett skeende tillhör fortfarande
urskiljandet av en politisk dimension, pekande på nämnd samverkan som
villkor för vändningen och för radikal politik. Politiken kan inte bara inter-
pellera anhängare av en Sak; den måste interpellera utträdare samtidigt med
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inträdare, kunder som åter blir medborgare (även om de fortsatt måste anlita
de så kallade aktörer som tagit över basala samhällsfunktioner), väljare som
åter blir politiska subjekt i mer kvalificerad mening. Människor som, för att
gå till en mer klassisk marxistisk fråga, inte bara ifrågasätter vem som ger
och vem som tar  i  förhållandet  mellan ”arbetsgivare”  och ”arbetstagare”
utan även kan ge kritiken en politisk karaktär. Denna sammansatta agitation
(i den bokstavliga mening ”sätta i rörelse” som finns i den engelska mot-
svarigheten till ordet) är något som faller utanför de kompensatoriska ideo-
logierna (där alla i ett eller annat avseende redan är med på tåget) och som
den konventionella kritiken kring ”falskt medvetande” har svårt med (efter-
som bristen förläggs hos individen). Därför är uppgiften ny, att finna sätt att
ingripa i och avbryta de ideologiska flödena, detta i samband med en poli-
tisk agenda. Kort sagt att utveckla mothegemonisk praktik. Alla svårigheter
till  trots måste inriktningen  vara att  utveckla det  politiska språket  till  att
omfatta de förhållanden som politiken möter. Detta så att politiskt aktiva
äger och explicit använder kritikens elementära termer, att man med deras
begrepp pekar på maktens interpellationer och som uppmaningar ”låt er inte
interpelleras av dem!”. I någon form måste teorin ges plats, eftersom avbry-
tandet av interpellationsakterna förutsätter såväl den politiska inramningen
som att ekvivalens upprättas också mellan maktens olika interpellationer.
Man behöver inte i förväg ha bestämda uppfattningar om vad som står att
finna  eller  om effekterna;  imperativet  är  att  kritiken  skall  finnas  med  i
politisk verksamhet, att den används där det är möjligt och att det skall fin-
nas en öppenhet för att skapa möjligheter.

Man kan fråga sig om inte även det ideologiska våldet och dess själv-
maskering skulle betraktas som något ofrånkomligt och icke-engagerande.
Det svar som jag återkommande föreslår är att det till skillnad från t ex det
rituella mässandet om de ökande klyftorna i samhället här är fråga om reella
interventioner. Klyftorna kan inte omedelbart minskas, medan det är möjligt
att punktvis stiga ut ur ideologin – förutsatt att de stegen får sina ideologis-
ka bekräftelser, att stegen tas inom ett socialt sammanhang som äger  sina
bekräftelseformer. Tanken – begreppet – gäller en positiv cirkel där rörelsen
stärks  genom att  framstå som en plats och en kraft  där kränkningen kan
erkännas och cynismen övervinnas, vilket även stärker förutsättningarna för
kritiken. En cirkel som bryter den negativa cirkel där rörelsen försvagas just
när den vägrar erkänna hegemonins styrka (för att den därmed själv tror sig
framstå som stark) och kompenserar oförmågan att intervenera i samhällets
realiteter med rent interna ideologier. Och för att hålla fast vid cirkelmeta-
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forerna handlar det förstås om att, där det är angeläget, bryta upp de otaliga
cirkulariteter som är det ideologiska, hur ideologierna interpellerar inneha-
vare av de attribut  som de själva utdelat  och den säregna föreningen av
maktens närvaro (i interpellationskategoriernas tyngd) och frånvaro (i själva
cirkeln av anrop och svar).

Jag omformulerar nu det sagda om att flytta ideologikritikens fokus –
från idéinnehåll till fasthållningen i kommunikationsakter – i några att-sat-
ser och exempel av något mer konkret slag. De är riktade till varje stor eller
liten rörelse i bredast tänkbara mening av vadhelst som sätter saker och ting
i rörelse. Vad som anförs kan tyckas negligera vad som sagts om det komp-
lexa i de ideologiska interpellationerna, som deras verkningar i det omed-
vetna, men tanken är att det är möjligt att störa dessa processer genom att
göra vad de söker utesluta, tala om dem, bryta den associerade tystnaden i
en permanent bedriven och välriktad kritik, allt som ifrågavarande rörelsers
synliga och hörbara närvaro.

Att kritiken av privatiseringar och nyliberalism i stort innefattar och bry-
ter med de ständiga tilltalen av homo economicus, t ex i form av Kunden,
marknadsvarelsen som tvingats in på områden där det förut fanns ett sam-
hälle. Kritiken skall gälla hur ekonomiska realiteter förenas med aktiv form-
ning av subjektivitet – i politikers tal, reklamen, broschyrer ”Till dig som
kund” osv. Formulera utåtriktade appeller som: Vägra att tilltalas som kund,
vägra att vara kund, även om du måste anlita privatiserade tjänster. Uppfatta
i stället detta ständiga tilltal som (symboliskt) våld som emellertid är beseg-
rat  varhelst  det  vägras.  Delta  inte  i  spelet  kring  och  dubbeltydigheten  i
reklamuttrycket ”ditt val”. Som både syftar på vad du väljer och något du
skulle äga som ett grundläggande attribut, likt språket. Motstå ideologin där
kapitalets frihet att skapa marknader av det som varit gemensamma angelä-
genheter kondenseras i detta ”ditt val”, som den genom retroaktiv performa-
tivitet söker placera inom dig som en del av din natur och som anledningen
till de nya ”aktörernas” inträde. Glöm inte att ”ditt val” inte är ditt utan en
av nyliberalismens ideologiska kategorier.

Att påvisa hur talet om och till politikens Väljare rymmer en ej fullt ut
erkänd konflikt. Den massiva uppmärksamheten kring dessa Väljare är en
performativ konstituering av dem, dvs en  degradering av den potentiella
homo politicus till den politiska varelse som utan att vara nöjd ändå förlikar
sig med uppgiften att välja mellan presenterade ”alternativ”. Vilka alternativ
inte innefattar ”en annan värld” men genom apparatens omslutande materia-
litet och tilltal ändå uppfattas som något fullständigt. En fullständighet som
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som får sitt symboliska uttryck i nämnda partiledardebatter i teve med parti-
ledarna på rad. Formulera uppmaningar som: Vägra vara den sortens Välja-
re som bilden tilltalar.  Kliv ut ur det anbefallda betraktandet av den och
betrakta i stället som en Verfremdungseffekt hur det första betraktandet är
konstruerat. Hur du där görs till både åskådare och deltagare i en teater utan
utsida. Betrakta dig själv som denna kritiska betraktare av insida och utsida,
en betraktare som inte längre är ensam. Betrakta dig som en homo politicus.
Det handlar inte om att ta avstånd från parlamentarismen men att uppfatta
den ideologiska apparat där en viss teater är ”demokratins försvar mot sig
själv” ( Žižek) och politikens inordning i reproduktionen av produktionsför-
hållandena. Att kategorin Väljare inte uttrycker egenmakt utan är maktens
interpellationskategori på apparatens insida.

Att inte ge sig in i debatter kring politik, filosofi och religion på deras
redan etablerade villkor. Att i stället påvisa empirismen, hur använda ideo-
logiska kategorier tillåts figurera som hypoteser om eller skådande av det
existerande, så att de oavsett debattörernas ”tro” får liv i debattens vågor
och fortsätter generera fiktiva frågor, allt som slutna cirklar. Vägra accep-
tera sådana frågor.

Att inom politisk aktivism övervaka tillkomsten av radikala fraser (poli-
tiska och ideologiska) som inte är frasradikala. Att ställa de vanliga kritiska
frågorna om politiska slagord (”avskaffa kapitalismen”) har en klar politisk
innebörd eller om de befäster tomrum genom att fylla ut dem med ideologi.
Att fråga hur ideologin i stället kan stå i ett ömsesidigt produktivt förhållan-
de till den faktiska politiken, hur den kan ha kontakt med kompromisserna
utan att cementera dessa och sig själv. Inte minst när det i ett skede inte
handlar om mer än att (åter)upprätta Politiken gentemot kapitalistisk hege-
moni.

Svårigheterna är många och belägna på olika avstånd. De gäller egen
metaideologi och den ”överbestämning” som ligger i hur enskilda subjekti-
viteter och imaginära förhållanden uppgår i en samlad praktisk acceptans av
de kapitalistiska förhållandena som återverkar på delarna. Vi kan jämföra
med den kvalificerade ideologikritik som kanske varit mest framgångsrik.
Feministerna har med genusbegreppet presterat samtidig kritik av patriarkal
makt och apparaters performativa konstituering av kvinnlighet, och de har
verkligen gjort det svårare att uppfatta denna kvinnlighet som naturlig. Men
antikapitalistisk kritik möter en förgrenad performativitet som arbetar med
en mängd sidor av homo economicus, där Kunden och Väljaren bara är två,
och även har en starkare maktbas. Det är mot bakgrund av sådana svårighe-

124



ter som jag insisterar på att det är problematiken som sådan som först måste
säkras. Detta som utgångspunkt för den politiska uppfinningsrikedom som
kan följa och där strävan till mothegemoni innefattar en mängd kritikformer
på olika teoretiska nivåer, genom olika medier och bestående av allt från
politiska anföranden till satir.

Det skisserade utgör ingen ”lösning”. De flesta frågor om rörelsers upp-
gifter kvarstår, och vad som tillförs är strängt taget också frågor: om möjli-
ga  störningar  av  såväl  maktens  som  egna  kontraproduktiva  ideologier.
Kritiken kan vara ett redskap för en rörelse när den granskar sin verksamhet
och undersöker om den verkligen agerar i enlighet  med vad som är dess
strävan. Framför allt är kritiken en uppmaning till sådan reflexion. Den kan
vara medel att stå emot locktoner från ideologier som erbjuder både tröst
och hängivenhet men till ett alltför högt pris. Sådana ideologier kan natur-
ligtvis kritiseras på andra och enklare grunder, men kritiken missar då lätt
att tonerna inte härrör ur ideologins löften så mycket som ur det gemensam-
ma musicerandet, där musikanterna söker överträffa varandra i uttolkningen
av temat, allt som sättet att bemästra vanmakten. Kritiken bör även ha något
att  säga om den positiva ideologins egenskaper,  som att musicerandet är
nödvändigt och bör växa inifrån och tillsammans med den politiska verk-
samheten som en del i tillkomsten av rum för motstånd. Liksom kunskaps-
effekten inträder när det teoretiska arbetet besitter tillräcklig kvalitet, sam-
manför begrepp på ett fruktbart  sätt,  kan en hegemonibrytande effekt  bli
följden  av  en  artikulering  som  inte  förskjuts  till  sökandet  efter  externa
garantier,  utan  består  av  ett  lyckosamt  möte  mellan  kamper,  politiska
uppgifter,  de olika kritikslagen, politisk kultur och bekräftande ideologi.34

Detta betyder inte att rörelsen blir som vilket parti som helst som agerar
med fingret i luften för att känna varifrån det blåser; de teoretiska och poli-
tiska skiljelinjerna finns där. Men en skiljelinje är absolut bara gentemot det
avskilda och dess uppgift är att öppna framtiden, just en öppen framtid.

Janus-metaforen säger att friheten alltid är kluven i det att tillhörighet
och förankring är något för individen ovillkorligt, vidare att förankringen
inte kan ske någon annanstans än i den värld som är henne given. Dessvärre
blir konsekvensen ofta frihetens begränsning eller uppgivande. Det bakåt-
vända ansiktet dominerar över det framåtvända. Det är till dessa frihetens
villkor som jag knutit an när jag sagt att ideologin inte är förebådande utan
bekräftande. Ideologin är aldrig en upphöjd ledstjärna utan något som talar
inifrån det existerande. När ideologier som den religiösa marxismen har gett
sken av att förebåda har det varit fråga om just sken, och det hela har bara
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utgjort en annan form av inneslutning i det bestående. Men där en kil kan
slås in och befintliga ideologielement omarrangeras och kompletteras kan vi
även tala om en balans mellan ansiktena.

Talet om ideologins stadier kan verka misstänkt likt ideologin om sam-
hällsformationernas  stadier  men  avser  inte  någon  nödvändig  utveckling.
Tvärtom pekas på empirismen som den alltid närliggande och cementerande
lösningen på konfliktfyllda situationer.  Med kunskapen om ideologin har
ändå något hänt. Eller mer precist: med teoretiseringen av ideologins själv-
maskerande egenskaper drogs skiljelinjer som den mellan praktiker under-
ställda den metaideologiska modellen ”ideologi mot ideologi” och interven-
tioner i det ideologiska (maktens ideologier och egna). Ett imperativ fram-
trädde, att hålla kritiken utifrån ett strikt ideologibegrepp levande och när-
varande. Och om en rörelse sålunda förenar politisk praktik med ideologi-
kritisk praktik och därmed ändrar sin ”stil” och ”kultur”, dvs även sin ideo-
logiska praktik, kan detta få långtgående följder. Något nytt är introducerat
som ”rubbar koordinaterna” (Žižek). Inne i detta nya finns ett nytt sätt att
förena reflexion och handling, där reflexionen genomgått  den differentie-
ring, den åtskillnad och samverkan mellan teori, kritik, politik och ideologi
som min essä försökt beskriva och bidra till.
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Appendix: bloggen Ideologikritik

Här följer några texter från min blogg Ideologikritik som utifrån essäns teori
söker göra kritiska inbrytningar i pågående samtal. Texter som har direkta
motsvarigheter i essän har utelämnats, men mycket är upprepningar, en del
ordagranna – textstycken har vandrat i båda riktningarna. Inläggen löper i
tidsföljd med några undantag där inbördes samband fått avgöra. De föregås
av den kortversion av essän som de hänvisar till för utveckling av de använ-
da  begreppen  (hänvisningarna  här  borttagna).  Den  avslutande  Teori  och
praktik (först  publicerad  i  tidskriften  Kris  och  Kritik nr  1)  är  också  en
sammanfattande text, samma innehåll, en hel del klipp och klistra från andra
texter, men med lite annan vinkling.

Samlingen inleds med tre religionskritiska inlägg som dessutom säger
ungefär samma sak. Det är inte bara det att religionen som ursprunglig och
historiskt dominerande ideologiform är ett tacksamt demonstrationsobjekt
för ideologiteorin.  När det nu talas alltmer om den i och med att den åter
sägs få ökad betydelse demonstreras lika slående hur ideologi verkar till-
sammans med metaideologi. Här odlas en idealism som utgörs av beredvil-
ligheten att tala om ideologier på deras egna villkor och i deras termer, även
hos dem som inte delar den manifesta tron. I enlighet med den ideologiska
omkastningen  uppfattas  ideologin  (här  det  religiösa)  som det  idémässiga
(och/eller emotionella) i framfört tal, inte som relationen mellan apparaten
och de interpellerade subjekten med alla där verkande mekanismer. Den tas
på orden, och dessa ord frikopplas lydigt från cirkelrörelsen, där ritualerna
för bekännelse av tro är desamma som genererar samma tro. Samtidigt som
detta misskännande utgör metaideologins cirkel – religionsdebatterna är ju
eviga.

Detta är analogt och inte utan samband med hur samhällets reella kon-
flikter  förskjuts när politiken blir  en tävling mellan ”ismer”.  Det  behövs
ingen explicit metatro att samhällen är grundade i idésystem för att debat-
terna skall binda debattörerna på sina insidor, utan att debatterna som såda-
na eller deras gränser  någonsin debatteras.  När deltagarna identifierat  sig
med en position och engagerat hävdar den gentemot de andra, kan de som
en evighetsmaskin trampa runt i dessa cirklar som ligger i debattens förut-
bestämda form. Debatten är i sig en ideologisk (meta)apparat och en del av
samhällsreproduktionens stora vertikala cirkel. 

Även ett annat specifikt mål för kritiken ägnas tre inlägg och figurerar i
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ett fjärde. Hur står det till med ideologin hos den största organiserade kraf-
ten till vänster om Socialdemokraterna? Jag gör gällande att det är samma
idealism här som där, en idealism som inte är startpunkt för något utan ett
drag som präglar verksamheter som inte bättre kan hantera egna tillkorta-
kommanden. Sätten att formulera självförståelse blir självförslutande snara-
re än att uttrycka den öppenhet som man naturligtvis berömmer sig av. Men
med  kritiken  av  Vänsterpartiet  söker  jag  konturerna  av  vad  som  skulle
kunna bli till detta partis och andra rörelsers självkritik och en större öppen-
het inför de politiska uppgifterna.

Genom att i båda fallen framföra variationer av i grunden samma kritik
visar jag hur ideologikritiken kan arbeta, att vid de tillfällen som ges låta
kritiken få olika infallsvinklar för att lyfta fram det  ideologiska i det som
kallas ideologi, något annat eller inte benämns alls. Detta som den ideologi-
kritiska frågan om den aktuella ideologin befordrar eller är kontraproduktiv
med avseende  på egentliga  strävanden.  De olika  texternas  (även  essäns)
kretsande  kring  ett  gemensamt  innehåll  utgör  framför  allt  ett  pågående
sökande efter grepp om den sociala realitet som är utformad för att motstå
just detta.

Vad är ideologi?

När man från en althussersk position talar om vad ideologi är måste man
börja med vad ideologi inte är, inte bara för att det råder missförstånd om
saken, utan därför att ”missförstånden” ingår i ideologiernas sätt att fungera.
Det är väl den föresatsen att inte låta teorin dikteras av sitt objekt som är en
althussersk position. Detta som kontrast till alla försäkringar om att begrep-
pet ideologi är ”mångtydigt” eller har ”en mängd användbara betydelser”.
Det  är  inte  fråga  om  att  utnämna  det  ”sanna”  begreppet  men  att  i  det
begrepp vi söker utveckla från början bygga in en vaksamhet som gäller
objektets mycket speciella egenskap, förmågan att motstå att göras till ett
kunskapsobjekt och i stället göra ideologiteorier ideologiska.

Först kan nämnas det okritiska eller naiva misskännandet enligt vilket
ideologi är individuellt tillägnad ”åskådning” eller ”synsätt”, dvs sätt att se
verkligheten och upphöjda ledstjärnor som individen valt att följa. De polit-
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iska ”ismerna” uppfattas väl ofta så. Kritiska men likaledes misskännande
uppfattningar är framför allt av två slag, ideologin som myter eller ”vackra
lögner” som makthavarna sprider för att dölja sakernas tillstånd, alternativt
att en social position automatiskt genererar ett visst tänkande hos den som
befinner sig i den. För de kritiska är ”ideologisk kamp” att byta ett ”falskt
medvetande” mot ett sant, vilket framstår som en svårare uppgift i det sist-
nämnda fallet.  Det  allvarliga  med dessa misskännanden är  att  ”kampen”
ifråga blir verkningslös eftersom den spelar med i de mekanismer som skul-
le angripas. 

Althussers teori ger oss ett helt annat grepp om de ideologiska proces-
serna. Ideologi handlar om individens inordning i sociala sammanhang och
hur hon förlikas med det hon gör. Hur hon av egen kraft gör vad ”systemet”
kräver av henne. Detta är teorins marxistiska sida. Det finns strukturer, t ex
produktionsförhållanden, som styr över individens liv bortom hennes med-
vetande och som ideologierna bidrar till att reproducera.

Men en ideologis bindning ligger inte i första hand i vad den säger om
verkligheten eller i det ”falska medvetande” den eventuellt inympar, utan i
det ritualiserade flödet av dess tal, dvs i fasthållningen i kommunikationsak-
ten, där ideologin – inte sällan som en dunkel makt – vänder sig till indivi -
den,  anropar eller  interpellerar henne, så att hon stannar upp, vänder sig
även hon och svarar ”ja, det är jag”. Ideologin kan berätta myter om världen
och människorna, men det är detta att den riktar sig till en individ för att just
för henne berätta något, att den representerar en makt som omsluter henne
och kan adressera henne i denna mottagarposition, att den förser henne med
namn och attribut, som om interpellationen är framgångsrik ger den ideolo-
giska effekten, känslan av att vara Någon, och möjliggör den ideologiska
omkastningen,  där  de  förmedlade  idéerna,  bilderna  och  föreställningarna
sedan kan fungera som subjektiv drivkraft, dvs verka i enlighet med ideolo-
gins naiva misskännande av sig själv. När ideologin talar till individen om
hennes föregivna seende (”du som har denna åskådning, detta synsätt”) ger
den henne känslan av att faktiskt se. 

Så när ideologin talar  om de fria individerna i marknadssamhället för-
medlar den en myt som döljer ofriheten, men myten verkar inte främst på
det kognitiva planet utan i det att ideologin talar till individer och benämner
dem Fria. Makten att upprätthålla detta rituella tal i förening med individens
erfarenheter av faktiska om än begränsade friheter placerar henne i Frihe-
tens symboliska position, varifrån det begränsade uppfattas som det hela och
möjliga. Därmed får myten även kognitiva effekter, samtidigt som det är det
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förhållandet som rymmer ideologins främsta maskering, den av dess egen
praktik. Det är att tron på myten i slutändan verkligen blivit en tro (mer eller
mindre stark) som döljer att tron är en produkt av något som inte alls har
med reflexion eller övertalning att göra, ”de ideologiska apparaternas” inter-
pellationer. Althusser talar om empiristisk ideologi när kategorier som an-
vänds i interpellationen (Gud, Friheten, Folket osv) jämställs med begrepp
för verkliga föremål och förhållanden. När individen tror sig se eller ha kon-
takt med en av ideologin omtalad yttre  substans,  fast  det bara är den av
ideologin tillhandahållna spegelbilden av sig själv hon ser. Och även kritik
som  stannar  vid  vad individen  ”tror”  eller  ”väljer”  (ev.  påtrycks)  som
identifikation, kritik som argumenterar med ideologin på utsagornas nivå,
deltar  i  maskeraden.  Det  är  denna  förmåga  till  självmaskering  som  jag
inledningsvis omtalade som ideologins speciella egenskap.

Annorlunda uttryckt. Ideologin benämner  subjekt för att hålla fast dem
inom tilltalsakterna och deras sålunda inrättade symboliska positioner. Sub-
jekten ”blir” vad de benämns som (vad som kallas  performativitet), dess-
utom med en retroaktiv effekt; de skall känna ett ”jag var alltid redan där”.
Med dessa självbilder kan de av egen kraft verka inom de sammanhang vars
reproduktion de ideologiska apparaterna tillhör. Benämnandet är instrumen-
tellt med avseende på den sistnämnda effekten. Vetenskap och andra kun-
skapspraktiker å sin sida benämner  objekt för att göra dem till kunskaps-
objekt och objekt för handling, vilket är vad ideologin i sin självmaskering
söker efterlikna när den i myterna naturaliserar rådande förhållanden.

Om ideologins yttre effekt är att individen binds vid en social position
skall  bindningens  mekanism sökas  i  de  subjektiva  behov  som ideologin
tillgodoser. En människa styrs i ringa grad av instinkter, men hon kan inte
heller känna oändligheten av livsmöjligheter i sitt eget huvud. Hon måste
känna igen en väg som sin och finna sammanhang och mening i det hon
gör.  Hon behöver  känna  tillhörighet  och  riktning.  Allt  detta  ombesörjer
ideologin; den gör individen till subjekt genom att tala till henne som sub-
jekt (många ideologier talar till henne från olika håll) och placera henne i
den symboliska positionen, dvs som mottagare av bilder och symboler som
låter henne känna igen sig och det hon gör i ett meningsfullhetens ljus. Som
redan antytts är detta ”ljus” en upplevd effekt av ett komplext spel mellan
ideologins (mer eller mindre) explicita rationaliseringar (myterna) och en
föregående omedveten och irrationell attraktion, där en ideologi redan med
sin fysiska men dunkla närvaro (alla dess ritualer) väcker beredskapen att
underkasta sig ”lagen som lag” (riktningsbehovet). Tron på myterna fram-
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tvingas av den otillfredsställande ”tro före tron”, den underkastelse under
något mäktigt men obegripligt, som subjektet, likt Kafkas figurer, genom-
gått. Subjektiviteten ligger inte i ett seende, inte heller i antagandet av en
entydig kallelse utan i  tvånget att  finna ett förhållningssätt  till  den Store
Andres,  den  interpellerande maktens Hemlighet.  Myterna  är  material  för
den ideologiska fantasi som subjektet själv aktivt upprätthåller för att kunna
existera i världen sådan den tränger sig på genom ideologisk förmedling.
Ideologins fasthållning resulterar inte bara i att subjektet av egen kraft full-
gör sina uppgifter i samhället; det är av egen kraft som hon svarar på inter-
pellationerna och mobiliserar  den förstnämnda kraften. Slavoj Žižek som
utvecklat Althussers teori på dessa punkter talar om en kortslutning mellan
de yttre  påtagliga  ritualerna och individens omedvetna,  där det  mesta av
detta  försiggår.  Modern  ideologi  är  också  i  tilltagande  grad  cynisk,  den
förmår binda även när den inte är bokstavligt trodd, den integrerar tro och
misstro till en fatalistisk hållning. 

När ideologin sägs tala är det naturligtvis människor som talar, direkt
eller via sina skapelser, men enligt de protokoll och med den rekvisita som
är den ideologiska apparaten. Det ideologiska igenkännandet vilar till stor
del  på  budskapens  rituella  upprepning  genom  ideologiska  praktiker som
regleras inom apparaten ifråga. Detta är Althussers tes om ideologins ”ma-
teriella existens”. Begreppet ”apparat” är begreppet för denna materialitet,
däremot skall det inte tolkas som ”av någon kontrollerat verktyg”. Ideolo-
giska apparater byggs och underhålls inifrån, utövare av ideologisk påver-
kan  är  själva  inneslutna  i  den  ideologiska  praktiken  och tillgodoser  sina
egna  ideologiska  behov.  Dominerande  ideologier  utgör  sammantagna  en
”ideologisk formation” som växt fram inom samhällsformationen som del
av dess nödvändiga reproduktion. De tillhör makten och tjänar makten men
inte som direkt maktutövning. Eller rättare sagt, de utövar sin egen makt. 

De ideologiska praktikerna är individernas sätt att leva sina förhållanden
till alla de yttre förhållanden som ofta i det fördolda och med inbördes mot-
sättningar styr över deras liv. Apparaterna och deras ideologier är utkristal-
liserade för att medge såväl subjektiv existens som verksamheters upprätt-
hållande under helheten av konfliktfyllda villkor. Detta är emellertid just
vad ideologin själv förnekar, då den i stället framstår som individens eller
gruppens egenvalda strävanden och/eller som skådande av essenser  i  det
objektiva – den ideologiska omkastningen. Ideologin skymmer och upprätt-
håller konflikterna som den är en produkt av genom att låta det egna talet
med dess skenbara enhetlighet ta all plats. Och detta tal handlar om något
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annat; den ideologiska apparaten producerar sin egen verklighet, idéer men
framför allt alla de beteenden apparaten föreskriver och som är idéernas och
den nämnda fantasins egentliga bärare. Althussers centrala tes är denna: 

Ideologin avbildar det imaginära förhållandet mellan individerna och 
deras reella existensbetingelser. 

Vi  har  det  ”reella”,  människornas  yttre  existensbetingelser  som  styr
bortom deras medvetanden. Vi har individernas levda förhållanden till sina
existensbetingelser,  där  subjektiva  villkor  som  identitetsbehovet  verkar
under  det  medvetna.  Att  dessa  förhållanden  är  ”imaginära”  innebär  inte
primärt  att  de  bygger  på  inbillningar,  utan  att  de  levs  ”förskjutet”,  dvs
genom de ideologiska apparaternas praktiker,  så att exempelvis en social
underkastelse tar formen av en religiös underkastelse eller en konsumistisk
livsstil. Det imaginära ligger i avståndet eller olikheten mellan de identitets-
stödjande praktikerna och de andra praktiker eller fundamentala förhållan-
den som ideologin inte desto mindre bidrar till att återskapa.

Kort uttryckt: ideologin avbildar inte existensvillkoren (sant eller falskt),
t  ex de kapitalistiska förhållandena,  utan individens förhållande till  dessa
villkor, de förskjutna formerna för hennes underkastelse. En ideologi är inte
falsk även om den yttrar mycket falskt. Däremot kan vi tala om en samman-
satt maskering, där yttre förhållanden indirekt maskeras genom förskjutnin-
gen som i sin tur vilar på ideologins maskering av sig själv. Det är inring-
ningen av allt  detta som kan kallas en althussersk position, på inget  sätt
uttömmande men en öppning där ideologin själv på alla nivåer står för till-
slutning, även gentemot teoretiseringen av ideologifenomenet. Teorin ifråga
är inte bara en teoretisk betraktelse utan som kritik en intervention i ideolo-
giernas faktiska opererande; den angriper skandalen där ideologiska bind-
ningsprocesser förblir ostörda därför att det saknas språk för att tala om dem
och kritiken i allmänhet siktar fel.

 
Exempel

Althussers huvudexempel är religionen i form av kristendom. Genom kyr-
kans olika ritualer, genom Skriften och i namn av ett centralt Subjekt, Gud
eller Fadern, anropas individen och tillåts att spegla sig i Fadern, igenkänna
sig själv som Guds barn, i utbyte mot erkännandet av Subjektet själv vinna
erkännande som subjekt och bli försedd med garantier att allt är gott och
kommer att gå väl. Samtidigt med underkastelsen under denna utomvärlds-
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liga auktoritet underkastar hon sig förhållandena i det samhälle där kyrkan
är ideologisk apparat, vilken koppling understryks av den konkreta kyrko-
apparatens  (byggnadens)  placering  ”mitt  i  byn”.  Vad  som nyss  kallades
”fasthållning i kommunikationsakten” var synnerligen påtagligt när var och
en hade sin anvisade plats i kyrkbänken. Som ursprunglig och i historien
dominerande ideologiform har religionen utvecklat de mest påtagliga uttryc-
ken för de ideologiska mekanismerna. Men mycket i den religiösa praktiken
kan överföras på modernare ideologier, t ex i konsumtionslivet som också
innehåller allt detta med spegling och garantier som ständigt måste förnyas.
Reklamens anrop av individen som konsument är en avbildning av ett ima-
ginärt förhållande till de kapitalistiska samhällsförhållandena, där identitets-
skapandet  har  förskjutits  från  producentskapet  till  konsumentskapet.  De
kommersiella budskapens ständiga närvaro är i sig ett perverterat svar på
frågan  vad det  innebär att  vara människa.  Utan att  därför  ifrågasätta  det
parlamentariska systemet kan man konstatera att valrörelserna mer är rituell
framställning av ideologin om ”det pluralistiska samhället  som är format
utifrån människors fria val” än konfrontationer mellan olika politiska rikt-
ningar. Denna ideologi är materialiserad i alla påbjudna procedurer: att läsa
programmen, följa debatterna och slutligen gå till valurnan. Ta en partile-
dardebatt och bilden i teverutan av partiledarna på rad. Detta är en konden-
serad bild av fullständighet, detta är politiken, och vad som presenteras är
de frågor som den gäller.  Bilden bestämmer betraktarpositionen och talar
till Väljaren som skall spela sin roll i det hela. Denne vet att det inte är där
som makten finns och att de stora frågorna om produktionssätt, makt och
planetens öde är frånvarande i det debatterade. Ändå är denna apparat med
sin massiva omslutning och ständiga flöde av interpellationer sådan att det
saknade inte är  omedelbart  saknat.  Och förskjutningen från de grundläg-
gande konflikterna fullbordas när det är partiernas program som sägs vara
ideologierna. Vad som skulle vara begreppet för förskjutningen som sådan
förskjuts även det och placeras på den insida (”den demokratiska proces-
sen”) som inte kan erkänna någon utsida (produktionssättet och dess repro-
duktion).  Underordning på en arbetsplats kan levas i en solidaritetskultur
med kamraterna i samma position, ett vi-dem-tänkande där man ser ner på
”dem där uppe” men utan tro på förändringsmöjligheter. Löneförhållandet i
sig är mer än exploatering; där interpelleras ”löntagare” som fritt byter sitt
arbete mot pengar, varvid mytens effektivitet inte ligger i idéinnehållet, som
för övrigt  inte står  oemotsagt,  utan i den interpellerande praktiken. Själv
ansåg Althusser att rollen som dominerande ideologisk apparat har överta-
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gits av skolan. Skolan förser inte bara eleverna med en differentierad kvali-
ficering motsvarande samhällets arbetsdelning; genom bl a betygsättningens
ritualer ges sken av att arbetsdelningen är grundad i ett spektrum av indivi-
duell duglighet.  Även här är det överflödigt  att  explicit hävda myten,  då
dess tro är inbyggd i den ifrågavarande praktiken.

Ideologikritiken

Ideologikritik är tillämpad ideologiteori, att i givna situationer urskilja de
ideologiska apparaterna och deras flöden av interpellationer. Kritiken utpe-
kar de ideologiska förskjutningarna och deras cementerande effekter. Gent-
emot konventionellt ”avslöjande” av ”intressen bakom idéer” påvisas det
egentligt ideologiska i sin paradoxalt förnekade materialitet. I stället för att
hoppa direkt från idé (myt) till yttre förhållanden siktar kritiken in sig på det
misskända, hur individen binds inom apparaten som i sin tur är utkristallise-
rad för sina reproduktiva funktioners skull. (Detta som en social evolution,
vi talar inte om suspekt ”funktionalism”.) Därmed är det också möjligt för
kritiken att intervenera i detta fungerande, att ställa sig i vägen för de ideo-
logiska flödena,  förekomma dem genom att  tala  till  adressaterna  om det
symboliska våldet – för att låta även dem bli Kritiker.

Dit är vägen emellertid lång. Inte ens hållningen att kritiken måste börja
med självkritik är särskilt utbredd. När  partier/rörelser anropar människor
med politiska ”visioner” misskänner de såväl motståndarens ideologi som
den egna. Man bortser från att dessa människor redan är anropade, och då
inte bara så att de har svårt att dela visionen (synen av en bättre framtid)
genom den ”borgerliga ideologins” dimslöjor, utan så att de faktiskt igen-
känner sig själva som subjekt i och under det kapitalistiska samhällets för-
hållanden. Därför uppfattar man inte heller att de egna ”anropen”, den egna
”ideologin” som ställs mot eller snarare bredvid motståndarens för att vinna
genom sin starkare strålglans, inte alls är några anrop vända utåt utan tillhör
en intern ideologisk praktik, upprätthållandet  av den egna subjektiviteten
och sammanhållningen under de bestående förhållanden som man vill men
inte är i stånd att förändra. De är reaktioner på makten som inte förmår gå
utanför densamma och som tvärtom och mot bättre vetande reproducerar en
gemensam idealistisk överideologi om ”den ideologiska kampen” som en
”idéernas kamp”. 

Kritiken framhåller vikten av att skilja mellan ideologi och politik, lik-
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som vi redan skilt mellan ideologi och kunskap. När man inom en politisk
rörelse säger  sig behöva mer ”ideologisk diskussion” menar man  politisk
diskussion om de långsiktiga målen. Men den använda terminologin visar
två saker, att man inte är beredd att komplettera den politiska diskussionen
med ideologikritik, och att man tvärtom praktiserar sådan sammanblandan-
de och kontraproduktiv ideologi som borde kritiseras och där kravlistorna
och  den  övergripande  visionen  (understödd  av  marxistisk  eller  annan
”åskådning”)  enligt  strålglansmodellen uppfattas  som i  sig mobiliserande
och riktningsgivande. Den radikala politikens dilemma är emellertid att den
förutsätter radikal ideologi som låter människor identifiera sig med politi-
ken ifråga, vilken ideologi i sin tur förutsätter en synlig politisk praktik att
referera till – ideologin är inte förebådande utan bekräftande – medan verk-
ligheten är de etablerade politiska och ideologiska apparaternas övermakt,
vars effekter är att avfärda eller osynliggöra alla radikala möjligheter. Den
borgerliga/kapitalistiska hegemonin är en struktur där ekonomiska, politiska
och ideologiska  apparater  konsoliderar  varandra  till  ett  system till  synes
utan utsida.

Och för de politiskt radikala tillkommer det berörda interna predikamen-
tet att ideologins uppgift att producera identitet och sammanhållning kan ta
sig uttryck i en självförstärkande låsning, en ideologisk cirkel. En ideologi
måste alltid vara ”full”, och när den under ogynnsamma förhållanden inte
befordrar det önskade, kommer den yttre bristen att fortlöpande kompense-
ras genom att ideologin stärker sig inifrån. Det snickras vidare på visionerna
eller så reduceras motståndaren till en behändig motbild som får konstituera
självbilden – politiken blir rätt och slätt ”vänstern” mot ”högern”. Tvärte-
mot  att  uppfatta  och  mobilisera  mot  hegemonin  i  dess  helhet  underhålls
bristen i detta avseende och därmed den egna inneslutningen, helt i enlighet
med såväl hegemonins definition som enskilda ideologiers identitetsförsva-
rande  funktioner.  Det  är  i  det  sistnämnda  avseendet  som  Althusser  är
”svår”;  det är plågsamt att ompröva egen ideologi. Å andra sidan kan ny
ideologi ta fasta på det positiva i brytningen: Du ”har bytt plats ... ett nytt
äventyr börjar” som Althusser skriver på ett ställe.

Här anges uppgifter för ideologikritiken – kritiken och självkritiken. När
denna inte längre är kritik av idéer (och själv bara en annan idé) utan av
ideologierna som en del av maktens faktiska existens- och verkningsformer,
när den själv består av  praktiker där den pekar på hegemonins verknings-
sätt, när den söker avbryta interpellationsakterna, är den motståndshandlin-
gar som kan tillskrivas betydelse som sådana. Det är inte fråga om att ”upp-
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lysa” eller ”avslöja” så mycket som om att göra vad hegemonins apparater
är satta att förhindra, permanent tala om det som inte skall omtalas, innefat-
tande tystnadens mekanismer, hur de specifika tystnaderna kring t ex eko-
nomisk demokrati vilar på ideologins egen principiella tystnad vad gäller
dess operationssätt - dess sätt att interpellera den redan givna Demokratins
subjekt. Kritikens framställningar av maktens väg in i individen skulle kun-
na låta denne sätta ett likhetstecken mellan å ena sidan den makt som hon
naturligtvis  känner  till  (exploaterande  människor  och natur)  men cyniskt
betraktar som något ofrånkomligt och å andra sidan något som hon inte för-
mått hålla distans till och som genom kortslutningen tagit plats inom henne.
Resultatet skulle vara att makten motas ut, men inte bort till den avlägsna
positionen, den skulle tvärtom bli synlig som en mycket närliggande utöva-
re av konstant våld. Ekvivalensen tar gestalt i en motståndare och ett nyarti-
kulerat motstånd.

Det hela handlar alltså om att sätta fokus på artikuleringen av motstån-
det. En radikal rörelse är inte en förvaltare av givna idéer och politiska mål;
även om den har sin grund i objektiva motsättningar är det i själva fram-
trädandet och gestaltningen av maktkritik och politiska uppgifter i den givna
situationen, innefattande sammanlänkningen av olika kamper, som möjlig-
heterna till en uppbrytning av den rådande hegemonin skall ses. Den skapar
sådana rum för motstånd som hegemonin med sina ideologiska apparater
söker utesluta. Vad som nyss beskrevs som en sorts politisk psykoanalys är
något som vänder sig till individen men som bara är möjligt inom den rörel-
se där kränkningen både kan erkännas och mötas. Och i stället för att med
verkningslösa utfästelser ställa sig åt sidan skall den radikala ideologin vara
en motståndsideologi som talar från och om den situation där övervinnandet
av de gamla ideologierna (de egna och motståndarnas) äger rum. Vad som
här skisseras  är  m a o en sammansättning av ideologin där  olika sorters
idealism ersätts med igenkännande av ett motstånd som är verkligt, efter-
som det vet vad det är motstånd mot.

Det  finns ingen  ”ideologisk kamp” i  betydelsen  att  ideologier strider
med varandra. Den politiska  kampen måste däremot rikta sig även mot de
ideologiska apparater som står i vägen för egna strävanden. Och kampen
som helhet  måste finna bekräftelseuttryck  i  radikal  ideologi,  motståndets
symboliska positioner,  som stannar där i  stället för att på religiöst manér
söka externa garantier  för  kampens framgång.  Om ideologikritiken finns
med i den radikales verktygslåda ges förutsättningar för en sådan utveck-
ling.
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Göran Rosenberg och Gud  (11 september 2007)

En kommentar till Göran Rosenbergs DN-kolumn  Gud är inte död – om
religionskritik utan självinsikt (28 aug 2007), där han skriver om den ”ny-
gamla religionen” ateism. Rosenberg skriver bl a: 

De som propagerar för ateism anser sig naturligtvis inte alls propagera för en
religion utan för raka motsatsen. De anser att religionen bygger på irrationell
tro medan förnekandet av religionen bygger på rationellt vetande. Ateister
tror sig veta att de frågor som religionen försöker svara på (om tillvarons
ursprung, mål och mening), redan är besvarade eller kommer att besvaras av
förnuft och vetenskap.

Rosenberg har  fått  en hel  del  mothugg av skribenter  som påtalar  det
orimliga i att kalla ”ateismen” för en religion och generellt påstå att ateister
anser sig sitta inne med svaren på frågorna om tillvarons mål och mening
(eller förväntar sig att vetenskapen skall leverera dessa svar). Jag tycker nog
att dessa kritiker missar att Rosenbergs poäng bakom de onödiga slängarna
bara är att ingen besitter absolut visshet och att alla former av fundamen-
talism är skadliga. Å andra sidan måste detta sägas vara en mager poäng,
som döljer hur Rosenberg glider förbi frågan om förhållandet mellan ideo-
logi  och vetenskap/kunskap eller  rättare  sagt  praktiserar  en metaideologi
med effekter som jag vill beröra.

Så vad menas med religion? I sista hand, tror jag, varje slags trosföreställ-
ning om hur verkligheten är beskaffad, om vad det innebär att vara männis-
ka, om livets mål och mening. En sådan trosföreställning lever vi alla i, vare
sig vi är medvetna om det eller inte. Ingen människa lever i verklighe ten
”som den är”, utan i sina mer eller mindre välgrundade föreställningar om
den.

Redan självklarheten med vilken ”trosföreställningar om hur verklighe-
ten är beskaffad” sammanförs med frågor om ”livets mål och mening” är
metaideologi. Rosenberg misskänner såväl ideologin som kunskapen, sam-
tidigt som han  praktiserar (meta)ideologi i det att han talar till  oss inom
ramen för denna självklarhet. Speciellt deltar han i ideologins egen allmän-
na maskering av vad den  gör. Vilket har politiska konsekvenser som jag
återkommer till. Althusser är långt borta: 

Det är inte sina reella existensvillkor, den reella världen, som ’män-
niskorna’ föreställer för sig i ideologin, utan det är i första hand
deras  förhållande  till  dessa  existensvillkor,  som där  avbildas  för
dem (Ideologi och ideologiska statsapparater).
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Religionen bygger inte på irrationell tro eller överhuvudtaget föreställ-
ningar om verklighetens beskaffenhet. Den är, liksom annan ideologi, sina
praktiker och dessa praktikers effekter och funktioner. Praktiker där indivi-
den grovt uttryckt blir subjekt genom att tilltalas, interpelleras, som subjekt
med de attribut, t ex ”troende”, som ideologin själv utdelat. Detta inom den
ideologiska apparaten ifråga, t ex kyrkan. ”Tron” (som för individen kan
vara högst påtaglig) figurerar här cirkulärt med ritualer som ”låt oss bekän-
na vår tro”. Den ideologiska apparaten är vänd mot sina subjekt som proce-
durer  av anrop  och respons  (”amen”).  Som ideologisk  effekt  skapar  den
mening, men utan att  utgå från frågor om sådan. Allra minst besvarar den
frågor om ”tillvarons beskaffenhet”, även om det kan se ut så. En ideologi
består inte av frågetecken utan av utropstecken eller snarare anropstecken
inom det cirkulära utbytet av bekräftelser på ideologins samhörighet. Ideo-
logiska praktiker är därför i en positiv mening av helt annat slag än veten-
skapliga praktiker som producerar begrepp och teorier som är människors
och ”tankeapparaters” provisoriska grepp om det objektiva som gjorts till
teoriernas  objekt.  Tankeapparaten  (det  vetenskapliga  arbetet,  metoderna,
teorierna, verifieringsformerna osv) är vänd mot de föremål och förhållan-
den som den gjort till sina (kunskaps)objekt. Den besvarar inte frågor om
”mål och mening”. Althussers (ofta förhånade) distinktion mellan kunskap
och ideologi handlar inte om sant/falskt eller rationellt/irrationellt utan om
olika slags praktiker och vad de producerar.

Ideologin är alltså inte primärt något kognitivt utan i ideologiska appa-
rater reglerade sätt att leva i och förlika sig med den verklighet vars repro-
duktion apparaterna tjänar, att spegla sig som subjekt under givna villkor.
De bindningar som det här är fråga om ligger i ”fasthållningen i kommuni-
kationsakten”: lystringen, responsiviteten, hur individen vinner erkännande
som  subjekt  genom  att  erkänna  den  interpellerande  makten.  Inte  desto
mindre kröns de ofta  av föreställningar (”åskådningar”,  ”synsätt”,  ”tro”),
som dessutom kan blockera tillägnelsen av kunskap, inte minst kunskap om
ideologin. ”Felet” med religionen är att den tillskriver apparatens interpel-
lationer (som förstås inte omnämns så) ett externt Subjekt, som under nam-
net Gud omtalas som om det var fråga om ett verkligt och oberoende av
människorna existerande väsen, kort sagt som empiristisk ideologi. Katego-
rier som används i interpelleringen jämställs med begrepp för verkliga före-
mål och förhållanden och  som om det  betecknade varseblevs på motsva-
rande sätt, därav bestämningen empirism. Vad som är svar på ideologiska
anrop,  dvs  kittet  i  och  bekräftelsen  av  en  social  relation,  uppfattas  som
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individens  egna  föreställningar  om  världen  och  det  utomvärldsliga.  Det
materiella  och  verkliga,  positionen  i  kyrkbänken,  interpellationsakterna,
ritualerna, de rituella föremålen osv, kort sagt  den ideologiska apparaten,
det som skulle vara empiri i undersökningar av ideologin, omtalas däremot
inte speciellt,  eftersom det uppfattas som sekundärt. Empirismen är ideo-
logins sätt att maskera i första hand sin egen praktik, i andra hand den yttre
verkligheten. Om diskussionen sedan kommer att gälla huruvida väsendet
ifråga existerar eller inte är framgången total; ideologin har satt gränser för
vad  man  skall  tala  om.  I  samma  ögonblick  som  man  engagerar  sig  i
existensfrågan  är  kyrkan som ideologisk apparat  osynliggjord.  Religions-
kritik som inte inordnar sig i detta led är inte ”rationellt vetande” om hur det
ligger till med det övernaturliga utan om religionen som speciell form av
ideologi. 

Den ”ateist” å sin sida som ”anser att religionen bygger på irrationell
tro”  är  själv  instängd  i  en  gemensam metaideologi  som förnekar  anförd
distinktion.  Där  saknar  kritiken  verkligen  självinsikt,  samma insikt  som
Rosenberg  saknar.  Vad som sällan  påpekas  är  att  termen ateism inte  är
kritisk, den är som enkel negation dikterad av det negerade. Att den som
inte besvarar  en viss sorts interpellationer  ändå accepterar  en beteckning
som utgår från interpellationsspråkets idémässiga innehåll visar på en fort-
satt bindning till apparaten och dess självmaskering. I stället för att på alla
nivåer bryta med densamma. Och med ”tron” att religion primärt handlar
om ”tro”.

Att förbigå distinktionen ideologi-kunskap och i viss mening jämställa
alla  slags  “föreställningar  om hur  verkligheten  är  beskaffad”  är  inte  ett
misstag utan praktiserande av en empiristisk och idealistisk metaideologi
med bestämda effekter. Idealismen om subjektet som är subjekt i kraft av de
trosföreställningar hon bär, de må vara resultatet av eget “sökande” eller av
yttre påverkan, underhålls genom den strida strömmen av texter som inter-
pellerar detta subjekt, t ex Rosenbergs. Bara en vecka tidigare skrev Mats
Bergstrand i samma tidning en artikel Att värna sin egen täppa, vars resone-
mang jag fann något oklara, men som uttryckte samma metaideologi:

Även mellan den troende och ateisten finns en falsk motsättning. Egentligen
är det mer som förenar än skiljer. Båda är överens om att det föreligger en
relevant fråga att ställa: Finns Gud? Båda är också överens om att frågan
bjuder ett bestämt svar, även om slutsatsen förstås divergerar. Också här blir
den postulerade mellanpositionen i verkligheten en motpol: agnostikern som
säger att det inte finns någon meningsfull fråga att ställa, att det inte finns
något svar att söka.
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Bergstrand menar således att man kan förhålla sig till religionen på tre
sätt och i alla fallen handlar det om en och samma fråga, den om högre
makters existens. (Man kan svara ja, nej eller förneka frågan utan att därför
ställa någon annan fråga i dess ställe.) Detta är metaideologins knep att stäl-
la upp ett antal alternativ och låtsas att de är uttömmande. Och det är även
fråga om samma idealism som Rosenberg demonstrerar och som, liksom
annan ideologi,  verkar  genom upprepning och frånvaro av kritik.  Rosen-
bergs och Bergstrands artiklar är föreskrivna av och uppgår i den apparat
som är det ständiga omtuggandet av ”självklarheter” (”Ingen människa…”)
och vars  effekt  är  att  blockera  ideologikritiken,  alla  frågor  om vad som
utspelar sig i de ideologiska praktikerna mellan individ och apparat, det kan
handla om kyrkobesök eller tidningsläsande. Detta utöver relativiseringen
av den vetenskapliga praktiken, vars (provisoriska) resultat görs jämförbara
med ideologisk rekvisita och ofta förlorar mot dithörande föreställningar.

Kritikens främsta mål är inte enskilda människors tro eller den ena eller
andra föreställningen utan det ideologiska och naiva sättet att tala om dessa
ting, hur tystnaden inför empirismen (oförmågan att peka på och benämna
den) bidrar till osynligheten hos all empirism, även till de mekanismer ge-
nom vilka samhällslivets mytbildningar får sin styrka. Att gå en ideologi till
mötes och använda dess kategorier på deras villkor (”finns Gud?”), alltså
jämställda med kunskaps- och erfarenhetsbegrepp, är att uppgå i dess meta-
ideologi, även om den uttryckta positionen är avvikande. Oavsett hur Gud
eller andra kategorier ifrågasätts finns ett djupt inlärt tryck att relatera dem
till den ”verklighet” som de utger sig för att tillhöra snarare än till de sam-
manhang  och  reproduktionsmekanismer  inom  vilka  de  uttalas,  alltså  ett
tryck  att  delta  i  den  ideologiska  omkastningen mellan  tilltal  och  effekt.
”Någon sanning rymmer de nog.” Bergstrand har rätt så långt att den troen-
de och ateisten (den som identifierar sig som sådan) är förenade, men de är
inte förenade av en fråga (liknande t ex frågan ”finns higgspartikeln?”) utan
i accepterandet av den ifrågavarande ideologins framställning av en icke-
fråga som en fråga och därmed av alla empiristiska ideologiers självmaske-
ringsform. Man kan invända att det är förmätet att söka avgöra vad som är
en ”verklig” fråga. Poängen är att ideologikritiken utgår från en teori om
vad frågor kan ha för grund och att den ställer just de frågor om frågor som
de ideologiska frågorna förnekar.  Kritiken sitter  inte inne med garantier;
vad den gör är att bryta en viss tystnad, den tystnad som det gemensamma
accepterandet av Gudsfrågan är exempel på.

För kritiken handlar det inte om sanningsprocenter. När Filippa Rein-
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feldt tindrar med ögonen och extatiskt talar om Människorna som äntligen
får Välja (skola, vård osv) är det som rituellt tal  till de i produktionssättet
inneslutna människorna, inte som tal  om något sakförhållande, allra minst
om hur de blivit ”kunder” genom kapitalets expansion till nya marknader. I
den mån det hos dem uppstår trosföreställningar, t ex om ”vad det innebär
att vara människa”, är det som integrering av tro (eller snarare speglande
igenkänning av sig själva som t ex kunder) och misstro under förhållanden
som inte tycks medge några alternativ. Om en interpelleringskategori som
Människan (den Människa som tillåts vara mänsklig, dvs kund på en mark-
nad) i slutändan blir en empiristisk kategori som besvarar frågan ”vad är en
människa?” är det inte i egen kraft av trosföreställning (mer eller mindre
sann) utan på grundval av komplexa interpellationer inom borgerlighetens
ideologiska apparater och som bekräftelse av den ekonomiska/ideologiska
hegemonins realitet. Makten att fylla de offentliga rummen med sådant tal
och att adressera individerna (”Människorna”) som mottagare av talet är den
makt som just därigenom reproduceras.

Men eftersom de beskrivna omkastningsmekanismerna faktiskt funge-
rar är naturligtvis även denna kritik förekommen. Omkastningen behöver
som sagt  inte  innebära  oreserverad  tro att  det  mänskliga  förverkligas  på
marknaderna. Det räcker för systemets del med praktisk acceptans av å ena
sidan de faktiska samhällsförhållandena, å andra sidan att tilltalas som kund.
Vad som är fullt  genomfört  är metaideologins obstruktioner av samtalen.
Det kan handla om acceptansen av ”frågan” ”är det inte bra att vi får välja?”
som en öppen politisk fråga. Man talar om ”ismer” i stället för klassmotsätt-
ningar. Ideologin i strikt mening, bekräftelserna av redan givna maktförhål-
landen, tillåts förklä sig som föreställningar om det goda och som idépolitik.
Distinktionerna mellan ideologi,  kunskap, kritik och politik uttalas aldrig
eftersom  metaideologin  gjort  dem  icke-existerande.  Vilket  är  samma
metaideologi som Rosenberg på ett annat område praktiserar i sin artikel.
En effekt är att maktideologin vinner över kunskap om denna ideologi lik-
som om det produktionssätt som ideologin konsoliderar.

Att ideologi förklär sig som andra kvaliteter och samtidigt interfererar i
dessa har sitt äldsta och tydligaste uttryck i den metaideologi som omger
religionen.  Att  denna  skulle  handla  om ”Gud”,  att  frågan  är  om denne
”Gud” existerar som en fråga om verklighetens beskaffenhet, inte vad som
utspelar sig inom en viss ideologisk apparat. Denna metaideologi är modell
för idealistisk metaideologi generellt. Därför är religionskritiken viktig som
komplement till övrig ideologikritik och i förlängningen till politisk kritik.
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Religionen igen  (7 mars 2009)

För en tid sedan kunde man se en helsidesannons från Pingstkyrkan med en
fråga  och  ett  svar:  ”Du kanske  ser  en  kyrka?  Pratar  om påsklovet  eller
använder ett kors som smycke? Vem var han som fick ett så enormt infly-
tande?” Och just  nu läser  du den här  annonsen,  kunde det  ha stått.  Det
intressanta är att den ideologiska omkastningen omtalas explicit, samtidigt
som den naturligtvis förnekas – Jesus  var först,  inte bara som eventuellt
historisk person.

Men den direkta anledningen till detta inlägg är att en recension (Ateis-
terna tar ordet,  DN 23.2,  recensent Stefan Helgesson) uppmärksammade
mig på Christer Sturmarks bok Personligt. Samtal med fritänkare. Jag läste
boken  som en  exempelsamling  på  det  fenomen  metaideologi som mina
inlägg brukar handla om. Alltså föreställningar om vad för slags positioner
en viss debatt står mellan. Hur en debatt, som aldrig innefattar kritik av de
gränser som den etablerar sig inom, i sig själv är en ideologisk apparat för
evighetsfäktningar mellan mer specifika ”ideologier” – ”trosuppfattningar”,
”ismer” och liknande. Debatten är då en metaapparat  för tystnaden kring
vad de ideologiska apparaterna gör när de producerar trosmässiga effekter.
Genom att debatten låter dessa effekter bullra desto mer.

Det följande är upprepningar av inlägget Göran Rosenberg och Gud och
syftet är detsamma som där, att söka visa hur kvalificerad ideologikritik inte
bara är frånvarande utan aktivt blockerad, med konsekvenser inte minst på
det politiska området. Det är ingen större skillnad mellan det sätt att tala om
religionen som uppvisas och att tala om ”den liberala åskådningen”, alltså
att oavsett om man själv är liberal eller inte delta i metaideologin om politi-
ken som en tävling mellan samhällsgrundande ”ismer”,  en idealism utan
någon kontakt med frågorna om vad ideologierna ifråga gör och på vilka
grunder.

Även många ateister är arga på Sturmark, Dawkins m fl för deras på-
stådda arrogans. Vi har alltså ett antal läger: fundamentalister, konventio-
nellt  troende,  sökare,  agnostiker,  ödmjuka ateister  och arroganta  ateister.
Bara ett läger saknas i det offentliga samtalet, de som inte går med på att
Gud är en hypotes att ta ställning till. Samtliga 24 i boken intervjuade perso-
ner, alla namnkunniga, behandlar Gud som en hypotes, ett antagande om
existens, som de avvisat. Några är inne på vad gudsidén kan ha för funktio-
ner, men det är fortfarande idén som sådan och som enskild mänsklig upp-
finning som anses ha dessa funktioner.
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I den här boken har jag samlat ett antal samtal med människor som jag vill
beteckna som fritänkare. De bär på vitt skilda erfarenheter, kunskaper och
perspektiv, men de har en sak gemensam: en irreligiös livssyn och ett ifråga-
sättande förhållningssätt till det traditionella gudsbegreppet. Gud är för dem
antingen en mänsklig  konstruktion,  en hypotes  de prövat  och avfärdat  på
goda grunder,  något som det hittills saknas anledning att tro på, eller helt
enkelt en icke-fråga – ett onödigt och meningslöst begrepp. (s 7)

Det svenska förbundet humanisterna har vuxit med mer än 400 procent de
senaste tre åren. … Det verkar som om människor uppskattar idén att de inte
bara lämnar kyrkan  utan att  det finns ett alternativ,  en annan möjlig livs -
åskådning. (s 320)

Jag ser inte några som helst anledningar att tro på Gud. (s 60)

Men människan grubblar över syftet med sin existens, och i svåra tider är det
tacksamt att säga ”det finns en mening”, eller ”det finns något som är större
än jag, som har inverkan på mitt liv och förväntar sig något av mig”. (s 175)

Jag ser religionen som en sorts misslyckad vetenskap. (s 322)

När ideologiteori  sådan som Althussers flyttar  fokus från idéerna till  det
”materiella”, ”apparaterna”, är det inte med anspråk på att tala om precis
hur allt förhåller sig. Inte heller som reduktion av något slag; det som för-
siggår inom apparaterna kan vara mycket komplext, den ”religiösa erfaren-
heten” rik, och reduktionismen tillhör snarare dem som förlägger allt till de
idéer som kröner en ideologi. Men genom att tala om hur individer binds i
praktiker reglerade i apparater, som i sin tur har utvecklats inom samhälls-
kroppen tjänande dess reproduktion, och genom att tala om mekanismerna i
detta, öppnar teorin ett område för reflexion och kritik. En althussersk posi-
tion kan se ut ungefär så här: När den ideologiska apparaten interpellerar
individen som subjekt och placerar henne i en symbolisk position har sym-
bolerna ingen mening utanför interpellationsakten och dess funktioner. De
verkar genom en retroaktiv mekanism. Interpellationen ”Hallå där, Du som
tror på Gud” grundar sig inte på övertalning om någots existens utan på att
den troende redan är troende och därför kan känna igen sig i interpellatio-
nen, får en identitet bekräftad osv. Och hon är troende (bl a) genom att hon
tidigare interpellerats som troende. Interpellationens i apparaten reglerade
upprepning  och de  rituella  bekännelserna  av tro förlorar  sig  bakåt  i  vad
Žižek kallar ”tron före tron”. Alltså hur de första mötena med apparaten
(kyrkobyggnaden, inventarierna, ritualerna, prästerna osv) i det omedvetna
framkallar en underkastelse under det uppenbart mäktiga men till en början
obegripliga  och  i  sak  tomma.  Som utväg  ur  denna ohållbara  belägenhet
accepteras på ett eller annat sätt de i apparaten förvaltade myterna, som kan
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bli mycket verksamma som beskrivningar av föregivna förhållanden. Guden
kan framstå just så konkret som berättelserna framställer honom. De ideo-
logiska effekterna fyller retroaktivt upp ritualernas innehållsmässiga tomhet.

Min mamma tycker inte att jag ska prata högt om att Allah inte finns, för han
kan höra det. (s 176)

Om en annan mamma: Jag tycker synd om henne, för hon är så rädd för Gud.
… Skulle Gud förlåta henne, var han nöjd med hennes beteende, som mor,
som vuxen, som människa? (s 272)

Så har vi den kärleksfulle guden, den trygghetsgivande, den etiske, den
maktlegitimerande ...

Det centrala Subjektet, som enligt Althusser i varje ideologi interpellerar
de omgivande subjekten i en ömsesidig spegling, är i religionen ett externa-
liserat Subjekt. Det som utspelar sig mellan människorna sägs ha en grund
bortom det mänskliga. Detta är religionens paradox. Mänsklig kommunika-
tion, tillgodoseendet  av mänskliga behov, hyllningar av värden som växt
fram mellan människorna, allt sägs handla om förbindelsen med något bort-
om dem, något som föregått och är grunden för allt. Fast allt detta som sagt
är internt för den ideologiska praktiken.

Och när människor utanför apparaterna talar om myterna som hypote-
ser,  dvs  följer  med  i  omkastningen  och  externaliseringsrörelsen  för  att
sedan rent begreppsmässigt negera gudsidéns innehåll, visar de att de bara
i begränsad omfattning befinner sig utanför. Fritänkarna tänker inte så fritt
som de vill göra gällande. För dem existerar inte apparaterna som sådana
(utan bara som platser och medel för trosutövningen), inte deras komplexa
bindningsprocesser  och  yttre  funktioner.  (Eventuellt  tillskrivs  gudsidén
yttre funktioner.) Därför kan de säga att gudsbegreppet är meningslöst rätt
och slätt.  Samtidigt  är  det  just  därigenom som de  på  en metanivå står
under apparaternas inflytande. När de hävdar att ”Gud inte finns” har de
engagerat sig i en fiktiv strid, fiktiv om det i stället är gudsidén som inte
finns – som rent antagande om existens. Engagemanget är däremot verk-
ligt och vittnar om bindningen till metaideologin och religionsdebatternas
regleringar av vad man talar om (”Guds existens”, vad tron betyder för
individen, vilken plats trosutövning bör ha i samhället osv) och vad man
inte talar om (apparaterna som sådana).  Det märkliga är att apparaterna
kan osynliggöra hur de skaffat sig ett sådant ”enormt inflytande”.

En ideologisk apparat som ”kyrkan” har aldrig ett singulärt ursprung.
Den är en modifiering av äldre apparater under trycket av de problem vad
gäller subjektiv existens under konfliktfyllda förhållanden som den skall
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vara lösning på. Att förklara åskan, göra individens liv meningsfyllt, skän-
ka  gruppen  sammanhållning  och  härskaren  legitimitet  är  uppgifter  som
kan ingå i detta tryck, men de idéer som produceras inom apparaten kan
inte reduceras  till  att  utgöra  svar  på enskilda frågor.  Det är  fortfarande
apparaten som reglering av sociala praktiker och som formning av subjek-
tivitet inom en given samhällsordning det handlar om.

Nej, man inte kan bevisa att den ene eller andre guden inte finns. Och
när myterna väl är producerade börjar de att leva sina egna liv. Deras ”frå-
gor” ger teologer och grubblare oändligt med arbetsuppgifter, eftersom, som
Althusser säger på ett ställe, ”ingenting tar längre tid att lösa än ett problem
som inte existerar  eller är illa ställt”.  Därför  finns även det område som
Althusser kallar materialistisk filosofi och som  inte består av teorier eller
”åskådningar”  utan av ställningstaganden som måste göras  när  ideologin
framträder  med  anspråk  på  att  förklara  saker.  Dessa  ställningstaganden
gäller inte specifika sanningar utan vetenskapens rätt att få producera teori
som inte behöver jämställas med vad som inte är teori utan ideologisk rek-
visita. De består inte själva av teori men bygger på teori om vad ideologin
är och gör. (Den annorlunda hållningen att ställa ”idealism” och ”materia-
lism” mot varandra som olika svar på en ”filosofisk fråga” är själv ”idea-
listisk”, dvs en ideologisk omkastning.)

Helgesson menar att en del av bidragen i boken vittnar om ”arrogans”
och ”okunnighet om religion och troende människor”. Om en förmätenhet,
att anse sig veta så mycket bättre än dem som ”lider av paranoida vanföre-
ställningar” (om Torbjörn Tännsjös bidrag). Att inte förstå alla de kvaliteter
som har religionen som uttrycksform. Och så långt har han förstås rätt. Så
kan den fiktiva striden också polariseras.

Men man kan skärpa religionskritiken och samtidigt undvika mycket av
den uppfattade  arrogansen.  Om vi  framför  hypotesen  att  Gud inte är  en
hypotes bör vi peka på frånvaron av symmetri i den konfrontationen. Ideo-
logiteorins uppgift är att teoretisera ett fenomen som principiellt motsätter
sig detta. Teorin talar om ideologin som komplexa spel mellan individ och
apparat, mellan medvetandenivåer och mellan nivåer inom det ideologiska
talet.  Resultatet  är  effekter  sådana som religiös  tro som med Žižeks ord
”utplånat spåren av sin tillkomst”. När troende talar om att ”komma till tro”
är det inte försanthållandet av den ena eller andra föreställningen som avses
så mycket som själva den tysta överenskommelsen om att leva i de ideolo-
giska effekterna med nämnd utplåning. Teorin ställer frågor om osynlighet,
om hur det slutna och cirkulära uppstår, frågor som den ideologiska appara-
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ten i själva sin konstitution utesluter. (De troendes ”tvivel” är inte kritisk.)
Redan därigenom konstituerar teorin ett  utanför. Den framför maximen att
inte kritisera en ideologi på dess egna villkor och i dess termer. Allt detta på
förekommen anledning, då det är just dessa saker som negligeras när man
med Helgesson konstaterar att ”idag är det rumsrent att diskutera den per-
sonliga tron i tidningar och teve”.

Det handlar alltså inte om att mot den troendes eventuella visshet ställa
en annan visshet utan om tillkomsten av positionen utanför, som är en posi-
tion just i det att den inte erkänns i de offentliga samtalen. I dessa samtal,
den insida som är en utvidgning av den religiösa apparatens insida, förnekar
somliga ”Gud”, men utan att frigöra sig från diktatet att det är ”Gud” som
religionen  handlar  om. Kritiken  gäller  ateistens  inkonsekvens  som är  en
kombination av apparatens faktiska makt och avsaknaden av ett strikt ideo-
logibegrepp.

Temat i mina senaste inlägg har varit möjligheten för politiska rörelser
att  granska  såväl  motståndaren  som den  egna  verksamheten  utifrån  den
berörda maximen. Vilket innebär att de lämnar apparaten för metatron om
individerna som hämtar sina ”åskådningar” (jfr det andra Sturmark-citatet)
från en behållare,  en idévärld, fylld med de olika varianterna, en apparat
(bestående av bl a ”tidningar och teve”) som interpellerar ”troende” såväl
som ”icke-troende”, socialister och liberaler, och inom vilken boken  Per-
sonligt nu producerats. I annat fall kommer de fortsätta att tro på den ”ideo-
logiska kampen”, där en ”socialistisk åskådning” ställs mot en liberal dito.
Oavsett hur marxistiskt materialistiskt de i övrigt ser på t ex klasskampen.
Vilket betyder att den liberala apparaten får fortsätta dölja på vilka vägar
den verkar när den interpellerar arbetstagare, kunder, konsumenter och väl-
jare i reproduktionen av de kapitalistiska samhällsförhållandena,  att även
den får utplåna sina spår.
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Religionstema med variationer  (14 augusti 2009)

1. Det mesta jag vill säga med anledning av sommarens religionsdebatt 
är  redan sagt  i  andra inlägg (Göran Rosenberg och Gud och  Religionen
igen); jag tänker här i två variationer koncentrera mig på själva tillslutnings-
momentet i det tal om ”öppenhet” som återkommande framförs. Det är allt-
så främst den agnostiska praktiken som skall uppmärksammas men för att
påvisa den vanliga ideologiska omkastningsmekanismen och hur beredvil-
ligheten att spela med i en lokal realisering bidrar till all ideologisk omkast-
ning,  även  sådan  av  mer  politisk  betydelse.  Den  kortare  variationen  är
placerad  först  eftersom  den  undviker  ideologikritikens  begreppsapparat,
men refererar till inslag i debatten som redovisas i den längre.

2. Hur en fiktiv strid förstärks i och med att den utkämpas
Antag att idén om en högre makt utmejslats inom sociala praktiker tillkom-
na på en mängd grunder – behov av sammanhållning, reglering av det socia-
la livet, mening i individens liv, att underkasta sig en Fader, förklaringar av
naturfenomen, legitimering av makten. Antag vidare att gudsidén är fortsatt
knuten till  sin användning inom ”apparaten”  där  dessa praktiker  regleras
(”kyrkan”),  närmare bestämt för att tilltala individerna, ”Guds barn”, och
hålla  fast  dem i  kommunikationsakten  (och  i  kyrkbänken).  Detta  på  ett
retroaktivt sätt, inte som övertalning om något yttres existens utan som tal
till redan tilltalade (”troende”) för att de skall bekänna sin tro, dvs sin inne-
slutning i den apparat som strängt taget inte består av annat än detta, rituali-
serade utbyten av erkännanden och bekräftelser. Enligt denna hypotes kan
idén inte betraktas som svar på enskilda frågor, även om individers undrin-
gar inför tillvaron funnits med i det tryck som format apparaten. Det är inte
heller idén som sådan som har olika funktioner och tillgodoser behov, den
tillhör de praktiker som har dessa funktioner genom att utgöra beståndsdelar
av individers livsföring,  innefattande psykosociala processer  där tron blir
levande för individen.

Men när idén väl etablerats förenas den med sin rent begreppsmässiga
negation,  inte  reflexion  över  dess  ursprung  och  vad  som pågår  när  den
uttalas  utan  förnekandet  av  idéinnehållet  inom dess  egen  föreställnings-
värld: ”Gud finns inte”. Den avfärdas som ”knasigheter” och ”hokuspokus”
för att tala med en av debattörerna. Dessa positioner konstituerar ett fiktivt
slagfält, där agnostikern mutar in sin nisch med konstaterandet ”vi kan inte
säkert veta”. Med den tredje positionen, där osäkerheten inte gäller de två
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första positionernas karaktärer utan vilken av dem som är sann, förefaller
det som att alla tänkbara alternativ täckts upp, och därför kan all diskussion
om det religiösa utspela sig inom och mellan dem. (Debatten har formellt
gällt hur troende och icketroende skall förhålla sig till varandra men har inte
nått  utanför  problematiken  ”trosvisshet”.)  Konstruktionen  är  sådan  att
grubblare och debattörer ges obegränsat med uppgifter. Den stadfästs i upp-
slagsverk där det som i Wikipedia kan heta ”En religion är ett trossystem
som grundar  sig  på föreställningar  om en eller  flera  gudar  …” Därefter
presenteras teorier om religionens uppkomst och funktioner samt beskriv-
ningar av ritualerna, utan att detta ändrar angivelsen av grunden i ”föreställ-
ningar”. Striden är fiktiv, men bindningen till stridens apparat, regleringen
av vad som sägs och inte sägs liksom debattens ändlöshet är högst verklig.

Man behöver inte förneka  ”existensens gåta”  eller ”existentiella  frå-
gor”, men man kan fråga om inte dessa alltid redan är invaderade av de
institutionaliserade och mångtusenåriga ”svaren”. Även s k privatreligiösa
torde vara bundna till de apparater som de halvt revolterar mot och modi-
fierar. Vittnesmålen om livslånga våndor och tvivel kan visa på det fiktiva
slagfältets  kraft  och slutenhet  snarare än på ”de metafysiska  frågornas”
realitet. Man kan ifrågasätta om den av vissa önskade dialogen (”vad är
Gud för dig?”, se nästa avsnitt) är mer än fältets produktion av inre varia-
tion som stärker dess livskraft.

Den mer radikala hypotesen att det är gudsidén som inte finns – som
rent antagande om existens – är otänkbar inifrån fältet ja/nej/vet ej. Därför
är ”öppenheten” ifråga om de olika svaren på ”de metafysiska frågorna” i
själva verket en slutenhet; det medges ingen reflexion kring debattens betin-
gelser eller om alternativ beträffande hur frågorna skall uppfattas. Agnosti-
kerna demonstrerar på sätt och vis detta extra tydligt (utifrån sett). ”Vi kan
inte  säkert  veta”  är  igenkänningstecknet  inom den  agnostiska  praktiken,
som nu yttrar sig i författandet av ett manifest (se nästa avsnitt). Nej, men
man kan söka en position som inte är dikterad av det man söker undkomma
eller förhålla sig till.

3. Hur ett fiktivt slagfält konsolideras i mediaapparaten
Man kan undra om kulturredaktionerna strukturerar debatter utifrån en från
början uppgjord dramaturgi. Tumultet kring Humanisternas annonskampanj
(”Gud finns nog inte”) får ta en viss tid, varefter de Förnuftiga släpps fram,
de som manar till öppenhet och dialog. Detta under kommentatorers jubel:
Tack! Äntligen! Motsvarande de troendes Amen!
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Två förnuftiga: Inger Edelfeldt,  Är det konstigt att man längtar? (DN
12.7).

Om jag i detta sammanhang har någon föreställning om hur ett gott samhälle
skulle se ut, så innehåller det i stället ett levande samtal om existensens öppna
fråga, fört som en respektfull dialog, med en viss ödmjukhet inför begränsnin-
garna i det mänskliga intellektet, och en viss förståelse för människors behov av
vad vi försiktigt kan kalla ”en andlig dimension”. 

Jag antar att det första man måste titta på, om man vill förstå svårigheterna i
diskussionen om Guds existens eller icke-existens, är vad man – bägge parter –
egentligen menar med ”Gud”. När de diskuterande väl har lyckats förstå var-
andras föreställningar  om Gud, och även har gjort  sig en uppfattning om de
djupare behov som ligger bakom de respektive föreställningarna, kan eventuellt
dialogen börja.

Och  Stefan  Einhorn  med sitt  Agnostiska  manifestet (DN 14.7),  vars
syfte inledningsvis anges som ”att etablera en relativt trygg mark för alla
som inte känner sig säkra när vi kommer in på frågor som rör tron på Gud,
livet efter detta och livets mening – de så kallade metafysiska frågorna”.
Två punkter ur manifestet:

1) Öppenhet. Även om människor kan ha en inre övertygelse om att det finns
eller inte finns en metafysisk verklighet är det vår uppfattning att de andliga
livsfrågorna ur ett förnuftsmässigt perspektiv inte har besvarats. Det är också
med dessa ord vi definierar begreppet agnosticism.

5)  Ödmjukhet. I  medvetande  om att  en begränsad  andel  av  mänsklighetens
frågor ännu har kunnat besvaras med hjälp av vetenskaplig metodik understry-
ker vi  behovet av ett ödmjukt  förhållningssätt  i avseende på att det vi  i dag
betraktar som kunskap i framtiden kan komma att modifieras.

I ”berättande” ideologiers själva princip finns skapandet av en insida, 
det berättade, som inte är medveten om sin utsida, dvs om den egna till-
komstprocessen och om berättandet som ideologisk praktik inskriven i 
samhällets helhet av praktiker. Explicit drivs detta längst i religiös funda-
mentalism (”allt är av Gud skapat och allt mänskligt görande och låtande 
måste relateras till Guds vilja”). De som kommer med förnekanden identifi-
eras som avvikare, de som inte ser vad de borde se, och utgör inget hot. 
Men en lika stor slutenhet kan verka på ideologisk metanivå, t ex så här: 
Det finns eller finns inte en ”metafysisk verklighet”, och eftersom veten-
skapen inte kunnat besvara ”de metafysiska frågorna” bör vi förhålla oss 
”öppna” och ”ödmjuka”. De minst ödmjuka, de ”arroganta” ateisterna å sin 
sida är inneslutna i tron att deras religionskritik är fullständig när de besva-
rar ”de metafysiska frågorna” nekande. Ifrågasättande av frågorna finns inte
hos någon av debattens deltagare.
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Den ödmjuka frågan ”vilken är din föreställning om Gud?” är den ulti-
mata ideologiska gesten. Kyrkan interpellerar dig som troende, men det är
du som skall mobilisera din fantasi vad gäller detaljerna. Ungefär som när
företag anordnar tävlingar om bästa reklamslogan för sina produkter och på
så sätt engagerar människor att skapa och artikulera sitt gillande. Och i det
arbetet avskärma alla frågor om vad för slags apparat som dikterar det hela.
Uppgiften är inte att utifrån bedöma hur mycket som är diktat respektive
något genuint  personligt utan att peka på en insida som är en insida just
genom frånvaron av reflexion kring utsidan, m a o ideologi i strikt mening.

Ett av medlen att uppnå och bevara slutenheten är att uttala banaliteter
där ”självklarheten” döljer utsagans konstituerande moment. ”En begränsad
andel av mänsklighetens frågor har kunnat besvaras.” Den outsagda före-
ställningen är att ”mänsklighetens frågor” redan är ställda (det kan naturligt-
vis tillkomma frågor) och är samlade i en stor behållare, att vetenskapen trä-
der in för att besvara dem, att den går bet på vissa (ganska många) frågor
som då sorteras in i en mindre behållare (inuti  den större)  benämnd ”de
metafysiska frågorna”. Det utsagda är att det finns obesvarade frågor och att
vi inför dem skall vara ödmjuka, öppna och dialogvilliga. Det är inte min
avsikt att raljera, jag vill bara ställa om inte mänsklighetens så ideologikriti-
kens frågor om vad det egentligen handlar om när det i bestämd form talas
om ”de metafysiska frågorna”. Man kan också som Edelfeldt tassa så för-
siktigt  och sympatiskt utan att  det  gör större skillnad i sak. Hennes ”be-
gränsningarna  i  det  mänskliga  intellektet”  andas  något  av  den  idealism
enligt vilken inte bara frågorna utan även svaren alltid funnits i en idévärld,
men med endast en viss andel tillgänglig för det mänskliga intellektet.

Eller man säger ”det finns eller det finns inte en metafysisk verklighet,
låt oss som inte tror lyssna på dem som tror”. Någon annan att lyssna till
finns inte, eftersom de två positionerna anses täcka upp alla möjligheter för
hela verkligheten  (som alltså äger  eller  inte äger  en metafysisk  del  eller
dimension). Möjligheten ”Gud är en interpellationskategori”, något för den
ideologiska  praktiken internt,  kan inte  tänkas inifrån  denna konstruerade
motsatsställning.

Eller som sägs i nätkommentarerna: ”Men var kanske inte så tvärsäkra
när ni framför era argument och sluta att slå varandra i huvudet med era
trosfrågor. Tills man verkligen kan bevisa det ena eller andra.” ”Jag blir lite
trött på denna diskussion om ateism vs agnosticism. ALLA är agnostiker,
även religiöst troende, för ingen VET säkert.” Vad de demonstrerar är hur
väl  metaideologin fungerar.  Tanken att  allt  skulle ändras  om man ”bytte
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terräng” (där det inte längre är fråga om att bevisa saker på ideologins insi-
da)  är fullständigt  frånvarande.  I  stället möts de ledande agnostikerna av
påhejanden i enlighet med ideologiernas igenkänningsprocedurer. Samt av
mer kritiska röster men fortfarande inom samma problematik.

En utgångspunkt för de nya frågorna kan vara en annan åtskillnad mel-
lan olika slags frågor.  Vi har vetenskapliga frågor som inte är ”de frågor
vetenskapen lyckats besvara” utan frågor som liksom sina svar produceras
inom vetenskaplig praktik, tillhöriga ingenting annat än denna praktik och
dess tankeapparat i sitt specifika sammanhang. (Tankeapparaten: de befint-
liga begreppen, frågorna, teorierna, metoderna, verifieringsformerna,  insti-
tutionella  betingelserna  osv.)  Vetenskapen ställer  sina egna frågor.  (Man
kan inte heller ställa ”nåbar kunskap” mot ”all kunskap” för att få ett mått
på ”det mänskliga intellektet”. Det finns ingen annan kunskap än den som
faktiskt skapats inom kunskapspraktiker som provisoriskt grepp om något
objektivt,  den  praktikens,  den  tidens  grepp.)  På  motsvarande  sätt  tillhör
andra  frågor  andra  apparater  och  praktiker  tillgodoseende  andra  behov:
Ideologiska ”frågor” som strängt taget inte är några frågor, då de är formu-
lerade för att passa till de redan givna ”svar” som tillhör den ifrågavarande
ideologiska  praktikens  rekvisita  (kategorier  som  utkristalliserats  för  att
användas av interpellationerna, t ex ”Gud”). Politiska frågor (”Vad i sam-
hället vill vi förändra och hur?”). Vishetsfrågor om de goda sätten att leva.
Juridiska frågor.  Etiska frågor som kan uppfattas som människors sätt att
söka reglera sin samvaro utanför det juridiska. Konstnärliga frågor. Tankens
mer fria rörelser, alla de frågor som språkets öppenhet och eventuellt den
existentiella ångesten inbjuder till.

 Jag menar inte att varje tanke eller fråga enkelt kan sorteras in i ett
sådant fack. Det finns förstås också alltid en spänning mellan vad en individ
gör  med ett  idématerial  och detta  materials  yttre  förankring.  Det  rör  sig
svårgripbara saker i själsdjupen. Men det är just den komplexiteten och frå-
gorna om de olika ”produktionssätten” för idéer som förnekas i paketeringar
som ”de metafysiska frågorna” (för att inte tala om ”mänsklighetens frå-
gor”), som därför kan misstänkas vara ideologiska i nyss angiven mening,
som när de öppna, ödmjuka och dialogvilliga människorna interpellerar och
konstituerar  varandra som sådana inom den agnostiska ideologiska appa-
raten.  Att  ”de metafysiska  frågorna”  för  kritiken försvinner  (tillsammans
med ”mänsklighetens frågor” som en meningsfull kategori) bevisar ingen-
ting om den ”metafysiska verkligheten” men betyder att eventuellt intresse
för denna verklighet bör motiveras på andra grunder, som vi emellertid inte
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sett någon offentlig redovisning av.
Detta  är  ett  allmänt  ideologiskt  fenomen:  Används ord och uttryck  i

bestämd form tillräckligt ofta och auktoritativt och i samband med strider
som tycks  föranledda av det  bestämda och som engagerar  människor att
samla argument för sina respektive positioner glöms att den bestämda for-
men saknar grund. Allt går runt i en cirkel, där stridens praktik retroaktivt
skapar sin fiktiva grund, alltså inte bara de olika svaren på ”de metafysiska
frågorna” utan ”frågorna” själva.

Mer specifikt kan sägas att de berörda debatterna med sina fixerade drag
i sig är en ideologisk apparat som utvidgar men även är en förutsättning för
de religiösa apparater vars manifesta tal de gäller. Detta genom att på en
metanivå återskapa och befästa strukturen insida utan utsida, en evighets-
strid som sluter sig kring gudsbegreppet som en fristående realitet (för de
troende den största möjliga underdriften emedan det gäller alltings skapare),
och därmed utesluter kvalificerad kritik.  Begreppet metaideologi är otänk-
bart på denna debatternas insida, där fenomenet metaideologi  praktiseras.

Lena Andersson, som måste betecknas som en ”arrogant ateist” (det var
hon med hokuspokus), talar om att ”grunda sin världsbild” i ”orimligheter”
(DN 11.6). Men kan mot bakgrund av det sagda myllret av idéer i en män-
niskas huvud sägas utgöra en ”bild av världen” (rimlig eller orimlig)? Annat
än som ytterligare ideologisk blockering av ideologikritiken som strävan att
göra distinktioner. Metaforen ”bild” behöver inte avse något sammanhän-
gande och motsägelsefritt; frågan är om den överhuvudtaget kan vara ade-
kvat för helheten av kvalitativt olikartade mentala processer. Eller om speci-
fika bilder med anspråk på att vara världsbilder inte bara är specifika ideolo-
giers rekvisita, om inte ”världsbild” också är en ideologisk metakategori.
Vad gäller ideologiska interpellationer är det inte ”världen” som avbildas i
dem utan individens förhållande till världen, sådant det regleras inom appa-
raten ifråga, t ex kyrkan.

De  metafysiska  frågorna  håller  grubblare  sysselsatta  och  debattsidor
fyllda, vilket legitimerar själva kategorin, samtidigt som denna positioneras
gentemot vetenskapen (som inte kan svara på ”alla frågor”). De konstrue-
rade  motsatsställningarna  svaren  sinsemellan  framtvingar  ständigt  nya
ansträngningar  att  hantera  de  på  insidan  olösliga  problemen,  där  ligger
slutenheten. Man kan också undra om det inte inkommit  några mer avvi-
kande bidrag till debatten. Om så skett behöver deras uteslutande inte tolkas
som ren censur; debatten ter sig i befintligt skick så vältalig och fullständig
att dess fokus inte bör splittras. Och så rullar det på.
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Konkurrensutsatt medmänsklighet 
(11 januari 2008 med senare tillägg)

Hela denna bilaga är en annons från Vårdplats Sverige står det på den extra
tidningen. På 20 sidor berättar leende människor hur fint det är med privat
vård.  Offentlig vård har inte monopol på medmänsklighet är rubriken på
socialminister Göran Hägglunds bidrag. Det upprepas visserligen gång på
gång att det inte spelar någon roll vem som ”ger” vården, bara den håller
hög kvalitet, ges i tid och efter behov. Men visst vill vi väl kunna välja ...

Den omedelbara  orsaken  till  sådana reklamprodukters  tillkomst  torde
vara att flertalet  människor faktiskt inte är så intresserade av den sortens
valfrihet. De vill hellre vara medborgare i ett samhälle som kollektivt orga-
niserar och garanterar välfärden än - även på detta område - kunder på en
marknad. Och för kapitalet spelar distinktionen privat/offentligt roll. Därför
måste det till en attitydförändring.

Så ser reklambyråns uppdrag ut. Nu tror väl ingen att de glättade bud-
skapen och de många honnörsorden omedelbart har sådan effekt. Inte ens
hos dem som eventuellt läser i tidningen. Men det är också ett misstag att
tänka att det enbart är fråga om tålmodig innötning. Att vi genom att till-
räckligt  många  gånger  höra  argumenten  om konkurrens  som upphov till
effektivitet och kvalitet, om valfrihetens egenvärde osv, börjar tro på dem. I
den mån tro uppstår, integrerad med misstro, är det som ideologiska effekter
som inte alls utgår från argument.

En kritik i sak (en politisk kritik) siktar in sig på i vilken utsträckning
privatiseringens påstådda fördelar verkligen är fördelar och vilka tendenser
som kan urskiljas. Se t ex en artikel av Göran Rosenberg (som här får lite
revansch  för den kritik jag tidigare utsatt  honom för),  Fritt  vårdval?, på
dennes webbplats www.rosenberg.se. Slutklämmen lyder:

Jag är inte emot valfrihet. Jag är bara för klarspråk om valfrihetens villkor.
Och  om  konsekvenserna  för  den  offentligfinansierade  sjukvården  av  en
valfrihet som i sin retorik driver upp de individuella förväntningarna och i sin
praktik undergräver den offentliga förmågan att finansiera dem. Att det är en
retorik och en praktik som tillsammans banar vägen för en ökad privat finan-
siering av sjukvården i Sverige förefaller uppenbart.

Vad som skall diskuteras här är enbart ideologins roll i sammanhanget
och hur den förekommer de politiska frågorna. Inläggets primära syfte är
inte att döma ut viss vård utan att diskutera hur redan genomförda nedmon-
teringar av samhället, även förstås vad som hänt med skolan, järnvägarna
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osv, åtföljs av ideologi  som gör  det  allt  svårare att  alls  föreställa  sig ett
samhälle i kvalificerad mening. Hur tomrummet efter Politiken fylls med
denna ideologi.

Inledningsvis kan vi konstatera att vägran att allvarligt beröra frågor om
verkligen vårdbehov och ”vårdgivarnas” intressen sammanfaller, om det är
effektivt  att  ha konkurrens där  såväl  behov som medel  ofta  är  entydiga,
detta i förening med väljandets påtvingade praktik, är en demonstration av
maktens arrogans i form av dess frånvaro (självförnekelse). Camillas hem-
tjänst, ”med hjärtat på rätt ställe”, verkar inte så farlig. Med makten avses
här de olika ”aktörernas” samlade makt över samhällsutvecklingen, politi-
ken och skattepengarna. Arrogansen framträder också som vissa konstanta
element i retoriken. När borgerliga politiker försvarar systemskiftet där poli-
tisk resursallokering  inom det offentliga ersätts av system med avtal som
styr penningflödena till privata intressenter vars intressen ligger just i dessa
flöden och som hellre skapar lönsam efterfrågan än utgår från behov, när
alltså pengar på ett helt annat sätt blir det primära, då talas i retoriken inte
alls om pengar men desto mer om Människorna och deras Val. Här förmed-
las de privata intressenas egen  pr,  reklamspråk som också är  ideologiskt
språk, som inte handlar om argument (sanna eller falska), inte om att dekla-
rera egna bevekelsegrunder, utan om att liksom när det gäller konsumtions-
varor på bakvägar skapa irrationella band mellan konsument och produkt.
Kommersialiseringen av samhället försvaras med samma språkliga instru-
mentalitet som är kommersialismens interna arbetsmetod och detta även på
områden som vård och skola.  Samtidigt  som den kapitalistiska maskinen
expanderar  och  inkorporerar  nya  områden  växer  reklamapparaten,  som
också är en ideologisk apparat, ut genom maskinens yta för att diktera vad
man skall tala om och vad man inte skall tala om.

Ett modest S-förslag om vinster i  välfärden fick samme Hägglund att
skriva en ”debattartikel” i DN (1.11 2012):

Detta är den verkliga nådastöten mot människors valfrihet och vardagsmakt.
Det innebär att politiker återtar den enskilda människans möjlighet att välja
vård eller skola.

I  Hägglunds  korta  text  finner  man  orden  välja/valfrihet  18  gånger.
”Makt” förekommer fem gånger, ingen gång avseende kapitalets makt utan
i fyra av fallen den ”vardagsmakt” som valfriheten sägs medföra. På ett stäl-
le nämns ”makthavare” syftande på politikerna före ändringen av ”maktför-
delningen”. Motsättningarna står på vanligt populistiskt manér mellan ”de
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enskilda människorna” och dessa politiker. Politikerna erkänner att de käm-
par för att bli valda så att de kan avskaffa det politiska, men detta sägs på ett
rövarspråk (bokstavligen) där kapitalet och dess sålunda betjänade makt får
heta ”den enskilda människan” och hennes ”vardagsmakt”. Det är den verk-
liga makten som talar, men genom ett ombud, en politiker som lyckas med
konststycket att i talet avskaffa sig själv, använda sig av reklamspråk med i
absurdum upprepande av mästarsignifikanten valfrihet, och få detta klassifi-
cerat som ”debatt”. DN:s ”debatt”-utrymmen upplåts annars frekvent åt pr-
produkter  direkt  från  ”näringslivet”,  såsom  presentationer  av  fejkade
”undersökningar” av hur ”opinionen” föredrar privata lösningar på det ena
eller andra. Eller åtminstone möjligheten att få välja. Och på ledarsidorna
förklaras  att  det  var  medborgarnas  önskan  om  valfrihet  som drev  fram
privatiseringarna.  Tillsammans  med  hånfulla  avfärdanden  av  de  ”bakåt-
strävande” och ”programmatiska motståndarna” till ”valfrihetsreformerna”.

Men det egentliga bedrägeriet är att även vad som framträder som argu-
mentering och uppmaning till val av valfrihet (att välkomna kapitalet på en
utökad Marknad) redan före prövningen av argumenten är skenets motsats,
inte presentation av och reflexion över politiska alternativ utan ideologi i
ideologikritisk mening. Talet  om privatiseringens fördelar är tal  till indivi-
der i ett redan privatiserat samhälle – från en avsändare som gör sig osynlig
i  detta  tal  (det  är  Friheten  som talar)  men  som finns  i  talflödets  själva
permanens. Att mottagarna förstår att talet  om t ex ”medmänsklighet”  har
som uppgift att försköna kapitalets expansion gör dem inte immuna mot det
inbäddade  talet  till,  interpellationerna  av  de  Kunder  som  de  redan  är,
speciellt som Utvecklingen tycks obeveklig. Och mer konkret: När någon
behöver  vård,  och  den  erbjudna  vården  är  privat,  är  tituleringen  Kund
adekvat, samtidigt som den kastar av sig all särprägel, alla politiska frågor. I
det fortlöpande tilltalet, i broschyrer  ”Till dig som kund”, i hånet mot de
”bakåtsträvande”,  formas  en  implicit  myt  om  vardagsmakt,  om  vad  det
innebär att vara människa i ett fritt och förnuftigt inrättat samhälle, en myt
som emellertid  är  verksam endast  genom  interpellationerna  som sådana,
ideologins tryck mot individen att erkänna sig som t ex Kund.

Attendo Care önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 
Vi vill också tacka dig som kund för det gångna året

Varmt välkommen till Attendo Care – ditt val av hemtjänst

Bortsett  från  profiteringen  på  julhögtiden  är  detta  formellt  en  vanlig
annons som uppmanar hemtjänstbehövande att välja Attendo Care framför
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andra vårdbolag (!), liksom de bör dricka Coca Cola i stället för andra dryc-
ker för att få  the real thing. Som i annan reklam finns en ideologisk nivå
med interpellation av Konsumenten/Kunden. I uttrycket  ditt val kondense-
ras denna dubbeltydighet,  där den ena syftningen är det faktiska val som
annonsen kan meddela att läsaren redan gjort. Men där finns också en annan
betydelse som dessutom visar att mer står på spel än vid annan konsumtion.
Ditt val är då ett givet attribut och en förmåga som måste utövas. Men givet
av vad eller vem? Din kropp är given av naturen, ditt språk av samhälle och
kultur, hur uppstod  ditt val? Genom kapitalets expansion som öppnat nya
marknader? Genom politik som brutit upp ett föråldrat förmyndarsamhälle
och samlat en majoritet röster i riksdagsval? I den ideologiska konsoliderin-
gen av den nya ordningen avlägsnas sådana frågor och bestäms retroaktivt
att du äger och måste använda ditt val liksom din kropp, ditt språk osv. Men
till skillnad från kroppen och språket är ditt val något som i det givna sam-
manhanget  inte medger reflexion.  Ditt  val är  en ideologisk kategori  som
saknar substans utanför själva interpellationsakten. Dess funktion har en bas
i de faktiska valbeteendena och kundvalssystemet i stort men består endast i
att få individen att lystra och bekänna sig som adressat. I centrum av inter-
pellationen finns en loop som annars är mest påtaglig i religiös praktik. När
individen tillskrivs attribut (kundskapet och ditt val) och på ett eller annat
sätt svarar ”ja, det är jag”, kan det fortsatta tilltalet ta fasta på detta, ”du som
är (bekänner dig som) X”. ”Du som inte är bakåtsträvande.” Samtidigt som
denna performativitet förnyas och stärks. Eftersom du är Kund och har ditt
val är det ju tur att Attendo Care finns som en valmöjlighet. Omkastningen
är fullbordad. I den följande kommunikationen sitter kategorin i högsätet
och befäster genom självreferens – talet om valfrihetens egenvärde – konsti-
tueringen  av  det  privatiserade  vårdsubjektet.  Ideologin  avlägsnar  således
genom sina interna mekanismer både de politiska frågorna och den egent-
liga karaktären hos den egna konstituerande praktiken, det förhållandet att
det är någon mer än Attendo Care som talar till ”dig som kund”, på andra
grunder och med andra effekter än de föregivna. Det är på sådana vägar som
ideologier tenderar att göra saker naturliga och eviga, inte primärt genom
föreställningar om evighet utan genom kategoriernas kategoriska karaktär
(de står utanför varje prövning) och uppgiften att hålla fast subjektet i inter-
pellationen. Exemplet visar hur makten både är närvarande och frånvarande
i interpellationsakten. Det är den reella makten (kapitalet) som ger kategori-
erna deras tyngd, men bara inom akten där det är olika maskerade ombud
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som står för talet. Så befästs att ett samhälle, förmyndaraktigt eller ej, över-
givits utan någon hågkomst.

Myten vilar alltså på berört strukturellt förhållande. Hur makten drar sig
undan som synlig part men är desto mer närvarande i ombudens interpella-
tioner. Det är den reella makten som dikterar villkoren, eller rättare sagt är
villkoren, de reella existensbetingelserna. Att vi lever under kapitalismen,
att kapitalet ständigt måste expandera och lägga under sig nya marknader.
Att det är till de marknaderna som individen måste söka sig för att få även
nödvändiga varor och tjänster.  Samtidigt fungerar verkligen rövarspråket,
inte nödvändigtvis så att det framkallar ”tro”,  inte så att det imponerar, men
i det att talet förmår fylla de offentliga rummen. Det är inte penningflödena
som omtalas eller ens beljugs (primärt) utan sådant som människorna och
deras vardags- eller ”egenmakt”, tillsammans med förklaringar att detta är
deras ”önskan” och vad ”opinionen” förespråkar. Knappast någon politiker
från S, MP och högerut kan prata välfärd utan att inleda med att de natur-
ligtvis  är  för  valfrihet  (jämför  med första  meningen  i  Rosenbergcitatet).
Detta om inte annat av rädsla att annars inte bli valda. Anpassningen till den
förmodade ”opinionen” skapar densamma i en cirkelrörelse.

Performativitet: hur ord inom speciella praktiker skapar det subjekt som
de omtalar,  men här  med en märklig retroaktiv effekt.  Ideologin anropar
individen, ”du som är Kund och har  ditt val”, alltså med de namn och de
attribut  som den själv utdelat,  fast  inte  som en utnämningsakt  (”härmed
förklarar jag dig Kund, Fri” osv) utan som referens till vad hon redan i sig
själv är och bekänner i mötet. Inbyggd i ditt val ligger myten, som återigen
inte handlar  om uttrycklig tro utan om responsivitet,  svårigheten att i  de
faktiska tilltalssituationerna inte på något sätt svara ”ja, det är jag”. Det är
fråga om symboliskt våld och nämnda de facto-glömska av samhället.

Att allt handlar om mötet mellan Camilla som vill ge vård och dem som
behöver Camillas vård är ideologin om hela samhället  som marknad och
som vi betecknar ideologi, inte bara för dess naturalisering av marknaden
utan för att den interpellerar marknadens subjekt och låter dem spegla sig
som sådana. Det är också fråga om det vanliga ideologiska greppet att fram-
ställa det partikulära som något universellt. Detta grepp är nu inte bara en
fint; i viss mening skapas vad ideologin outtalat talar om, en ordning utan
alternativ, en hegemoni.

Det ideologiska ligger  alltså inte i det förföriska,  det  argumenterande
eller i förvrängningen av de verkliga förhållandena, inte heller i innötning i
mekanisk mening, utan i det som jag i Utanför hegemonin kallar kniptångs-
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mekanismen, belägenheten mellan en brutal men svårgripbar makt, närva-
rande i det omedvetna som Makten, och ett aldrig sinande flöde av symbo-
liskt tal. ”Vi vill ge vården bättre villkor och människorna valmöjligheter”
säger politikerna. Det är kapitalet som ”vill” något, eller rättare sagt, det är
kapitalets redan-givna makt som är verksam i det fördolda när individerna
interpelleras som Marknadens subjekt, ”du som har frihet att välja”. Det är
inom Politikens och det Socialas redan-givna erodering som intrummandet
av begrepp som ”kundval” och tillvänjningen vid tilldelade (knappast valda)
roller kan fungera.

Ideologin är inte yttre redskap som makten investerar i för att stärka sig.
Maktens styrka ligger i hur väl dess interpellationer av subjekten fungerar,
och denna funktion är  funktion av maktens redan-givna ekonomiska  och
ideologiska  realitet.  Denna  självförstärkande  karaktär,  denna  interioritet
som vi kallar hegemoni, genererar pessimism, men kritiken ger oss också
möjligheter att verkligen  se makten  i retoriken och att skapa en Kritikens
självförstärkande position som är något annat än ”ideologisk kamp” utifrån
metaideologin  om konflikten  mellan  liberal  och socialistisk ”åskådning”.
När  interpellationerna  urskiljs  som  sådana  finns  också  möjligheter  att
ingripa i dessa akter. Kritiken kan formulera appeller som ”vägra att tilltalas
som kund”. Se vem det är som talar. Glöm inte att ditt val inte är ditt. Till
att  börja  med  gäller  det  för  vänstern  att  inte  med  axelryckningar  eller
eventuellt  lite  satir  låta  de  ideologiska  yttringarna  passera  för  att  de  är
tomma  i  sak.  Deras  funktioner  är  inte  tomma,  och  om  inte  annat  bör
tomheten i sig vara något att vända  mot det system som inte kan omtala sig
annorlunda. En rörelse som flyttar tyngdpunkten från upphöjda visioner till
ideologikritisk praktik – som ständiga påminnelser om vad makten gör för
att blockera reflexionen över en annan värld – har bättre förutsättningar att
vara del i Politikens återupprättande.
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Vänsterpartiet och Marx (21 februari 2008)

Jag tittade i Vänsterpartiets nya förslag till partiprogram för att se hur det
står till med ett visst symptom: om och i så fall hur den marxistiska teorin
omnämns. Det är nu inte så mycket som ändras i det nya programmet och
det sökta avsnittet är detsamma som senast:

För att kunna förändra samhället måste vi förstå hur det fungerar – och vi
kan bara förstå det genom att försöka förändra det. Teori och praktik förut-
sätter varandra. För vänsterpartiet är marxistiska och feministiska teorier vik-
tiga politiska verktyg som skall användas kritiskt och prövande. Vår förstå-
else av samhället utvecklas i ett samspel mellan analys och aktivitet.

För sexton år sedan lät det så här (den text jag citerar var även det ett
programförslag, jag vet inte om det gjordes några ändringar):

En viktig självkritisk lärdom för vänstern att dra av kominternperioden och
realsocialismens praxis är att ett samhälle inte bör grundas på en enhetlig
världsåskådning. Vi bör behandla marxismen som andra samhällsvetenskap-
liga  och filosofiska  hypoteser,  dvs  kritiskt  och ifrågasättande.  Marxistisk
teori  och tradition tillsammans med ekologisk och feministisk teori  utgör
rika källor att ösa ur vid samhällsstudier.

Jag skall använda dessa textstycken för en betraktelse över Vänsterpar-
tiets förhållande till Marx. En snabb och välvillig tolkning är att de säger
samma sak. Man vill 2008 inte förutsätta bekantskap med Komintern eller
använda högtidliga ord som världsåskådning, i stället för marxismen talas
om marxistisk teori (bra!), och rika källor har blivit politiska verktyg. Men
det väsentliga budskapet är i båda fallen att teori skall användas kritiskt och
inte ideologiskt.

En mer kritisk tolkning är att de gör samma sak; med det ena eller andra
svamlet hålls det i en het potatis.

2008: Vi kan bara förstå samhället genom att försöka förändra det. Har
det påståendet verkligen något samband med truismen att ”teori och praktik
(någon sorts kontakt med det  som det teoretiseras  kring) förutsätter  var-
andra”?  Skulle  teorin  produceras  eller  få  värde  först  i  det  ögonblicket
vänsterpartister förändrar något?

1992: Formeln ”rika källor att ösa ur” var ju ett finurligt sätt att buga för
en tradition samtidigt som man avsade sig alla förpliktelser gentemot den.
En källa  är  något  man uppsöker vid behov,  dvs när  man känner  behov,
vilket man normalt inte gör, inte något permanent närvarande.  Rika källor,
så har man ändå strukit marxisterna medhårs. Att säga att ett samhälle inte
bör grundas på en enhetlig världsåskådning är inte särskilt marxistiskt. Det
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finns  överhuvudtaget  inga  ”världsåskådningar”,  ”skådanden  av  världen”
annat än i ”ideologin om ideologin”, den empiristiska ideologi som förläg-
ger sig till individens ögon. Hur en viss sådan ideologisering av marxismen
blev till härskarideologi under ”realsocialismen” och till tröstnapp för andra
länders kommunister är en annan fråga.

Jag skulle vilja föreslå följande schematisering när det gäller marxistisk
teori, tre områden eller nivåer:

1. En kärna, ett marxistiskt ABC, att produktionssättet är något för sam-
hället bestämmande i en annan, djupare och mer omfattande mening än att
”kapitalismen är det  bästa sättet att  skapa välstånd”,  att dess strukturella
villkor (villkoren för privatkapitals förmeringscykler) utgör vad Althusser
kallar ”reella existensbetingelser” i människors tillvaro, att ”allt fast förflyk-
tigas” när bytesvärdet äger primat över bruksvärdet, att detta primat erode-
rar samhället och utöver exploateringen av människor och miljö har sam-
band med fenomen som t ex kriminalitet. (Att ett samhälle sägs vara kapi-
talistiskt i det att en viss ekonomisk struktur kommit i dominansställning är
inte detsamma som att kapitalismen är dess ”essens” som inget kan undgå
eller att det inte skulle finnas andra identiteter än klassidentiteter.)

2. Olika teorier och riktningar vad gäller ekonomi, samhälle och historia
som kan utvecklas och tillämpas på olika sätt.

3. Den nämnda, i sina utpräglade former ej längre praktiserade ideolo-
gin, den religiösa berättelsen om hur marxisterna lärt sig läsa i Historiens
redan skrivna bok om revolutionen och den kommunistiska slutstationen, en
berättelse (om en berättelse) i vilken radikala människor kunnat spegla sig
som subjekt.

Det är den första nivån jag vill lyfta fram här. Programmakarna kan häv-
da att denna kärna är just vad som genomsyrar programmet och att det är
bättre att teorin får en sådan praktisk form än att man kommer dragande
med Marx och riskerar  att  bli  betraktad  som ”dogmatisk”,  dvs samman-
kopplad med ideologiseringen 3 och de modifierade varianter som ännu rör
sig i partidjupen. (För dem som ägnar sig åt samhällsstudier står det natur-
ligtvis fritt att uppsöka olika källor eller använda olika verktyg, även marx-
istiska enligt punkt 2, bara det sker tillräckligt kritiskt.)

Men den borgerliga  ideologin vinner även  här.  Är det  någon som är
praktisk  i  sin  praktik  är  det  denna  ideologi,  som inte  verkar  så  mycket
genom ”liberalismens idéer” som de ideologiska apparaternas handgripliga
skiljande av individerna från kollektivt medvetande och agerande (Politi-
ken), så som jag försöker exemplifiera i mina inlägg. Därför kan den varken
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mötas med andra idéer, eventuellt en ”åskådning”, eller med kravlistor som
ropar ”Rättvisa!”, när samhället inte bara är orättvist utan alltid-redan har
funnit sätten att säkra orättvisornas reproduktion. När ansatser till  Politik
inte förenas med kvalificerad kritik av de förhållanden, den hegemoni som
politiken möter,  och med sådan ideologi som strax skall antydas, tenderar
de att krympa till en annan sorts intern, kontraproduktiv ideologi, där ropen
inte  är  mer  än  aktivisternas  inbördes  utbytta  igenkänningstecken.  Vilket
bekräftar hegemonin.

Jag har tidigare skrivit om Vänsterpartiets ordförande Ohly och detta att
kalla sig kommunist. Även om termen kommunism inte alls förekommer i
programmet medan ”marxistisk” faktiskt nämns en gång, kan det i förstone
tyckas paradoxalt att så pass många (i hjärtat) kommunister tillhör ett parti
där  Marx  inte  kan  omnämnas officiellt  utan  ängsliga  reservationer.  Men
kommunismen är ju i den ifrågavarande ideologiska praktiken inte mer än
”visionen om det klasslösa samhället” som en ledstjärna för det praktiska
arbetet mot olika orättvisor, medan teorin är ... just teori (”grå är all teori,
bara livets gyllene träd är grönt”), som dessutom lätt sammanbinds med de
dogmatiska avarterna. 

Det  är  nu inte bara  möjligt  att  använda Marx  kritiskt  i  programmets
bemärkelse, Marx kan användas till kritik. Punkt 1 kan omformuleras så att
Marx bedrift var att bryta med ideologin om samhället som ett ”platt och
homogent  rum” befolkat  av människoatomer av arten homo economicus,
dvs individer med just de behov som marknaden säger sig tillgodose (se not
27  till  Utanför  hegemonin).  Den  struktur  som Marx  beskriver  inte  bara
förnekar sig själv, den förnekar själva strukturbegreppet och det i de ideolo-
giska former som är ett väsentligt inslag i strukturen ifråga. Dvs hela maski-
neriet  av  ideologiska  apparater,  denna mäktiga  struktur  i  strukturen  som
interpellerar subjekt i en värld utan struktur. Att utifrån Marx gå vidare och
beskriva även detta, att inför det ideologiska maskineri som verkar i varje
ögonblick och på varje plats göra just vad det söker förhindra, tala om det,
vad det tjänar och vad det blockerar, är att engagera sig i ett reellt motstånd.
Medan ropen ”Avskaffa kapitalismen!” eller ”Rättvisa!”, hur adekvata de än
är i andra avseenden, absorberas av hegemonin, utgör talet om denna punk-
ter av utsida.

Den sammansatta teori som används här är alltså inte en teori som för-
utsäger  framtiden  eller  ”vägleder  kampen”,  det  är  inte  ens  fråga  om att
”avslöja” så mycket som att generera subversivt tal. Den marxistiska kärnan
i  förening med ideologikritik  (byggd  kring en althussersk  kärna  med de
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åtskillnader teori-politik-ideologi som jag försöker återge) tjänar till att dra
en skiljelinje: var är frågorna om framtiden möjliga och var är de omöjliga?
En sådan skiljelinje är absolut just därför att den inte är mer än en linje,
något oändligt tunt, man kan inte ”grunda ett samhälle” på den, men för-
flyttningen från ena sidan till  den andra förändrar  allt.  Därför  måste den
vara explicit, vilket innefattar namns nämnande, däribland Marx.

Just  i  avideologiseringen  av  ”marxismen”  (att  hävda  1  gentemot  3)
finns dessutom en potential för en annan ideologi som inte är ett med teo-
rins innehåll men har samband med dess existens. De som på antytt  sätt
”byter plats” har något mer att spegla sig i än visionerna om en framtid utan
orättvisor, de kan spegla sig och interpellera varandra som innehavare av de
verktyg som gör dem till subjekt i en värld med struktur. Detaljerna i denna
struktur kan utforskas i teoriutveckling enligt punkt 2; skiljelinjen handlar
inte om att inneha sanningen, den gäller den dominerande ideologins speci-
fika osanningar och sätt att blockera frågorna om en annan värld.

Som en parentes vill jag infoga en fundering. Finns inte i vänsterintel-
lektuellas diskussioner om kampens möjliga organisering och innehåll och
om de olika komplexa och otillgängliga filosofier bland vilka de söker sin
hemvist en glömska beträffande vad hegemonin innebär: att de allra enklas-
te marxistiska teserna inte finns explicit uttryckta i politiskt tal hörbart för
befolkningsmajoriteten? Jag talar då om teserna som brott av antytt  slag,
inte som något  att  tugga.  När ”arbetsgivarna” kallades  arbetsköpare  blev
den enda effekten utåt igenkänningen ”aha, en KOMMUNIST!”. Vad som
skall  pekas på  är  hur arbetsköparna  blir  arbetsgivare  (och  hur vi  nu får
vårdgivare osv).

Hur skall de (i alla bemärkelser) svaga programskrivningarna förstås?
Min tolkning är att man ser sig som marxister men fortfarande inom meta-
ideologin om marxismen som ”åskådning”, att man därför inte ser marxis-
tisk  teori  ”materiellt”  som motståndshandlingar  gentemot  den  borgerliga
ideologins faktiska maktutövning, att man därför inte heller äger något sätt
att explicit hävda det marxistiska brottet och hukar under beskyllningarna
för ”dogmatism”. Denna tolkning får stöd i den omgivande texten där det
talas om att i kampen ”förflytta samhällets ideologiska balanspunkt”, alltså i
en dragkamp mellan socialistisk och borgerlig ideologi konventionellt upp-
fattade som paket av föreställningar och värderingar. En dragkamp som inte
kan bli framgångsrik eftersom den är fiktiv; det finns inget reellt som drar
och det reella (de ideologiska mekanismerna) dras det inte i. Jag kan inte
säga vad det borde stå i programtexten; vad mitt intresse gäller är just frå-
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gan hur ideologikritiken kan finna konkreta politiska uttryck, hur kravlistor
och visioner kan  förenas med kritik och med radikal ideologi enligt ovan,
och min poäng är att den frågan är icke-existerande i den ännu praktiserade
ideologin om vad ideologi är för något.

Vad det talas om och vad det inte talas om (30 april 2008)

Pratprogram i teve, en liberal, en etikdocent och en filmskapare samtalar på
temat ”gör konsumtionen oss lyckligare?”. Här är några brottstycken av vad
som sades:

– Konsumtionen är inte ett problem som skall lösas, konsumtionen är själva
lösningen.
– Vi har accepterat ett paradigm där det handlar om att skaffa oss en massa
prylar. Vi fostras till konsumenter. Samhällsmedborgarens främsta plikt är
att konsumera. Vi manifesterar oss genom våra saker. Risken är att de vär-
dena slår ut andra värden. Livsstilsinflation, begär föder nya begär (mycket
vill ha mer).
– Profithungrigt system, girighet, marknaden har ingen moral.

Jag försöker få grepp om vad som egentligen sägs (liberalen borträk-
nad). Att individen ”fostras” till att av eget inre tvång göra vad som förvän-
tas av henne och att andra värden och livsformer därmed skjuts undan kan
tyckas vara en beskrivning av det ”imaginära förhållande till existensvillko-
ren” (sättet att materiellt leva sin underkastelse) som det för ideologikritiken
är fråga om. Om än inte så marxistisk i det att kapitalets expansion sätts i
samband med kapitalisternas girighet snarare än med den kapitalistiska logi-
ken. Ändå måste man fråga sig om det är någon mer än detta fostrade sub-
jekt som talar. Att säga ”vi manifesterar oss genom våra saker” är en kritisk
variant av att rätt och slätt göra detta och går inte utanför förhållandet ifrå-
ga. Allt har verkligen flyttat in i individen. Även om det finns en ”fostrare”
någonstans är denna lik den skapande guden som sedan dragit sig tillbaka;
relationerna till såväl kapitalet som dess ideologiska apparater är osynlig-
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gjorda, bara effekterna talar. Uppmärksamheten är också fortfarande flyttad
från produktionen till konsumtionen. De enda alternativen är enkla negatio-
ner, att köpbojkotta och söka ”andra värden”, inte att se ideologin (här kon-
sumtionsideologin) som en fortgående relation mellan anropare och anropad
och därmed träda ut ur den. Att sålunda vara ”kritisk” är att vara kritisk på
insidan. Man kan vidare fråga om inte själva samtalet och dess blockering
av andra samtal är ett imaginärt förhållande av andra ordningen. Om inte
program av denna typ utgör en ideologisk apparat för misskännande igen-
kännanden – ”javisst, så är det, så manifesterar vi oss och så betraktar vi
självkritiskt vår konsumtion och de andra t ex andliga värden som hamnar
på  undantag”.  Apparatbegreppet  fokuserar  hur  tankefigurernas  stelnande
sammanhänger med de kommunikationsformer där de ingår och de förut-
sebara svar som framkallas. Vidare hur dessa ideologiska former komplet-
terar den ideologi som de formellt utgör opposition till, allt som förekom-
mande  av  strukturtänkande,  speciellt  kritik  av  konsumtionen  som  led  i
kapitalförmeringen.

En annan kritik ser alltså individer som är fångade av interpellationer
från  med  kapitalet  associerade  ideologiska  apparater  (reklamen,  media,
stadsrummens utseenden, varuhus som tempel), men inte mer än att de med
kritiska ögon betraktar deras effekter, dock utan teoretiska verktyg för att
ange vad effekterna är effekter av, individer som i teves soffor och vänners
lag engagerat skall kunna framföra en kritik som inte är medveten om sina
begränsningar. Dessa individer behöver en uppsättning formler som löser de
problem som ligger i denna belägenhet (att vara kritisk på insidan av det
kritiserade) och där det vanliga ”vi” är kollektivt subjekt. Vi (jag som skri-
ver och du som läser) vänder så på framställningsordningen så att de sålun-
da utkristalliserade uttryckssätten och ”institutionella” formerna även de är
en ideologisk apparat, en ideologi underifrån i mycket bestämd av ideologin
uppifrån, som interpellerar kritiska konsumenter men samtidigt står i vägen
för mer kvalificerad kritik i det att det sagda förefaller vara vad som kan
sägas och det varmed den talande fullgjort sin kritiska plikt.

Denna vår kritik kan därför inte bestå i att förebrå de inblandade för att
de inte talar om politik. När det nu är fråga om imaginära förhållanden till
och inom politikens faktiska frånvaro, hegemonin. Kritiken handlar om att
bidra till politiken genom att angripa formerna för dess frånvaro, varav det
här använda exemplet visar på en. En av många mikromekanismer i hel-
heten.

I Vänsterpartiet och Marx talade jag om en ”marxistisk kärna”: att för-
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sörjningen (lönen) och så mycket av människors livsinnehåll är moment av
privatkapitals förmeringscykler (pengar – varor – mer pengar) med alla däri
nerlagda villkor, att detta enkla förhållande styr och präglar samhällslivet,
kanske inte så att allt  i  samhället är  uttryck för ekonomiska förhållanden
enligt  vulgära  uttolkningar  av  den  klassiska  metaforen  bas-överbyggnad,
men i det att kapitalets villkor är existensbetingelser för individen och för
samhällets olika inrättningar. I en artikel i Socialistisk Debatt (2/07) påtalar
Daniel Ankarloo hur vi när vi talar om den offentliga (ännu ej privatiserade)
sektorn som något  nästan socialistiskt  gärna glömmer att  den finansieras
genom beskattning av lönearbete och företagsvinster. Ju mer välfärd, desto
snabbare måste hjulen snurra på det kapitalistiska sättet. Också här är det
alltså så att  det  förhållande som präglar  samhället  mest,  som är  överallt
närvarande och styrande, lyckas avstyra  att vara föremål  för levande tal.
Och det förhållandet talas det ännu mindre om, det talas inte om det ens i de
kretsar  där  man faktiskt  söker  radikala  förhållningssätt  till  kapitalismens
realiteter. Desto mer bullrar dessa tiganden i utövandet av de tusen imagi-
nära livsformer där det aktivt och engagerat talas om andra saker.

Det är detta jag avser med frånvaron av Politik. Politik står här inte för
trosvisshet  beträffande  möjligheten  av  ett  samhälle  utan  kapitalism  och
marknad samt vägen att nå detta samhälle. Sådan trosvisshet är även den
intern, kontraproduktiv ideologi. Politik, radikal politik, är i sammanhanget
utåtvänd reflexion och rörelse som håller samhällets ekonomiska grundvalar
framlyfta och ställer frågor om det önskvärda och möjliga i att gripa in i
dem. Vidare ett språk som utan att förfalla till testuggande håller sambanden
levande.

”Vi manifesterar oss genom våra saker, vi har accepterat ett paradigm.”
Här skapas en berättelse  som är  tom utanför  de kritiska konsumenternas
berättande,  eftersom  alla  ”reella  existensbetingelser”  bortopererats,  men
fungerar inåt (och för en del lyssnare) just genom den tematiska begränsnin-
gen till ett universum som inte består av mer än människor, deras saker och
deras sökande efter ”andra värden”. Oavsett i vilken mån andra förhållan-
dens existens erkänns är ideologin konstruerad så att det saknas tryck att
befatta sig med dessa förhållanden eller närma sig Politiken.

Vi har  alltså konsumtionen som fullbordan av kapitalförmeringen.  Vi
har konsumtionen som imaginärt förhållande till existensvillkoren, sättet att
underkasta sig kapitalismen genom positiv, livsstilsaktig identifiering med
dess påbud och utan reflexion över ”systemet”. Och vi har den ”kritiska”
berättelsen som modererar identifieringen med visst motstånd, dock av en
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typ  som  även  den  förekommer  systemkritik.  All  uppfinningsrikedom  är
(omedvetet) inriktad på att den ideologin skall fungera som sådan; all energi
investeras i att hålla berättelsen samman, vilket är vad såväl makten som det
egna psyket kräver, men i det förra fallet inte genom explicita kommandon
utan tvärtom genom den frånvarande närvaron i den inre logiken, det hål
som ideologin av egna skäl måste fylla. De fostrade konsumenterna är mer
eller mindre medvetna om fostraren, men deras sätt att tala om effekterna är
självförstärkande sådana att Politiken hålls på avstånd.

Renodlat  på detta  sätt  framträder kanske en bild av hur människorna
motståndslöst sprattlar i  strukturernas  trådar,  bara en intellektuell elit  har
med sin rena vetenskap koll på det hela. Men anspråken är inte sådana och
varje tanke på ”ren vetenskap” påkallar naturligtvis ideologikritiska ingri-
panden. Frågan är en annan, i vilken mån teoretiska praktiker kan  produ-
cera något som är kvalitativt skilt från och kan intervenera i de ideologiska
praktikerna, vilken intervention i sin tur kan vara något som en ny ideolo-
gisk praktik refererar till.

Vad exemplet kan illustrera är att när samtal tillgodoser olika subjektiva
behov samtidigt som det utkristalliserade temat verkar bestickande (”ja, just
så är det; när vi lever alltför materialistiskt glömmer vi våra andliga be-
hov”), då förstärks de hegemoniska linjerna i alla riktningar. Om ett visst
tema har förmågan att göra sig självt nog och att binda subjektet vid omtug-
gandet av det, befästs det tillsammans med alla liknande sidoteman, eventu-
ellt  med cynisk  bakgrundsideologi  (kapitalismens realiteter  kan  erkännas
men betraktas  som något  ofrånkomligt)  och med den makt  som indirekt
talar genom det och besparas från Politik. Talar jag inte om sprattlande indi-
vider? Snarare om en struktur som är på en och samma gång lös och hård,
som rymmer  brokighet  och mångfald,  där  även exemplet  handlar  om ett
visst motstånd, men där allt sammantaget innebär strukturens förmåga att
göra sig själv osynlig som sådan.

Gångna tiders exploatering behövde religiös legitimering, alltså ideologi
som bistod från sidan (ovan).  Varuproduktionen som källa till  profit  och
klassmakt har på ett annat sätt reproduktiv ideologi inbyggd i sig. ”Materia-
lismen” är här mer sofistikerad än vad man kan tro med sin förmåga att
generera avledande självkritik. Begären kan pendla mellan ”sakerna” och
”alternativa” prylreducerade liv; ”sakerna” är hela tiden referenspunkt.

Kapitalismens oövervinnerlighet  kan tyckas förstärkt  när man till  den
ekonomiska och politiska makten lägger den ideologiska konsolideringen,
hegemonin med all dess list. Att rätt och slätt försöka säga att man talar om
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fel saker och att man borde tala om Marx ändrar ingenting, eftersom man
bara formellt nämner ett frånvarande element som fortsätter att vara från-
varande,  då det  ligger  utanför  såväl  etablerade teman som begärsstruktu-
rerna. Vad vi (du och jag) gör just nu är emellertid något annat. Om Marx
framställning  av  den  kapitalistiska  maskinen  kompletteras  med ideologi-
kritik, om vi med ett motsvarande språk söker gripa själva den handfasta
regleringen av uppmärksamhet (ovanifrån och underifrån), vad det talas om
och vad det inte talas om, om vi alltså börjar tala även om det, framträder en
hegemonins sårbarhet. Ekonomin kan inte omedelbart förändras, men kritik
som bryter de olika tystnaderna kan vara reella interventioner i förhållanden
som ekonomin förutsätter. Vi söker väcka begär efter en sanning som ligger
närmare individen än Marx sanningar, en sanning som gäller maktens när-
varo  i  henne,  ”fostrarens”  fortsatta  dikterande  av samtalens gränser,  och
som när den erkänns redan brutit upp dessa förhållanden. Varvid även Marx
trätt in på scenen. En vänster som tar sig an dessa uppgifter kan befria sig
från egna underifrån-ideologier som är sätten att som ”radikal” leva inom
det bestående, antingen det handlar om att leva i visionerna eller om över-
skattning av befintligt motstånd.
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Varför? (6 december 2008)

Varför är vänstern så ointresserad av att tala om de mekanismer genom vil-
ka den makt man säger sig stå i opposition till förblir makten? Varför fort-
sätter man tänka enligt modellen ”bara vi når ut med vår politik” i stället för
att reflektera över varför man inte ”når ut” och göra detta varför till en del
av politiken? Varför ägnar man sig inte ens åt konventionell ideologikritik?

Det korta svaret är att man inte känner till någon annan kritik än den
konventionella  ”falskt  medvetande”-problematiken,  att  påvisa  ”intressen”
bakom (falska) idéer, som emellertid visat sig ofruktbar, samtidigt som upp-
giften att ”nå ut” med politiken fyller upp synfältet. Ett längre svar tillämpar
den andra kritiken vänd mot vänstern själv som förslag på vad som borde
vara dess självkritik. Alltså som kritik av hur den egna ideologiska prakti-
ken uppvisar samma mekanismer som förblir ostörda ute i samhället.

En infallsvinkel på frågorna är att den konventionella kritiken genom sin
platthet är självförstörande (som politisk aktivitet) men på ett paradoxalt sätt
ändå självbevarande som metaideologi. När ideologin placeras i individers
huvuden och kanske t o m i deras ögon (”åskådning”, ”synsätt”) delar man
metaideologi med motståndaren. Detta får följder som spretar åt lite olika
håll beroende på vad man för tillfället avser med ”ideologi” och vems ideo-
logi man talar om.

1. Det finns inte mycket att avslöja, ingen tror egentligen att den ekono-
miska  makten står  på spel  i  riksdagsvalen,  att  privatisering  av  vård  och
skola görs med ”kundernas” bästa för ögonen osv. Finns det ingen ideologi
som inte är ”genomskådad” finns heller inget behov av ideologikritik.

2. I den mån ”ideologi” ändå får inbegripa ”falskt medvetande” lokalise-
rat till individen råkar man i konflikt med vad ”Höj rösten” sjöng på 70-
talet: ”Folket är inte dumt”. Här finns en risk att man inskriver sig i en ”elit”
som står över ”folket”. Genom att man i själva verket inte äger något ideo-
logikritiskt verktyg vänt åt rätt håll kan man obesvärat bara tala om ”den
borgerliga ideologin” som borgarnas ideologi och får av ännu en anledning
svårt att erkänna dess realitet som en inte oväsentlig del i samhällets repro-
duktion.

3. När ideologi och politik får vara samma sak betraktas den egna politi-
ken både som kritik av motståndarens ideologi (uppfattad t ex som främjan-
de av individualism, konkurrens och ägande) och som den egna ideologins
framträdelseform. Politiken uppfattas som en symmetrisk dragkamp mellan
”vänstern”  och  ”högern”.  Om man alls  äger  ett  hegemonibegrepp  säger
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detta inte mer än att  ”just nu är vår motståndare starkare”.  Här framstår
inget behov av specifik ideologi- och hegemonikritik.

4. Att röra sig i riktning mot erkännande av hegemonins verkliga styrka
kan framstå som att erkänna egen svaghet.

5. Vad gäller t ex konsumismen blir kritiken dessutom lätt moraliseran-
de. Den kommer att gälla människors beteenden i stället för konsumtions-
apparatens omslutning och interpellationer.

6. Från och till väcks ändå metaideologin om ”den ideologiska kampen”
som en strävan att nå ut även med de idéer som den egna politiken anses
grundad i. Här garanteras för egen del det trygga vilandet i denna ”åskåd-
ning”,  speciellt  som  den  inte  bara  har  den  moraliska  rätten  utan  också
Historien på sin sida. Från mörkret stiga vi mot ljuset.

Och med den konventionella kritikens självutplåning som aktiv kritik
utplånas (eller blockeras) själva tanken på kritik i betydelsen analys av det
existerande som går utöver att påvisa de orättvisor som skall övervinnas.
Kritiken dör utan att uttrycka någon brist, eftersom metaideologin lever, om
än huvudsakligen passivt.  Samtidigt  utgör  identifieringen  med den givna
uppgiften ”vi måste öka ansträngningarna att nå ut med vår politik/åskåd-
ning” en internt levande ideologisk praktik, där det inte finns utrymme för
att syssla med obskyr teori, t ex texter som denna, speciellt inte sådan som
hotar den i sista punkten nämnda tryggheten. ”Striden om ideologibegrep-
pet” finns inte på kartan.

För att aktualisera denna strid utifrån Althussers ideologiteori kan skill-
naden  mellan  ideologi  och  andra  kvaliteter  som teori,  kritik  och  politik
uttryckas  som skillnaden mellan tal  till –  interpellerande,  performativt –
och tal om. Att benämna subjekt för att hålla fast dem i tilltalsakterna eller
att benämna objekt för handling. Att i givna fall söka avgöra vad som är det
ena eller andra är en av ideologikritikens uppgifter. Alltså att undersöka om
någon talar till  någon annan för att förmedla en kunskap eller ett projekt
eller om talet  till placerar den tilltalade i en symbolisk position som däri-
genom, genom talakten som ritualiserad praktik, konstitueras (eller reprodu-
ceras). Det är i de ideologiska apparaternas massiva omslutning (lönefor-
men, reklamen, de påtvingade valen av vård och elektricitet, den politiska
apparaten vid riksdagsvalen osv) och de därmed sammanhängande interpel-
lationerna  av  löntagare,  konsumenter,  kunder  och  fria  väljare  i  vår  fina
Demokrati som den borgerliga ideologins verkan ligger, inte i de samtidigt
förmedlade  myterna  som  kämpande  idéer  eller  i  personliga  villfarelser.
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Därför är det helt riktigt  meningslöst att rikta in sig mot myterna – som
ideologikritik.  

Men att pragmatiskt dra denna sista slutsats och låta kritiken sluta där,
att inte erkänna distinktionerna och att det är i dem som kritiken börjar, är
att spela med i den ideologins omkastning och självmaskering, där ideolo-
gins  mindre,  det  idémässiga  som kröner  de  ideologiska  praktikerna,  får
utplåna dessa praktikers  mer.  Alltså sådant som apparaternas  omslutande
karaktär och performativitet samt de psykosociala processerna innefattande
affektiva bindningar. Genom att hålla fast vid de ideologiska myterna (som
sådana) men betrakta dem som oväsentliga, ser man inte hur de är väsent-
liga, men inte i sig själva utan som beståndsdelar i det ideologiska tilltalet.

Att hela samhället bygger på kapitalistisk produktion av mer eller mind-
re behövliga varor och tjänster – för den enskildes försörjning och konsum-
tion samt för allt som är skattefinansierat, men framför allt som kapitalför-
meringens  immanenta  tvång och  kapitalisternas  krav  på profit  –  och  att
ideologin,  exempelvis  i  form av något  så  till  synes  ytligt  som reklamen
(dess massiva närvaro), arbetar in denna produktionssättets ställning i indi-
videns medvetande och omedvetna, inte som hennes samhällsbild så mycket
som hennes självbild och responsivitet gentemot de oupphörligt  flödande
interpellationerna, det är denna kombination som vi kallar hegemoni. Alltså
hur den ekonomiska strukturen kompletteras på en annan (subjektiv) nivå,
inte som enkel ”avspegling” utan genom de ideologiska apparaternas fysis-
ka omslutning och permanenta tilltal, som hos flertalet människor på tusen
sätt blockerar tankarna om en ”annan värld”. Ideologin är här en egen upp-
sättning materiella processer i samverkan med de ekonomiska processerna –
även om det inte alltid är enkelt att i praktiken åtskilja det ena från det and-
ra. Att bortse från denna hegemonins sammansättning och ideologins meka-
nismer är nu inte ett misstag i tänkandet om ideologin utan som sagt ett
strukturellt förhållande inom ideologin själv, den nämnda självmaskeringen
där  idéer  eller  apologetik  framstår  som ideologins  allt.  Ideologikritikens
stora skiljelinje gäller frågan om just denna ideologins egenskap är ett före-
mål för kritik eller om kritiken upphäver sig själv genom att delta i omkast-
ningen och stanna vid det idémässiga i enlighet med metaideologins påbud.

I ett tidigare inlägg (Vänsterpartiet och Marx) använde jag Vänsterpar-
tiets partiprogram som utgångspunkt för en del reflexioner kring förhållan-
dena teori – politik – ideologi. Det finns fler att göra. I programmet används
termen kapitalism flitigt och det är inget större fel på analysen, kapitalismen
handlar entydigt om exploatering och klasskamp. Ändå är begreppet blekt i
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sin användning, det är en sammanfattande benämning av de orättvisor och
missförhållanden som den socialistiska politiken skall upphäva mer än ett
starkt begrepp som självt genererar något. Frågan är om där inte kvarstår
något  av den religiösa  marxismen, inte determinismen men själva tanke-
modellen, eller kanske vi skall nöja oss med att säga tendensen, att tänka i
motsatser, där den ena sidan är omedelbart iakttagbara missförhållanden och
den andra negationer placerade i framtiden och förenade med de stora och
lysande  begreppen.  Orättvisa  –  rättvisa,  storfinansens  makt  -  folkmakt,
patriarkat - feminism och så kapitalism – socialism.

Att fästa de skenbart starka begreppen vid en tänkt framtid och sedan
låta andra begrepp spegla sig i den glansen är förstås ideologi. Inte ”socia-
listisk” ideologi (i  betydelsen något  tillhörigt  det  kommande) utan intern
ideologi för socialisterna, deras sätt att leva med predikamentet att vilja men
inte kunna, deras inbördes uppvisande av igenkänningstecken, deras inter-
pellationer  av  varandra  som  ”socialister”.  Listan  på  programmatiska
”måsten” (83 stycken) övergår i programmet  omärkligt  i  ”folkets kamp”.
Eftersom ”folket” måste kämpa påstår man plötsligt att det faktiskt gör det.
Så skapas ideologiska berättelser som knappast drar in ”folket” i något men
fungerar som berättarnas interna ideologi.  Inte heller här genom idéernas
egen kraft men genom berättandets ritualer, där man lever med idéerna som
om de avsåg något reellt pågående. Jag påstår inte att vänsterpartister går
omkring uppfyllda av detta eller att den ideologiska praktik som jag talar
om tar stor plats; det är tvärtom vardagsslitet med jordnära frågor som de
har för ögonen. Men när den egna ideologin är svag med avseende på var-
dagen tenderar den att söka sig andra och ogynnsamma vägar.

I partiprogrammet finns faktiskt en definition av ideologibegreppet:

Ett klassamhälle som vårt kan i längden inte bestå utan att människor åtmin-
stone  passivt  accepterar  de  rådande  maktförhållandena.  Detta  samförstånd
organiseras och återskapas genom ideologi: allmänt omfattade uppfattningar
om vad som är bra och dåligt,  normalt  och onormalt,  sant och falskt.  Om
kapitalismen av de flesta uppfattas som det bästa, eller åtminstone det enda
möjliga, ekonomiska systemet, sitter de härskande säkert. Om kvinnors och
mäns olika roller uppfattas som ”naturliga” och inte socialt konstruerade, så
lever patriarkatet vidare. Men om allt fler börjar ana att en annan, förnuftigare
och rättvisare värld är möjlig, öppnas nya vägar.

Man vill säga något om att krafter som söker förändring av produktions-
förhållandena måste intressera sig även för deras reproduktion, dvs förmåga
att motstå förändring. Och redan halvvägs in i andra meningen, i den helt
konventionella definition som man ansluter sig till, har man kapitulerat för
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just  de mekanismerna.  Det  är  sorgligt  men påfallande  sorglöst  som man
spelar med på fel sida av skiljelinjen, att ideologins  mer tillåts försvinna i
det  mindre som här preciseras till ”uppfattningar om vad som är bra och
dåligt”. Kvar finns bara det ”falska medvetande” (trots allt) som spridits av
”högern” sidoordnat med ”aningar om en annan, förnuftigare och rättvisare
värld”. Man kan kanske inte dra in avancerad ideologiteori i partiprogram-
met, men det sagda är representativt och säger också mycket mer än vad de
konventionella formuleringarna antyder.

För när man inte söker säga bättre saker ger man efter för den tidigare
nämnda trygghetskänslan som ligger i att ha en övergripande uppgift: att
sprida andra ”uppfattningar” som låter människor ana saker – och dessutom
en lagom svår uppgift. Den hegemonins övermakt som man saknar teoretisk
förståelse för är som bortblåst när det är ”uppfattningar” som står mot var-
andra. Att kapitalismen skulle vara grundad i ”uppfattningar” menar man
förstås inte men är ändå vad man säger i det ständigt upprepade att privati-
seringar m m genomförs ”av ideologiska skäl”. ”Skäl” mot vilka man kan
ställa ”socialistisk ideologi”. De väggar som politiken stöter emot tonas ned
till de ”uppfattningar” som råder där ”aningarna” ännu inte utvecklats. Det
gäller bara för Vänsterpartiet att bli bättre på att tala om visionerna (Ohly i
Almedalen 2011), så att nya vägar kan öppnas.

Visst behövs visioner, tankar om hur det goda samhället kan vara be-
skaffat, en energi i det politiska engagemanget. Men utåt är visionen i sig
varken  mobiliserande  eller  riktningsgivande.  Något  annat  tror man  väl
egentligen inte heller och man bemödar sig om att försäkra att man ansvars-
fullt deltar i den vanliga politiken. Ändå är det fortfarande fråga om idea-
lism, inte visionernas idealism så mycket som hur sätten att tala i övergri-
pande termer cementerar sig själva. I upprepningarna av vad som utifrån
sett kan tyckas vara bristfälliga formuleringar finns ingen medvetenhet om
någon brist, aningar om att en annan kritik är möjlig. Man talar som om det
är  uppfattningar  som står  mot  varandra.  Här  verkar  en  egen  ideologisk
omkastning. Praktiken där en inte obetydlig del av vänsterpartisterna iden-
tifierar sig som sådana bl a genom att interpellera varandra som visionärer
och anhängare av ”den socialistiska ideologin” antas outtalat utgå från den-
na ”ideologi”.  Allt är instängt  i ideologins vanliga cirkel.  I stället för att
handla om bekräftelser kring faktisk politik eller kritik bekräftar den ideolo-
giska praktiken bara sig själv. Man skapar sin egen insida utan utsida. Här
finns inte heller aningar om att ett annat Vänsterparti är möjligt. Jag uppre-
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par att allt detta gäller den ideologiska praktiken, inte vad som faktiskt upp-
fyller vänsterpartister.

Hegemonin innebär inte underkastelse som iscensätts friktionsfritt eller
utesluter individuellt motstånd. Det är snarare uppfattningar (!) om ”samför-
stånd” och ”samtycke” – samma förstånd, samma tyckande – som förespeg-
lar en homogenitet inom underordningen. Men vad individen kan iaktta och
utan närmare ceremonier internalisera är att det ekonomiska systemet, alla
kriser till trots, är ett fungerande system (inte med avseende på vad det lovar
men genom att livet fortgår på dess insida liksom systemet självt) och att
det bärs av andra individer som benämns i enlighet med vad de gör och fak-
tiskt lystrar till dessa benämningar. I den mån denna iakttagande individ inte
själv i högre grad ”tror” på systemets förträfflighet låter hon ”andra tro i sitt
ställe” (Žižek). Inga uppenbara sprickor är synliga. Sina kriser har kapitalis-
men hittills lyckats övervinna. Att det finns ett fåtal ”dåliga subjekt” (Alt-
husser) som står på torget med sina plakat tycks inte störa denna helhet. Det
finns därför ingenting i den som antyder att ”allt fler” plötsligt skulle ”börja
ana” saker. Inte för att människor är tillfreds med sakernas tillstånd, inte för
att de inte kan tänka ”en annan värld”, men för att ingenting tyder på att
sådana tankar skulle kunna få fäste i denna världen, där de ekonomiska och
ideologiska maskinerna funnit sin hegemoniska förening. Det handlar inte
bara om vad man bedömer som ”realistiskt”, inte heller att ”man vet vad
man har”. Men de ekonomiska företeelserna har sin ”samhällscertifiering”
redan genom att de faktiskt tillhör ett samhälle,  medan ”en annan värld”
tycks alltför annan. Varvid tänkandet anpassar sig till den realiteten på ett
eller annat sätt, t ex genom cyniskt betraktande, ”vi tror inte på dem, men vi
ser inte några realistiska alternativ och gör därför ändå vad som förväntas av
oss”. 

Alternativet för kritiken och politiken, det alternativ som är en omedel-
bar möjlighet, är att ”höja sig till reproduktionens perspektiv” (Althusser).
Att införa starka begrepp för det rådande tillståndet, t ex genom att vidga
kapitalismbegreppet till hegemonibegreppet och låta frågorna om ”folkets
kamp” ta sin början i denna kamps frånvaro. Att angripa makten genom att
erkänna dess realitet, förmågan att prägla alla relationer. Med andra ord att
göra just vad hegemonin också blockerar. Att som komplement till politiken
och för att befordra politik till Politik (där de stora konflikterna hålls levan-
de)  angripa  de ideologiska  apparaterna,  att  som något  likaledes  jordnära
söka  intervenera  i  de  ideologiska  flödena,  bokstavligen  avbryta  talet  till
arbetstagare, konsumenter, kunder och väljare för att säga: så talar hegemo-
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nin, så interpellerar makten subjekten, som eftersom makten verkligen är
makten inte kan undgå dessa interpellationer.  Att peka inte bara på olika
nackdelar med ”kundval” utan på en samhällsordning som inte är grundad
på val men har medel att interpellera väljande subjekt, en samhällsordning
där ledet ”samhälle” står för något som faller sönder genom att ”ordningen”
är kapitalets makt, där medborgarna degraderas till kunder och tvingas dan-
sa kring en guldkalv som inte är deras. Och i allt detta och som radikal ideo-
logi interpellera den nya sortens Kritiker. Kort sagt sätta fokus på frågan om
artikulering av motstånd – för att använda ett annat begrepp som kan ges
hur mycket innehåll som helst om man bemödar sig om det.

Vad som allra först kan göras är att säga teori när man menar teori, eko-
nomi när man menar ekonomi, politik när man menar politik, värderingar
när man menar värderingar osv. Och spara begreppet ideologi för de skeen-
den som inte längre tillåts utplåna sig i de ideologiska omkastningarna. Att
tillägna sig en mer kvalificerad kritik av det existerande är i sig en ny väg
på vilken olika aningar kan uppstå. Man ser sin styrka i att göra just det som
hegemonin är konstruerad att förhindra,  tala om den i strikta termer,  lära
känna motståndaren och söka sätten att intervenera i det existerande.

Hegemonins mekanismer kan igenkännas överallt, i valrörelsernas inter-
pellationer av Väljarna eller på tidningarnas ekonomisidor, där ”experter”
får ”spå” den ekonomiska utvecklingen och alla indirekt befalls att under-
kasta sig denna obegripliga och okontrollerbara makt.  Överallt  kan vi se
dessa fenomen; hur ideologin inte erbjuder någon stark tro och hur misstro
kan tillåtas – så länge ideologins omedelbara omslutning förmår utestänga
radikal artikulering och generellt  blockera politiska appeller. Att ”vi” här
ännu inte innefattar vänstern i dess politiska praktik, att vänstern ännu inte i
interventionerna i dessa omslutningar ser en av sina uppgifter och en be-
ståndsdel i  artikuleringen, är en bekräftelse på hegemonins realitet. Även
om jag bara talar om en liten del av en möjlig artikulering, är ointresset för
ideologin ett ointresse för eller en oförmåga att ta itu med artikuleringens
hela problematik.
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Vänstern och hegemonin (19 september 2009)

Senaste  numret  av  den  Vänsterpartiet  närstående  tidskriften  Socialistisk
Debatt (1-09) är intressant för en ideologikritiker, inte minst för sin förening
av svaga och starka sidor som kan leda till fortsatt diskussion. Temat är hur
”högern” ”lyckats skapa samtycke kring den rådande ordningen” och redak-
tionen  för  fram den  för  denna  sida  inte  främmande  tesen:  ”Särskilt  den
vänster som vill förstå och förändra samhälleliga maktförhållanden i grun-
den behöver en djupare förståelse av  hur detta går till” (min kursivering).
Titeln är Högern, hegemonin och hur det galna blivit det självklara.

Numrets styrka ligger i den empiri som presenteras i de olika bidragen.
T ex Magnus Marsdals skildring av en norsk bilarbetares väg in i Frem-
skrittspartiet.  Den  är  generaliserbar  till  hur  högerpopulistiska  partier  på
övertydliga sätt demonstrerar funktioner inom hegemonin. Vi behöver inte
gå till Sverigedemokraterna för närliggande exempel, det finns som bekant
hos oss ett sådant parti i regeringsställning och Göran Hägglunds i Visby
(eller i  DN-utspelet 17.9, ”Sveriges  radikala elit  har blivit den nya över-
heten”) framställda motsättning mellan ”vanligt folk” och ”teaterregissörer
och krönikörer” var väl som hämtad ur en populistisk manual. Ändå över-
raskande i sin uppriktighet. (Det fungerar: ”Tack Göran för att du för van-
ligt folks talan mot pk-eliten!”)

Men jag tänker först och även avslutningsvis uppehålla mig vid en kri-
tisk granskning  av  den redaktionella  inledningen.  Inte  som felfinnande  i
största  allmänhet  utan som en fortsatt  granskning (jämför  Vänsterpartiet
och Marx och Varför?) av vad för slags radikalism som utmärker den störs-
ta organiserade kraften till vänster om socialdemokratin. Om man nu avser
att  passera  den impotenta föreningen av kravlistor  och ”visioner”  för  att
bättre möta politikens realiteter,  befinner man sig också på en sådan väg
eller står vi åter inför hegemonins list?

Den  teoretiska  underbyggnaden  inskränker  sig  till  Gramsci  och  hans
tankar om hur ”samtycke” och ”sunt förnuft” genom ”långdragna ställnings-
krig” skapas i ”civilsamhället”, mer än i de snävt definierade politiska och
statliga  apparaterna.  Samt  en  gnutta  Foucault.  Redan  när  detta  krig  av
redaktionen karaktäriseras som en ”idéernas kamp” hissas en del varnings-
flaggor. Termen ”samtycke” kan mycket preliminärt representera en ännu
inte preciserad motsats till naket våld, dvs frågan ”hur kommer det sig att
makten i så ringa utsträckning behöver ta till naket våld?”. Men någon pre-
cisering får vi inte se. Termen fungerar alltför väl med ett ideologiskt svar,
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metaideologin om det autonoma subjektet  som överblickar  ”den rådande
ordningen” och lämnar sitt  godkännande,  eventuellt under trycket av den
ena eller andra politiska kraften eller under inflytande av den ena eller andra
idén. Och vad innefattas  i ”den rådande ordningen”? Man avser  väl helt
enkelt ”kapitalismen”, men avstår därmed från att problematisera ordningen
som enligt ett annat sätt att ta sig an frågan inbegriper de ideologiska appa-
rater som jag skall säga mer om längre fram och som inte i första hand spri-
der tyckande om kapitalismen, allra minst ”samma tyckande”, eller överhu-
vudtaget  ”idéer”.  Genom  intrikata  mekanismer  produceras  i  stället  en
mängd subjektiviteter med bara det gemensamt att de är avskilda från kol-
lektivt politiskt agerande och knappast alls relaterar till kapitalismen. Som i
de populistiska förskjutningarna av motsättningarna.  Uttrycket ”samtycke
kring den  rådande  ordningen”  avsäger  sig  kontakt  med  förhållandet  att
ordningen i mycket är ”samtycket”, dvs produktionen av nämnda subjekti-
viteter, och därmed osynlig från denna sin insida.

Jag satte ”högern” inom citattecken ovan, inte bara för att det gällde ett
citat. På inledningens fyra och en halv sida omnämns ”högern” 21 gånger.
Som  jämförelse  förekommer  sammansättningar  av  ”kapital”  tre  gånger.
Högern förstår betydelser, högern tar initiativ, högern kommer med politis-
ka alternativ. Även om det sagda är sant i enskildheterna och temat anses
vara hur just ”högern” säkrar kapitalförhållandena, är den samtidiga själv-
kritiken – ”vänstern har en läxa att göra” – konstruktionen av en underför-
stådd berättelse om hur ”vänstern” nu väntar på att få ta över som den aktiva
parten i den eviga kampen mellan gott och ont. Bara den gör sin läxa och
ser till att förstå vad högern redan förstått. Men utifrån ett hegemonibegrepp
som inte  inskränker  sig  till  framgångsrika  förståelser  och initiativ  måste
frågan ställas i vilken mån denna vänsterns (läs Vänsterpartiets) berättelse
är  mer  än  dess  egen  inskrivning  i  den  verkliga  hegemonin  som saknar
sådant centrum men verkar genom en decentraliserad apparatur. Alltså om
vi inte står inför det för ideologikritiken vanliga fenomenet att ett produce-
rat svar inte är svar på den ställda frågan (”hur går detta till?”) utan sättet att
själv överleva och finna en självbild i den verklighet som föranledde frågan
men inte kan tillåta den. Om inte fixeringen vid ”högern” (det vanliga ideo-
logiska förfarandet att omnämna något i bestämd form utan närmare preci-
sering) och föreställningen om en tävling mellan idéer och berättelser, en
symmetrisk dragkamp mellan ”högern” och ”vänstern”, tillhör denna själv-
bild, som emellertid redan är inordnad i den hegemoni som den säger sig
bekämpa.
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Högerns  framgångar  sägs  vara  förenade med att  ”främlingsfientlighet
och moralism, auktoritära och konservativa värderingar fått ta solidaritetens
plats”.  Men  är  det  inte  ett  annat  slags  moraliserande  när  motståndaren
huvudsakligen beskrivs i värdetermer? Det är inte helt klart om den följande
frågan ”hur är detta möjligt?” verkligen betyder ”vilka mekanismer verkar
här?” eller uttrycker ett bestört ”hur är det möjligt att något så fult tränger
undan något så fint?”. Som ett led i att framställa en vänsteridentitet i termer
av det goda. Men kapitalet, om begreppet tillåts ta större plats i diskussio-
nen,  är  inte  en  ”motståndare”  som i  en  fotbollsmatch.  Kapitalet  är  våra
”reella existensbetingelser”. Det är kapitalet som uppträder som försörjning
(löner), direkt till privatanställda och via beskattning till offentliganställda, i
varuformen som konsumtion, nödvändig såväl som onödig, som makt utan-
för politiken som betvingar politiken. Kapitalet  måste ständigt  expandera
och lägga under sig nya marknader, som vid privatiseringarna av vård, skola
osv. Och det ekonomiska maskineriet, vår verklighet, förenas med de ideo-
logiska apparaternas olika interpellationer av atomiserade marknadssubjekt.
Dessa förhållanden förnekas naturligtvis inte när det talas om ”motstrate-
gier”, men har inte den ställning som det tillhör marxistisk teori att ständigt
påminna om. Hur vi lever pengarnas primat inom en hegemoni som inte är
ena ”sidans” större ”initiativkraft” utan etablerad ekonomisk, politisk och
ideologisk samtidighet, produktionsförhållandenas reproduktion.

Betraktelsen är säkert  orättvis.  Allt  det av redaktionen sagda kan ges
rimliga innebörder, det gäller uppmärksammandet av aktuella tendenser och
jag vill mest peka på det tvetydiga i språkbruket och de egna tendenser som
det kan handla om. Men när nu ”en djupare förståelse” efterlyses bör den
även sökas på andra platser. En del sådana platser är de följande texterna,
varav jag nu ytterst kortfattat refererar tre. Frågan är hur det hela följs upp
med övervinnande av de inledande tveksamheterna, hur man gör allvar av
inledningens slutord att ”en öppning för ett annat politiskt spår” ”underlät-
tas” av ”att vi vet vilken fiende vi står inför”.

Den text där Gramscis hegemonibegrepp mest utförligt läggs fram och
tillämpas är Magnus Dahlstedts Politik som makeover. Som exempel på hur
populärkulturen speglar samhället i stort berör Dahlstedt inledningsvis teves
makeover-program, som ju kan behandla de mest olika ämnen men alltid
med samma budskap:

Det tycks som om det alltid är den enskilde individen som bär på både prob-
lemet och lösningen, oavsett vad det rör sig om. … Enligt denna nyliberala
doktrin behöver individen för att lyckas i dagens samhälle ständigt ”göra om
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sig”,  anpassa sig till  rådande ideal,  förväntningar  och krav,  budskap som
samtliga  ackompanjerar  den  globala  kapitalismens  omvandlingar.  Kapita-
lismens innersta drivkraft är nämligen också makeover – en ständig strävan
efter  nya  domäner,  territorier,  marknader  och  ”nischer”  som på  sikt  kan
innebära ökad tillväxt, nya utvecklings- och expansionsmöjligheter.

Så presenteras Gramscis hegemonibegrepp.

… en väv av identiteter, lojaliteter och konstellationer som binder människor
samman.  Hegemoni  är  en  sammansatt  maktordning  där  ”det  privata,  det
sociala, det ekonomiska, det politiska, det civila samhället och staten är en
sådan väv av ömsesidiga beroenden, att det är svårt för att inte säga omöjligt
att ’tänka’ dem åtskilt”. …  Maktutövningen är inte monolitisk.

Tillämpningarna gäller sedan i tur och ordning: thatcherismen, den i vårt
eget land iakttagbara partipolitiska driften mot mitten och en avpolitiserad
ekonomisk rationalitet med valfrihet som honnörsord, Labourpartiets make-
over till  New Labour  med sin ”tredje  väg”  som inspirerar  även svenska
partier och slutligen motsvarande moderata makeover, ”det nya arbetarpar-
tiet”. Vad som sägs känneteckna dessa utvecklingslinjer är sammanflätnin-
gen av motstridiga element, förmågan att ”binda samman skilda sociala och
ekonomiska  intressen  inom ett  och  samma projekt”.  ”Folket”  ställs  mot
”staten” eller Makten när denna kan identifieras med socialdemokrati, fack-
föreningar och kollektivism, medan eget innehav av statsmakt förknippas
med ”lag och ordning”.  Marknadsliberalism förenas  med moralkonserva-
tism. Frihetlighet (betoning av den enskildes kreativitet) med disciplinering.
Som i alla berättande ideologier skapas förskjutningar, där något annat än
vad som reellt bestämmer individens liv får fylla upp detsamma vad gäller
perspektiv  och  strävanden.  Medborgare  blir  kunder.  Arbetsbrist  blir  den
enskildes bristande ”anställningsbarhet”. Politik blir ekonomisk rationalitet
sådan denna definieras inom hegemonin.

Det paradoxala är dock att ju mer denna ekonomisering gjort intrång i snart
sagt alla samhällets sfärer, desto mindre tycks den uppfattas som politisk.

Eller  underhållning  när  politiken  underkastas  medielogiken  och  dess
krav på yta och makeover, så att alla avpolitiserande tendenser sammanfal-
ler.

I Ernesto Abalos bidrag Hegemoni och diskursen om Chávez Venezuela
bjuds vi på  kritisk diskursanalys, tillämpad på Dagens Nyheters inledande
rapportering från kuppen mot Chávez 2002. Man kan tycka att ett onödigt
fint ord används på något som i mycket är vanlig kritik av vanlig selektiv
rapportering,  partisk användning  av  värdeuttryck  osv,  fast  utdragen  över
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många sidor.  För att  referera  några punkter beskrivs Chávez  personligen
som problemet, utlyft ur alla politiska och socioekonomiska sammanhang,
samtidigt som han får representera auktoritära ledare i tredje världen. Han
skildras i aktiva termer, den som ”slagit sönder det gamla parlamentariska
systemet”, som är ansvarig för demonstranters död, osv. Kuppens resultat
och kuppmakarna beskrivs däremot passivt, ”den  avsatte presidenten Chá-
vez sitter i husarrest”, ”han kommer att hållas ansvarig”. Kuppmakarna är
som övergångsregering och ordnare av nytt presidentval tillfällig lösning på
de  av  Chávez  skapade  problemen.  Deras  handlingar  legitimeras  genom
”folkliga  demonstrationer”  och  ”massprotester”  mot  ”vanstyret”.  Medan
varken Chávez själv eller de ”Cháveztrogna” får komma till tals. Osv, osv.

Men grundligheten har en poäng, att inte låta det vanliga passera bara
för att det är vanligt och att inte heller göra snabba avfärdanden för att det
partiska dessutom är förljuget. Att verkligen lyfta fram vad som sägs, vilka
grepp  som görs  till  normal  framställningsform  och  vilka  metaberättelser
som samtidigt  skapas eller  underhålls.  Hur infernaliskt  konsekvent  fram-
ställningen är, samtidigt som detta antagligen inte är medvetet. Att formali-
sera och benämna en av många motståndsmetoder. Artikeln är också bara
avsedd att ge en introduktion till detta kritikområde och de verktyg som där
används.

När det i uppståndelsen efter Hägglunds DN-artikel talats om populism
har det inte varit i någon strikt mening utan som ytterligare en förskjutning
till en diskussion om vad ”vanligt folk” kan betyda, om inte ”vanligt folk”
kan tycka om abstrakt konst osv. Lite kritisk diskursanalys (ideologikritik) å
sin sida visar att ”vanligt folk” inte betyder någonting utanför den populis-
tiska interpellationen. På sedvanligt sätt utpekas ett yttre hot (med judar och
muslimer  ersatta  av  kulturradikaler),  ”de  andra”  gentemot  vilka  ”folket”
konstitueras som adressat för de populistiska budskapen. Läs följande citat
från ministern och se att det inte i första hand handlar om vems pekpinnar
som är längst, däremot hur själva tilltalet, samtalsformen och igenkännings-
effekterna (som motsats till varje analys, sann som falsk) konstruerar (jäm-
för  första  citatet!)  en  värld,  ”verkligheten”,  utan  Politik  (artikulering  av
fundamentala  konflikter)  och  ett  folk  som  inte  behöver  någon  Politik,
eftersom det är ett med denna sin verklighet, där kapitalet är ett av medlen
att  tillgodose  dess behov, vilket  tillgodoseende bara hotas av ”de andra”
osv.  Om det skulle finnas något förtryckande i samhället är det brist på
artighet och respekt! Allt detta är ”sunt förnuft”.
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Sveriges radikala elit har kommit att bli den nya överheten. De som under
flagg av att företräda minsta lilla påfunna rättviseanspråk har satt upp ett for-
midabelt  minfält  av ideologiska teorier, där konstruktioner, kategorier och
förtryckarstrukturer ligger om vartannat. Den ena idén mer akademiskt till-
skruvad än den andra och allt med udden ytterst riktad mot vanligt folks sätt
att vara. Runt om i Sverige, i organisationer, medieredaktioner, politiska par-
tier, talar de om för andra hur de skall leva sina liv.

Verklighetens folk har jag kallat den breda del av Sveriges befolkning som
lever ett alldeles vanligt, hederligt arbetande liv och för vilka politik kom-
mer i andra hand.

I all denna politiska korrekthet finns en gemensam substantiell kärna, att de
etablerade normerna vi lever efter är förtryckande och att de alltid kränker
någon. Och det måste man naturligtvis alltid vara aktsam på. Men det hand-
lar inte om att genuscertifiera. Det handlar om vanlig lyhördhet och anstän-
dighet. Sådant som man uttrycker i vänlighet, artighet och respekt.

För vad är det egentligen för attityd som döljer sig under alla ideologiska
krumbukter när man inte vill tilltro vanligt folk att få använda sitt omdöme?
Är det inte det som är folkförakt?

Det börjar bli hög tid att återupprätta det sunda förnuftet i svensk politisk
debatt. Och inte minst respektera vanligt folks rätt att vara precis som de är.

En värld även utan Teori eller Kritik kan vi tillägga.
Vi är inne på Magnus Marsdals redan nämnda Att tala så att folk förstår.

På nära avstånd skildras effekterna av högerpopulistisk praktik och samspe-
let mellan uppbyggnaden och exploateringen av individuella dispositioner,
detta på sätt som samtidigt rör sig i politikens utkant och i dess centrum.
Även den övriga högern kan se ned på dessa rörelser som får utföra en del
av det smutsigare grovjobbet. Utöver att de faktiskt samlar anhängare bidrar
de till att förskjuta samtalen. Jämför med de 500 webbkommentarerna till
Hägglunds artikel och se polariseringen mellan dem som (utan ironi) svarar
på interpellationen (”Tack Göran!”) och de andra som avfärdar hans ”verk-
lighet” och ”sunda förnuft”, dock utan att identifiera det hela som verksam
ideologi.  Populismen växer  i  och  förstärker  vissa  tomrum,  frånvaron  av
radikala alternativ och det  stora arbetarpartiets  förnekande av sina rötter,
men består av konkreta och osofistikerade ideologiska förskjutningar,  där
motsättningarna  omkonstrueras  till  att  gälla  pampar,  fuskare,  ”tillgjorda
kulturmänniskor”,  invandrare  osv,  konstruktioner  som liksom andra  för-
skjutningar pekar bort från de förhållanden som de är utslag av, först som
sist klassmotsättningarna. Vi ser de ultimata formerna av avpolitisering där
konsumism förenas med explicit politikerförakt, individualism med moral
(”vanliga, hederliga arbetare som gör rätt för sig”). De ledande i dessa par-
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tier är de som är extra känsliga för de dispositioner som de exploaterar –
”hederlig men förbisedd och missgynnad” – och genom att vara de skick-
ligaste  i  att  hitta  ”avtryckare”,  ”verksamma ord”,  kan  de  stiga  som just
ledare.

Angående  ”mysteriet”  att  även  kvinnor  röstar  på  manspartiet  Frem-
skrittspartiet resonerar Marsdal om det svåra i att uppfatta sig som under-
ordnad där det saknas artikulerat motstånd. Speciellt som det i stället bjuds
på  olika  förskjutningar  bort  från  de  fundamentala  motsättningarna.  Som
exempel på en mikromekanism analog med hur det stora arbetarpartiet iden-
tifieras med pampvälde refererar han Fanny Ambjörnssons undersökningar
av svenska gymnasieflickors inställning till feminism. På de yrkesförbere-
dande programmen fanns en påtaglig avoghet där okunskap förenades med
en konkret iakttagelse: Feminismens budskap är att det är synd om tjejer.
Och feministerna – som vi har erfarenhet av – är de där besserwissrarna på
samhällsprogrammet.

Gramsciansk problematik koncentrerad till att ”högern” inte bara verkar
genom ekonomin, staten och partierna utan även genom ”långdragna ställ-
ningskrig i civilsamhället”,  där motstridiga strömningar förenas till  ”sunt
förnuft”, den problematiken har förstås sina poänger.  Men i redaktionens
tappning medger den reträttvägar. ”Paradoxalt nog så tycks slaget om hege-
monin tas på betydligt större allvar av högern …” Man talar i termer av kli-
mat, gärna innefattande ”högervindar”, människosyn och värderingar. Indi-
viden badar i eller famlar sig fram genom högerdiskursen, omsluten av ett
klimat, utlämnad åt ett visst förnuft, men ändå väntande på ett mothegemo-
niskt projekt. Talet pendlar alltså mellan det partikulära (”högerns initiativ”)
och det omslutande (”klimatet”), men med dessa vaga begrepp och metafo-
rer försvinner det enskilda i helheten och omvänt. Vad som återstår är en
reaktiv berättelse om hur vänstern nu skall ta initiativ för att förändra klima-
tet.

Problematiken,  där  uttrycket  ”slaget  om hegemonin”  ter  sig  speciellt
problematiskt, tror jag som sagt mest handlar om den egna positionen gente-
mot hegemonin och i en negativ mening. Vi ser en underordning under den
vanliga idealistiska metaideologin om ”idéernas kamp” och om projekt som
tävlar med varandra, sida vid sida. Den oförmågan att allvarligt arbeta med
frågan om ”samtyckets” art står i ett cirkulärt förhållande till den desperata
strävan att hitta en egen position och uppgift att identifiera sig med. Gente-
mot högern som ”de andra” är det frestande att tillägga. Frågan tappas till
förmån för de ideologiska ”svar” som situationen påbjuder, kritik i betydel-
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sen analys får stå tillbaka för politisk image, samtidigt som man ändå tror
att det är  frågan man förvaltar. Hegemonin förnekas just när den omtalas.
Bara man gör sin läxa är man på väg att ändra styrkeförhållandena. Men
läxan man antagit är inte att se hegemonin för vad den är utan att härma
motståndaren, eller rättare sagt den bild av motståndaren som man använder
som sin egen motbild och som definierar en lagom svår uppgift. 

Jag  vill  mot  den  berörda  problematiken  ställa  den  althusserska  och
menar att mycket av den exemplifierade empirin behandlas bättre där. I stäl-
let för svävande metaforer möter vi då de ideologiska apparaterna och deras
interpellationer  som  riktade  akter  i  tvingande  sammanhang.  Här  gillras
fällor. Individen kan i sammanhanget (hon måste ha ett arbete, konsumera,
söka privat vård eller bara existera i ett genomkommersialiserat och indivi-
dualistiskt samhälle) inte undgå att svara på själva anropet – ”ja, det är jag”
– men har därmed också på olika medvetandenivåer och med olika sam-
mansättningar av tro och misstro börjat anta kategorierna som interpellatio-
nerna  använder  (arbetstagare,  ”hederlig  arbetare”,  ”verklighetens  folk”,
konsument, kund, väljare, osv med tillhörande föreställningar och myter).
Interpellationerna  är  akter  av  symboliskt  våld  i  det  att  de  är  retroaktivt
performativa.  De skapar de subjektiviteter som de om- och tilltalar,  men
inte som i  standardexemplet  på performativitet,  ”härmed förklarar  jag er
man och hustru”,  utan refererande till  vad individen (för ideologin)  i sig
själv redan är. De inte bara ”tjänar” kapitalet; det är kapitalförhållandena
som talar genom dem, men via maskerade ombud och med speciella meka-
nismer. De består inte av kämpande idéer utan av bekräftelser av det redan
givna.  Althusser  undviker  hegemonibegreppet,  men  jag  anser  att  det  är
användbart  för tillslutningseffekten som ligger i de ekonomiska, politiska
och ideologiska  apparaternas  nämnda samtidighet.  Det  avser  en  totalitet,
inte monolitisk eller homogen men ändå bestående av mer än ett ”kulturellt
övertag”. Hegemonin är denna fortgående samverkan, denna struktur där de
fundamentala konflikterna  inte artikuleras som ”ställningskrig” eller sym-
metriska dragkamper. Det är frånvaron av symmetri som är hegemonin.

Vad som antyds här är alltså något annat än ”samtycke” och även ”kli-
mat”.  Och  något  mer  än  bara  ytterligare  en  drake  som ”vänstern”  skall
nedkämpa.  Något  som komplicerar  frågan  om varje  politiks  möjligheter
men i gengäld utgör ett för Politiken konstituerande problem. Det kan se ut
som ett dilemma att ju tätare hegemonin beskrivs, desto svårare tycks det
vara att ”göra något”. Speciellt att i ”slaget om hegemonin” närma sig redan
interpellerade medförande rätt och slätt andra värderingar, de må vara aldrig
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så fina. Men det är bara när det finns ett skärpt politiskt språk, som både
återvänder till grundkonflikterna och adekvat benämner de olika former av
maskerat våld som hegemonin byggs av, som man kan tala om en position
på  utsidan  och  därmed  möjligheten  av  ”motstrategier”.  Ett  sådant  språk
relaterar det omedelbara ideologiska våldet till klassiska marxistiska frågor
om kapitalets makt så att det stora görs synligt i det lilla och omvänt. Det
talar inte från sidan utan intervenerande i de interpellationsprocesser som
omtalas och förenas med interpellationer av en ny sorts Kritiker. Man tävlar
inte med ett ”annat” projekt, man söker sätten att verkligen vända sig mot,
spränga det existerande där ”andra” projekt är otänkbara. ”Rörelsen”, vilken
form den nu antar, står för en annan politik med andra värderingar,  men
möjliggör sin expansion genom att passera de gamla metaforerna för expan-
sionens karaktär. ”Slaget om hegemonin” är mer en motståndsrörelses strä-
van att få ockupationsmakten att framstå som sådan. Här återstår nästan allt
att både tänka och göra. 

Redaktionen för Socialistisk Debatt är därför så långt ursäktad om strin-
gensen brister.  Saken är bara den att det är svårt  att känna ostadig mark
under fötterna. Trevande ord tenderar att sluta sig till skenbar fasthet och då
är det slut på trevandet. Speciellt om de redan från början är lånade från just
de problematiker som skulle övervinnas.

Det lyckosammas materialism (25 januari 2009)

I detta inlägg vill jag pröva hur den sene Althussers tankar om en ”aleato-
risk materialism” kan sättas i samband med förra inläggets tema (Varför?):
vänsterns ointresse för sammansättningen av och mekanismerna i rådande
slutenhet. Varför reflekterar man inte mer (själv)kritiskt över förutsättnin-
garna för den egna politiken? Och hur möjliga öppningar kan vara samman-
satta.

Jämsides med aleatory materialism (alea = tärning) talade Althusser om
Philosophy of the Encounter, som också var titeln på den engelska översätt-
ningen av en samling texter utgiven efter hans död. Det handlar om att avvi-
sa alla föreställningar om singulära Ursprung och givna Mål, i såväl naturen
som samhällena. Allt existerande har uppstått i ej förutbestämda möten, där
tillfälligheter  eller  lyckliga  omständigheter  lett  till  att  mötande  element
hakat  i  varandra,  påverkat  varandra,  gett  upphov till  resonanser  och nya
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kvaliteter med kraft att bestå – för kortare eller längre tid. Althusser återger
från Epicuros en bild av atomer som faller parallellt genom tomrummet. Så
uppstår en störning, en liten virvel, atomerna börjar kollidera och en värld
uppstår. ”Something takes hold.” Förslag till lämpligt svenskt uttryck? Jag
kommer att använda ”få fäste”, men det skall då uppmärksammas att fästet
har både en inre och en yttre sida. Element fäster vid varandra för att bilda
något nytt, samtidigt som det nya får fäste som förändring av större sam-
manhang.

Detta  är  ingen  ”teori”  om att  allt  är  ”slump”,  det  är  överhuvudtaget
ingen teori utan filosofi i althussersk mening, att abstrakt ringa in teman och
utmejsla kategorier som markerar skiljelinjer gentemot ideologiska berättel-
ser, t ex om att det bakom vår existens finns en djupare mening eller att en
viss politisk väg garanterat leder någonstans. Skiljelinjer som det i den aktu-
ella situationen är angeläget att dra och hitom vilka vetenskap och politisk
analys kan bedrivas.

Det existerande är det som en gång kommit till tillsammans med repro-
duktionsmekanismer.  Som den genetiska  koden eller  hegemonin  som en
förening av ekonomiska, politiska och ideologiska apparater, för att ta två
exempel från natur respektive samhälle.  Ett sådant påstående är förenligt
med olika undersökningar av faktisk tillkomst men oförenligt med det ”teo-
retiska” innehållet i berörd typ av berättelser (som fortsätter att berättas där-
för att de bidrar till att reproducera sammanhangen som de tillhör). Hitom
skiljelinjen kan man mer förutsättningslöst reflektera över hur olika existen-
ser för med sig olika slags mening. Sådana reflexioner bygger inte på filoso-
fin, filosofin lär oss ingenting, men punkter där tanken visar sig gå skilda
vägar (och detta bedöms få allvarliga konsekvenser) behöver markeras, och
det  är  som ett  sådant  varningstecken,  som en  på förekommen anledning
utplacerad påminnelseskylt  som mötets filosofi  kan tjäna.  Underhållet  av
markeringen kan också i sig vara ett meningsskapande element.

Något som kan tyckas överensstämma med denna filosofi är en hållning
som formellt är den raka motsatsen till föreställningar om den radikala rör-
elsen som förvaltare av ett givet Mål och därmed som innehavare av garan-
tier,  den att  radikal  politik  handlar  om att  knyta  ihop alla  missgynnades
strävanden, att alla olika identiteter utanför den härskande normen kan gå
samman för att välta krämarsamhället över ända och sedan skapa en inte i
förväg preciserad värld. Men här finns alla möjligheter att smyga tillbaka
berättelserna, blott modifierade för att passa den postmoderna tiden. Mötets
filosofi påminner därför om att möten i allmänhet inte leder till något bestå-
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ende. Det nya uppstår bara när de mötande elementen passar för varandra
och för den givna situationen, när de var och en bidrar med kvaliteter som i
sin speciella sammansättning utgör en ny kvalitet, speciellt innefattande för-
mågan att bryta upp de rådande förhållanden som söker förhindra mötet.

Varför-frågan kan omformuleras till ”varför lever frågan om utvecklin-
gen av ett brett och växande motstånd mot rådande strukturer ett så undan-
skymt liv?” Eller rättare sagt, varför uppträder den i så många former som
är lika många sätt att frångå dess omedelbara innebörd? Varför har övergi-
vandet av den klassiska problematiken med ”förtruppen” och ”massorna”
utsträckts till alla explicita  frågor om det omedelbara  förhållandet mellan
en rörelse och den stora majoritet som den önskade samhällsförändringen
förutsätter som ett kollektivt subjekt? Frågor som: Vad är steget in i rörelsen
(eller hur det kan beskrivas) för slags  förändring för individen och vilken
förändring hos rörelsen är samtidigt förutsatt? Vad förändras till vad? Några
exempel:

1.  I  det  föregående  inlägget  (Varför?)  berörde  jag  en  konstruktion  i
Vänsterpartiets  program,  hur  uppräkningar  av  missförhållanden  får  gälla
som angivelse av ”folkets kamp”. Här är berättelsen om avantgardet som
leder folket på historiens redan givna väg (inledningsvis känd bara av avant-
gardet) ersatt av en ny berättelse där varje missförhållande i sig självt anger
en väg (till sin negation) på vilken vägvisare är obehövliga men partiet en
medvandrare, eventuellt en organisatör av den redan givna kampen. Partiets
ansikte utåt är en fråga om marknadsföring – ”Vänsterpartiet skall bli glada-
re” var en nyhet som tidigare presenterades. Det gäller att ”nå ut med politi-
ken”, men även detta är en marknadsföringsfråga.

2. Jag läser igen Fronesis-numret från 2004 om Rörelse. Det behandlar
framför allt den globala rättviserörelsen som en rörelse av rörelser och den
genomgående frågan är ”hur uppnå enhet samtidigt som varje rörelse beva-
rar sin särart? ” Här är temat förhållandet mellan befintliga rörelser. Michael
Löwy avslutar sitt bidrag med orden: ”Om vi kan samla de krafter över hela
världen som drivs av ilska mot det existerande systemet, som gör uppror
mot de mäktiga och hoppas att en annan värld är möjlig, har vi ingredienser-
na för en ny international – med eller utan siffra.” Jämför med Vänsterparti-
ets program: ”Det är vänsterns stora utmaning att samla och organisera alla
de människor som är övertygade om att en rättvis värld är både möjlig och
nödvändig.”  Men var i analysen finns det överväldigande flertal som  inte
drivs av uttalad ilska eller övertygelse,  utan att för den sakens skull vara
tillfreds med rådande omständigheter? I ett citerat dokument från det sociala
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forumet  i  Genua  påträffas  meningen  ”att  arbeta  för  att  medvetandegöra
befolkningen med avseende på de frågor som arbetet i varje organisation
lyfter fram som sina specifika aspekter”, men där stannar det. Man behöver
inte tänka att ”alla måste vara med” för att reflektera över det egna förhål-
landet till alla dem som mot sina ”intressen” ändå bär upp det bestående.

3. Ett år efter den borgerliga alliansens tillträde deltog jag i en demon-
stration med anledning därav. Deltagarna var en brokig samling unga kom-
munister, anarkister, punkare och tunnelbaneplankare. Men det var inte som
sådan man presenterade sig. Man sa inte från talarstolen ”Vi unga kommu-
nister och tunnelbaneplankare som samlats här för att protestera mot den
borgerliga politiken”, man talade i namn av alla utsatta för denna politik.
Det kan kanske inte vara annorlunda i just ett sådant sammanhang. Och alla
var inbjudna. Men i vilket sammanhang bemöter aktivisterna effektivt kly-
schan om att vara ung med hjärta och äldre med förstånd? Vilket innefattar
att erkänna och reflektera över den verklighet (ifråga om aktivisters demo-
grafi) som klyschan kan stödja sig på. 

Innan jag går vidare vill jag göra ett förtydligande. Den kritik jag i mina
inlägg framför av vänsterkrafter och radikala försök syftar aldrig till att ut-
göra ”rättvisa” redogörelser eller utredningar. Citat jag anför upphävs säkert
av andra passager i de citerade dokumenten, och tystnad i vissa situationer
avlöses förmodligen av reflexion i andra. Kritiken handlar aldrig om att av-
färda något. Den karikatyrmässighet jag ibland tillåter mig vill enbart fästa
uppmärksamheten på hur brister tenderar att skapa sin egen dynamik, där
kompensatoriska drag förstärks och stelnar i kontraproduktiv ideologi. Allt-
så på en risk, att det som får fäste är grupperingar som alla sina förtjänster
till trots är upptagna av att hålla kvar sig själva på den aktuella nivån. Att
odlandet av den inre samhörigheten skymmer frågorna om vilken betydelse
man kan ha i faktisk politik. Kritiken gäller beredskapen att reflektera över
just sammansättning, vilka element som förenas till vad, vad det är som får
fäste. Och vad denna fråga skulle kunna åstadkomma om den infördes, vad
mer som skulle kunna få fäste om frågan om fästen fick fäste som aktiv
självkritik.

Bloggens undertitel ”Althusser – Žižek tillämpade” vill inte säga mer än
detta: Om det nu finns teori om ideologin, okänd för de flesta, som utgör
något nytt, en relativt fredad zon där man kan tala om ideologin utan att det
är denna som själv (på metanivå) ostörd för ordet, varför då inte också börja
göra  detta?  (Jag vet  inte  om Žižek skulle  godkänna talet  om en ”fredad
zon”; tron att man står utanför ideologin är för honom ideologi par excellen-

190



ce.  Här  avses  förstås  en plats  för  specifik  ideologikritik.)  Fråga  vad det
egentligen  är  ”den  borgerliga  ideologin”  gör – som en intervention  i  de
faktiska processerna. Och vad den egna ideologin har för karaktär bakom
dess eget  sätt  att  presentera sig.  Vad jag föreslår  som ideologikritik  kan
förstås framföras på andra sätt och med enklare terminologi. Men eftersom
maktens ideologier är så systematiska i sina verkningssätt kan även kritiken
behöva systematiseras och ges egna verktyg. Kanske kan den så utrustad bli
en störande virvel bland andra.

Den nu nedlagda bloggen Desdichado har också intresserat sig för Väns-
terpartiets program och kommenterade passagen:

De socialistiska och feministiska idétraditioner, som vänsterpartiet är en del av
och för vidare, bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Det är
idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tänkande och utgår från en tilltro
till alla människors skapande förmåga. De ser kvinnor och män som självstän-
diga, tänkande individer, kapabla att skapa sig själva som människor i samver-
kan med andra.

Efter en diskussion om materialism kontra idealism avslutar Desdicha-
do: ”Varje mening i stycket bärs upp av värdeuttryck med relativ betydelse,
vilket gör att det hela låter bra, men inte betyder något. Hela stycket består
av värdeflum och kan därför strykas.”  Som inlägg i en programdebatt  är
detta fullständigt, men att avfärda flum som sådant missar dess funktion.
Det är inte bara ”150 år av ständiga piskrapp från det idealistiska lägret”
som åstadkommer detta flum; det har fått fäste därför att det, även om det
inte betyder något utåt, faktiskt interpellerar vänsterpartister och är ett ele-
ment i den vänsterpartistiska fortvaron. Jag kanske överdriver (den interna)
betydelsen av några rader som en programförfattare fått i uppgift att snickra
ihop, men de är ändå symtom på något.

Att  vara  aleatorisk  materialist  innebär  alltså  att  utöver  den  allmänna
materialistiska positionen vad gäller ”varat och medvetandet” aldrig släppa
frågorna om motståndets artikulering. Att erkänna att även om motståndet
kan bestämmas som anti-kapitalistiskt är det ingenting annat än sin omedel-
bara framträdelse, vad de för tillfället förenade elementen faktiskt betyder i
den givna konjunkturen. Att söka påskynda en lyckosam förening av ele-
ment till en expansiv rörelse (i ordets allmännaste mening). Med ”element”
avses såväl grupperingar och organisationer som deras program, visioner,
aktionsformer, teori, kritik (”att gripa in i de ideologiska flödena”), självkri-
tik (att mota ut kontraproduktiv ideologi i den egna verksamheten), ideologi
och kultur. En del element är gamla, andra som den kvalificerade ideologi-

191



kritiken och den ideologiska bekräftelsen av densamma är nya, ytterligare
andra kan vi inte förutse. Gamla värderingar och ideal, gammal teori, gam-
mal radikalism och politisk tradition kanske, kanske inte är element i det
nya. Ett element kan som sagt vara den störande  frågan vad alla element
sammantagna artikulerar. 

Som bör ha framgått av detta och andra inlägg avses med ”kontrapro-
duktiv  ideologi”  inte  ideologi  som  råkat komma  på  kollisionskurs  med
egentliga strävanden. Den är en låsning som också är en lösning men på fel
problem, den är gruppens sätt att existera under hegemonin, sättet att intro-
ducera känsla av grepp där grepp saknas, vilket tenderar att alstra alltmer
krampaktiga grepp om det illusoriska greppet. Som tron på de självständiga
individerna i deras självskapande. Eller sättet att uppfatta ”slaget om hege-
monin”  som  en  symmetrisk  dragkamp  mellan  ”vänstern”  och  ”högern”
(Vänstern och hegemonin). Eller mer allmänt odling av intern identitetsgi-
vande ideologi som ser förändring som förverkligande av ett väntande Mål.
Hållningen blir motsatsen till den aleatoriska filosofin, därför att den är det
olyckliga utfallet av elementens möten, där det ytterst  är hegemonin som
bestämmer vad som får fäste. Detta därför anger en riktning i vilken svaren
på varför-frågorna kan sökas. Vad gäller den radikala ideologin har den sin
sammansättning, den behöver rymma visionära inslag men inte överordnade
symboliseringarna av den förflyttning som artikuleringen utgör.

Den aleatoriska materialismen kan tjäna självkritiken som strävan att se
när ”fel” saker får fäste. Samtidigt pekar den på de uppgifter som sådana
olyckliga låsningar blockerar:  att undersöka, skapa språk för och angripa
allt som verkligen fått fäste, de komplexa konserverande förhållanden som
förekommer alla förändringssträvanden. Att alltså inte bara kritisera olika
missförhållanden utan även formerna för deras reproduktion. Att  å andra
sidan en lyckosam sammansättning av sådan praktisk kritik med sitt  nya
politiska språk, de politiska och sociala strävandena samt ideologi som stan-
nar vid att bekräfta denna den egna förflyttningen (anropande Kritiker), kan
vara det som bryter upp rådande hegemoni.

Det kanske krävs en akut ekonomisk kris eller miljökris för att vända
samhällsutvecklingen. Men inte heller krisen för med sig några garantier för
den nya utvecklingen, inte ens om det finns en vänster som anser att nu är
det dags för socialism. Vänstern kan aldrig vänta, för att vara beredd på en
ny konjunktur måste den alltid fråga sig var den befinner sig i den aktuella.
Själva frågan kanske, kanske inte, är ett element som kan ändra de andra
elementens riktning.
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Teori och praktik  (14 oktober 2013)

Rubriken anger bara hur artikelns tema brukar benämnas. Under vänsterns
hela historia har det förekommit diskussioner kring ”teori och praktik” och
om de ”intellektuellas” roll. Naturligt nog, eftersom genomgripande föränd-
ringar av samhället är något annat än förvaltning av det rådande. Vem eller
vad initierar förändring och på vilka grunder? I vår ännu postmodernt influ-
erade tid är diskussionerna emellertid ofta ersatta av varningar och förma-
ningar av typen: 

Det behövs inte fler intellektuella som anser sig ha genomskådat det falska
och  nu  talar  om för  de  oupplysta  hur  saker  och  ting  ligger  till.  (Anders
Johansson i Fronesis Kritik-nummer)

… intellectuals should not be relied on to provide a theoretical guide for our
(or anyone’s) revolutionary practice. (Michael Hardt)

The sociology of ‘misrecognition’, the theory of the ‘spectacle’ and the diffe-
rent forms assumed by the critique of consumer and communication societies
all  share with Althusserianism the idea that the dominated are dominated
because they are ignorant of the laws of domination. The simplistic view at
first assigns to those who adopt it the exalted task of bringing their science to
the blind masses. (Jacques Ranciere)

Gång på gång meddelas oss att det inte kan finnas någon stor ritning
över  samhällstotaliteten  eller  färdig  beskrivning  av  vägen  till  en  annan
värld.  Liksom att  det  är  ”auktoritärt”  om någon föreslår  någon annan en
beskrivning av sakernas tillstånd. Sådana uttalanden kan göras i olika sam-
manhang och behöver inte betyda att den talande är just postmodern till sin
läggning. Hardt svarade på en intervjufråga och övergick sedan till att säga
mer intressanta saker. En bakgrund är förstås historiska lämningar som ”den
vetenskapliga socialismen”, den religiösa marxismen om historien som en
följd av produktionssätt på ett lagbundet sätt riktad mot ett jordiskt paradis,
eller med manifestets ord:

Kommunisterna är alltså praktiskt den beslutsammaste, alltid framdrivande
delen av arbetarpartierna i alla länder, och teoretiskt har de före den övriga
massan av proletariatet kommit till insikt om betingelserna för, gången och
de allmänna resultaten av den proletära rörelsen.

Citatet visar var ”marxismens” attraktionskraft en gång låg, i föreningen
mellan teori  om det kapitalistiska produktionssättet  och nämnd teleologi,
löftena om att ”stiga mot ljuset”. I marxismen som ”stor berättelse” sam-
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mansmälte teori, politik och ideologi till en berusande och kontraproduktiv
ideologi rätt och slätt. Men varför dessa varningar idag? Vem skall känna
sig träffad? Eller är det så att ett behov av teori tränger sig på utan att det
står klart vad för slags teori det gäller, och det hela stannar vid varningar för
den teori man känner till? Är uttalandena vittnesmål om att något saknas i
teoretiskt avseende? Kan marxistisk teori åter bli attraktiv men genom en
annan förening? 

Nej, ”massorna” är inte ”blinda”. Men med det konstaterandet försvin-
ner inte frågorna om ”laws of domination”, där vi i stället kan tala om hege-
monin med alla dess mekanismer. Underordningens effekter är överhuvud-
taget inte homogena, vilket reser frågor om deras sammansättning. Männis-
kor identifierar sig mer eller mindre starkt och med olika grad av entusiasm
med tilldelade roller. Eller så hänger de sig åt cynism (”alla vet redan, men
…”),  innefattande  misstro gentemot  befintliga  rörelser  och möjligheterna
till rörelse överhuvudtaget. Passiv eller praktisk acceptans kan se ut på olika
sätt men ändå vara likvärdig med ”blindhet” relativt de kapitalistiska för-
hållandena och framför allt möjligheterna att överskrida dem. Vad jag kallar
kapitalistisk hegemoni är föreningen av dessa förhållanden och en associe-
rad ideologisk formations upprätthållande av sådan  sammansatt acceptans.
Och då är vi  inne i teorin men också i  frågor som vanligen begravs när
”teori  och  praktik”  diskuteras  alltför  abstrakt  eller  när  ”teori”  skall  stå
tillbaka för ”massornas spontana kraft”.  Vad är det som eventuellt behöver
teoretiseras? Och vad för slags närvaro kan teori äga inom politiken? Som
vägledande idéer eller något annat? Jag kommer att föreslå att det i mycket
handlar om att avhjälpa en dubbel brist, till att börja med att få den att fram-
stå som märklig. Den första gäller ”marxismen”, men då inte som frågor om
vilken marxistisk variant  eller  politisk riktning som kan tillskrivas  störst
värde. Märkligheten är frånvaron ute i samhällslivet av  varje ”marxism”,
även av det mest elementära och gemensamma i marxistisk teoribildning
som allmänt kommunicerade benämningar av samma samhällslivs realiteter.
Den andra märkliga bristen är ointresset även bland de intellektuella för det
förhållandet och dess upprätthållande. Om marxistiska elementa är frånva-
rande i  de  offentliga  samtalen  är  teoretisering  av  den  frånvaron,  dvs  av
hegemonins blockerande mekanismer, generellt frånvarande. De intellektu-
ella har sitt ”vad man talar om (från krisanalys till abstrakt politisk filosofi)
och vad man inte talar om”. Till det sistnämnda hör alltså sådant som i var-
dagslivet står i vägen för ett kvalificerat politiskt språk. Här menar jag att
just ”althusserianismen” har något att tillföra, men som en helt annan upp-
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fattning om vad kritisk teori och teoretisk kritik kan innebära.

Den första bristen

150 år efter Marx kan det ekonomiska system som han beskrev fortleva och
finna nya exploateringssätt utan att ens de mest elementära punkterna i des-
sa beskrivningar tillhör vad människor kontinuerligt kommunicerar inbör-
des i vanliga samtal eller offentlig politisk debatt. Här avses sådant som

• begreppet produktionssätt, att olika sätt att producera inte bara är en fråga
om teknik och organisation utan bestämmer maktförhållanden och mycket
annat i samhället;
• att  den kapitalistiska produktionens primära syfte  inte är  att  tillgodose
behov utan att förmera kapital, vilket även innebär flöden av profit till de
fåtaliga ägarna av produktionsmedlen,
• medan flertalet som inte äger annat än sin arbetskraft är hänvisade att säl-
ja denna till kapitalisterna och till ett pris som (i princip) inte medger mer än
deras livsuppehälle och reproduktion,
• om det överhuvudtaget finns någon arbetsköpare villig till detta,
• varför förhållandet arbete-kapital är ett självförstärkande maktförhållan-
de,
• där alltså även arbetaren reduceras till en vara,
• liksom alltfler områden av samhället varufieras (förvandlas till marknad)
• i kapitalets immanent nödvändiga expansion, som utöver exploateringen
av människor bryter ned kulturen och föröder planeten. Där penningen härs-
kar förflyktigas allt fast utom penningen själv.

Penningens primat kan också avläsas i upplösningen av samhället i en
myriad av avtal mellan fristående ”aktörer” som alla är inriktade på att tänja
avtalen till  egen fördel utan att ha någon allmännytta för ögonen. Brister
kan alltid skyllas på någon annan. Det är lätt att stanna vid det absurda i
enskilda konsekvenser1 och inte se det finmaskiga nät av penningtransak-
tioner som täcker och degraderar väsentliga samhällsfunktioner. Även när
fenomen som  new public  management inte direkt  uttrycker  kapitalistiska
principer heter den gemensamma nämnaren pengar, att penningkalkyler styr
in i minsta led.

Återigen, människor är inte blinda. Men att seenden kan vara av olika
slag visas av en insändare som jag råkade få syn på. Under rubriken ”VART
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är  vi  på väg?” räknar skribenten upp en lång rad missförhållanden,  bl  a
arbetslöshet, fas 3, skatter som går till privata vinster samtidigt som ”skol-
resultaten blir allt sämre” och ”sjukvården är i fritt fall”, hur ”en liten klick”
kan köpa sig  förtur  till  vård  genom privata  försäkringar,  ”miljöpolitiken
reduceras”. Insändaren slutar ”Varför ser inte den borgerliga regeringen det
vi andra ser – det behövs nya grepp för att möta framtiden. NU!” Hänvän-
delsen till regeringen liksom frågan varför de inte ”ser” må vara naiv, men
vad skribenten själv inte ser i det hon ser är inte bestämt av brister i hennes
ögon. Man kan tala insiktsfullt om sjukdomsorsaker, hälsosam mat, tekniska
frågor  osv,  men  inte  om de  samhälleliga  existensbetingelserna  eftersom
begrepp för dem saknas, eller i varje fall inte ingår i levande språk, där de
skulle behövas som bäst.

Karakteristiken ”elementär” avser  inte elementa från en entydig läro-
byggnad. Det finns tvärtom många och skilda åsikter om hur Marx begrepp
skall uppfattas och hur de förhåller sig till de kapitalistiska realiteterna. Men
om nu dessa realiteter fortgår utan inre friktion i form av kvalificerad reflex-
ion – de intellektuella är upptagna med att stöta sina olika åsikter mot var-
andra i sina forum – och om Marx teori ändå är en referenspunkt när sakna-
den av begrepp förs på tal, kan begreppen i de ”elementära punkterna” få
representera  en negation  av  tomheten.  Enskildheter  som de  i  insändaren
uppräknade  sätts  då  i  samband  med  de  kapitalistiska  förhållandena  och
deras grundkonflikt som framställs som en dubbel konflikt: konkret-abstrakt
arbete (bruksvärde-bytesvärde, arbetskraften som kreativ potential eller som
vara) och arbete-kapital (klasskampen). Förhållandena förklaras vara histo-
riskt kontingenta och inte de enda möjliga.  Detta motsvarar det klassiska
”medvetenhet” men i mitt scenario med betoning på vad människor kom-
municerar med varandra, hur de i och genom sitt gemensamma benämnande
av sina existensvillkor förenas i en vändning mot dem, kognitivt, socialt och
politiskt. Hur teori tar plats i den verklighet som den beskriver. Den politis-
ka vändningen är då en antikapitalism som inte innefattar men öppnar mot
politiska  ställningstaganden.  Man  kan  jämföra  med hur  feminismen  haft
relativ framgång med begrepp som genus och könsmaktsordning. Det har
faktiskt blivit svårare att tala om ”naturlig kvinnlighet”, medan kapitalismen
fortsätter att vara hur naturlig som helst.
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Den andra bristen

Om vi här föreställer oss en kritisk praktik som tvingar sig in i en verklighet
som förnekar den utrymme, måste den också ta fasta på själva förnekandet
som  del  av  samma  verklighet,  innefattande  förnekelse  av  ifrågavarande
mekanismer. Om människor underordnas ett visst produktionssystem utan
att annat än undantagsvis benämna detta i adekvata termer, gäller än mer att
de saknar begrepp för de ideologiska apparater som omsluter dem för att
(re)producera systemets och samhällsordningens subjektiviteter, innefattan-
de båda dessa oförmågor. För att uttala en tautologi. Reproduktionens mas-
kineri är med nödvändighet osynligt från de positioner som det genererar.
Även här krävs inbrytningar med välriktad kritik. Eller rättare sagt, de båda
kritikinriktningarna förutsätter varandra.

Men märkligt nog rustar sig inte heller de som intresserar sig för sam-
hällsteori särskilt väl i detta avseende. Visst utvecklas och studeras olika
teorier om maktens mikromekanismer, det finns teman som ”marxism och
psykoanalys”, men knappast sådana som är potentiellt ingripande i det be-
skrivna. Och om vi nu måste ta oss an ideologibegreppet tvingas vi konsta-
tera att även de flesta intellektuella uppfattar ideologi konventionellt, om än
mer  eller  mindre  sofistikerat  och  med  olika  tyngdpunkter,  som ”idéer”,
”åskådningar”, ”ismer” osv eller pejorativt som propaganda, naturalisering,
legitimering, sammanfattningsvis ”falskt medvetande”, varvid ingen annan
utåtriktad uppgift tycks möjlig än ”upplysning”, att avslöja det falska och i
nästa steg påvisa vilka ”intressen” som falskheten tjänar,  en uppgift  som
helt riktigt inte bedöms fruktbar. Man kan knappast anklaga de intellektu-
ella för att försöka ”föra ut sin vetenskap till massorna” eller ens söka pre-
cisera en sådan uppgift.

Striden om ideologibegreppet

I en intervju fick Slavoj Žižek en fråga om ”ideologiska tillvägagångssätt” i
ett fall som diskuterades. Jag tror inte att intervjuaren uppfattade att Žižeks
motfråga ”You know, the whole problem here is what does the term ideolo-
gy mean?” handlade om betydligt mer än petigheter med ord. Och hur ofta
hävdas tanken att okritiska användanden av ordet ideologi är dikterade av
det som därmed undgår kritik? Går vi i stället till Terry Eagleton och hans
bok  Ideology: An introduction, får vi veta:
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Nobody has yet come up with a single adequate definition of ideology, and
this book will be no exception. […] the term 'ideology' has a whole range of
useful meanings, not all of which are compatible with each other. To try to
compress  this  wealth  of  meaning  into  a  single  comprehensive  definition
would thus be unhelpful even if it were possible. […] To indicate this variety
of meaning, let me list more or less at random some definitions of ideology
currently in circulation.

Eagleton presenterar  så en lista med 16 “definitioner” som alla anger
betydelsefulla teman för ideologistudier men bakvägen smyger in antagan-
det att ”ideologi” är ett begrepp som vi först ”definierar”, en oproblematisk
procedur där vi inför enskilda framställningar  ”väljer” ”definition” ur en
”rikedom av mening”. Här framträder ytterligare problem. Utgångspunkten
i det följande är den ideologiteori (eller ansats till en sådan) som framlades
av Louis Althusser och som Žižek snickrat på i en välvillig kritik. Men den
opposition mellan Althussers begrepp och andras som skall framställas, och
på ett betydligt mindre ödmjukt sätt än Eagleton vill se, kan uppfattas som
en sjuttonde ”definition” (Althusser finns i och för sig representerad i Eag-
letons lista) med anspråk på att vara den ”sanna”. Dessutom finns risken att
på fel nivå fastna i polemik med Althussers många kritiker som själva sitter
fast i uppräkningar av svagheter och ensidigheter i hans formuleringar.  Att
rida ut den stormen, eller snarare de trötta suckarna, är att närma sig en
fruktbar  uppfattning om  kritikens möjligheter.  Jag vill  läsa in helt  andra
kvaliteter och potentialer i  Althussers ansats med relevans för frågan om
vad för slags teori som kan tillkämpa sig närvaro i politiken. 

Kritik –  politisk kritik och ideologikritik – sägs handla om att lyfta fram
historiska förutsättningar,  kontexter och gränser hos det som annars hålls
för naturligt och evigt. Men när ideologikritiken i denna anda söker kontex-
ten kring den ena  eller  andra  ”ideologin”,  utan  att  problematisera  själva
ideologibegreppet,  sätter den krokben för sig själv. Eller rättare sagt, den
låter det ofullständigt uppfattade objektet för kritiken sätta krokben. Det är
inte fråga om någon enkel försummelse utan om att ofrivilligt återskapa och
uppgå  i  ett  strukturellt  förhållande  inom det  ideologiska,  ett  förhållande
mellan ett misskänt ideologins mer och det mindre som vanligen betecknas
”ideologi”. Som en inledande antydan kan sägas att ideologins  mer är vad
som utspelar  sig  mellan  individ  och  ”ideologisk  apparat”,  vad  ideologin
(ideologierna)  gör med människorna när den binder dem och/eller skänker
dem mening, identitet och bekräftelse, hur ifrågavarande praktiker är regle-
rade, medan det mindre men enda omtalade är de krönande idéerna (myter,
ismer osv). 
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Här behövs som ett moment en kritik av helt motsatt slag, en vändning
mot  något  som verkligen  är  universellt  och  evigt  men  fördolt  och  vars
konstanta drag är just denna  omkastning mellan ideologiska praktiker och
deras  effekter,  mellan  ideologins  mer och  dess  mindre.  När  en  ideologi
bidrar  till  att  maskera  t  ex  ekonomiska  förhållanden  gäller  dess  främsta
maskering den egna praktiken. I den mån ”apparaterna” och deras ritualer
överhuvudtaget omtalas är det som platser och medel för manifestationer av
det idémässiga. Žižek talar om hur ideologin ”utplånar sina spår”. Ideolo-
gins mindre i olika uppenbarelser blir för de omedelbart berörda till ideolo-
gins allt och för kritiken något att härleda till ett yttre ursprung och eventu-
ellt bota med ”upplysning”. Vändningen är då att undersöka hur bindningen
inom apparaten,  dess misskända produktion av subjektivitet, tillhör något
evigt, och att det är apparaten som är utkristalliserad som beståndsdel av
den aktuella  samhällsformationen.  Kanske skulle  ett  nytt  samspel mellan
dessa båda inriktningar av kritiken, dvs ytterligare en differentiering inom
det  tidigare  föreslagna  samarbetet  mellan  kapitalism-  och  ideologikritik,
kunna bli till en interventionspraktik i det kritiserade. Alltså en kritik som
griper in i en ideologis berättarsituation i stället för att gå i dess fälla och
stanna vid dissektion av berättelserna. För när kritiken angriper myter om
det rättvisa bytet arbete-lön, demokratins förträfflighet eller lyckan i kon-
sumtionen men förbigår hur arbetstagare, väljare och konsumenter  perfor-
mativt konstitueras inom ideologiska praktiker och med de bindningsmeka-
nismer som jag återkommer till, är det de förbigångna mekanismerna som
på metanivå, i deras eviga generella självmaskering, slukat även kritikerna.

Ordet vändning används bokstavligt. Därför kommer jag inte att kon-
textualisera  det  från  Althusser  extraherade  med  avseende  på  hans  hela
arbete  och  omständigheterna  kring  detta  eller  närmare  diskutera  nämnd
kritik. Jag tar bara fasta på att någon på bestämda punkter vägrat att låta
ideologin diktera  vad som skall  sägas  om den och med detta  öppnat ett
område för undersökning och kritik. Jag refererar teser från essän Ideologi
och ideologiska statsapparater (Noter för en undersökning) (IISA)2, notera
undertiteln, för att i anslutning till några exempel visa hur de bryter en på-
bjuden tystnad. Frågan, som utgör en skiljelinje, är om detta brott uppfattas
som sådant  och mer generellt  om ideologiteorier  och kritikformer bryter
med eller spelar med i den ideologiska omkastningen. Genom att placera
denna konflikt inom teorin – frågan om en viss teori är på väg att få grepp
om sitt objekt eller om det är objektet som använder teorin som ett medium
– i begreppet ideologi, inrättar Althusser detta, hur ofullkomligt det än är i
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övrigt, på rätt sida om den  skiljelinje som samtidigt skapas. På den andra
sidan finns bara en ”rikedom av mening” med fri rörlighet för metaideolo-
gier av olika slag. Också här sätts elementära punkter i verksamhet, därför
att de även i sitt elementära tillstånd förnekas.

Eagleton säger om Althussers åtskillnad mellan kunskap och ideologi att
den ”finds few defenders nowadays”. Här instämmer de flesta, även de som
liksom Eagleton finner en del saker att värdesätta. Åtskillnaden handlar nu
inte om kunskapens (vetenskapens) ”rena seende” ställt mot ideologins ”fär-
gade  glasögon” eller  om sant mot  falskt.  Tvärtom är  alla  upptagenheter,
även metaforiska,  med ”seende”,  dvs direkta men eventuellt  distorderade
eller kontextberoende förbindelser mellan ögon och verkliga objekt, under
benämningen  empirism ett  av Althussers angreppsmål,  karakteriserat  som
(meta)ideologi.  Det  är  då  inte en  ”kunskapsteori”  som angrips  (i  så  fall
fenomenet ”kunskapsteori”) utan hur ideologin talar  som om den och kun-
skapen  utgör  överlappande  ”seenden”  och  detta  i  allmänhet  får  passera.
Althusser  talar  om  olika  mänskliga  praktiker,  där  kunskapens  praktik,
skapandet av begrepp som provisoriska grepp (be-grepp) om det objektiva
som de avser, alltid fortsätter att tillhöra de ”tankeapparater” där produk-
tionen  äger  rum.  Det  är  aldrig  fråga  om  något  från  objekten  överfört,
abstraktion i bokstavlig mening. Därför är produktionen inom tankeappara-
ten verkligen kontextbunden, vilket emellertid inte gör den av samma slag
som produktionen inom de ideologiska apparaterna. De senare producerar
helt andra saker som inte alls har med teori eller kunskap att göra, men där
de berättelser som tillhör de ideologiska praktikernas rekvisita – för att  göra
subjektets värld meningsfull – kan sätta sig i kunskapers ställe och blockera
möjligheterna att utveckla och tillägna sig kunskap. Att avgöra vad som är
det ena eller andra är inte alltid lätt men anger föremålet för ideologikritiska
undersökningar. Framför allt är själva frågan något som den politiskt aktive
alltid bör bära med sig. På motsvarande sätt kan det vara angeläget att skilja
mellan politik och ideologi; en politik som en rörelses sätt att uppfatta och
reagera på objektiva motsättningar,  ställa upp politiska mål osv är något
annat än dess bekräftelseformer, konstituerandet av politiska subjekt. Vilket
outtalat förnekas av alla som säger ”vi behöver mer ideologisk diskussion i
vårt parti” eller talar om ”ideologisk kamp” som  en ”idéernas kamp”. Det
finns inget sådant som ”ideologisk diskussion” och den politiska diskussion
man är ute efter försvagas när det saknas ett strikt språk för de ideologiska
hinder som de politiska ansatserna möter, inte minst de egenproducerade.
Som när man gräver ned sig i egna kompensatoriska och kontraproduktiva
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ideologier,  där  den  religiösa  marxismen  ersätts  av  andra  varianter,  t  ex
anarkisters tendenser att se (!) varje motstånd som förebud om Det stundan-
de upproret, vilket seende mer uttrycker gruppens interna bollande av igen-
känningstecken. Det är just de praktiskt förnekade distinktionerna mellan
kvalitativt  olika  praktiker  (det  finns  många  andra  som  etik,  estetik  och
teknik), som är poängen med Althussers ansats, att urskilja det ideologiska,
inte genom det ”sanna” eller uttömmande ideologibegreppet men som ett
inledande  begreppsmässigt  åtskiljande  av  det  ideologiska  från  de  andra
praktiker som ideologin tillåts infektera. Här är det inte fråga om den ideo-
logi par excellence som Žižek brukar tala om, tron att man en gång för alla
stigit ut ur ideologin. Det handlar om en kritik som bryter med metaideolo-
gin,  ideologin om ideologin,  som förnekar distinktionerna,  en kritik vars
första strid är den om ideologibegreppet. Människan är för övrigt ett ”ideo-
logiskt djur” som inte kan leva utan ideologi, men all ideologi är inte sådan
som söker sätta sig i kunskapens ställe.

Ideologin, detta unika fenomen

Jag vill våga mig på att föreslå följande något djärva tes: Ideologin är det
enda existerande som i själva sin princip motsätter sig att bli föremål för
kunskap. Just ”det enda” tänker jag inte försöka försvara, men tanken är att
Althussers skiljelinje kan sägas gå mellan att erkänna – och därmed bryta –
eller spela med i följande formel:

(Ideologi →) ”ideologi”

Vi kan börja på den högra sidan, där ”ideologi” innefattar vad som tidi-
gare  räknats  upp  som konventionella  uppfattningar  om vad  ideologi  är.
Denna metaideologi kan formaliseras som i Nationalencyklopedin, där ideo-
logi  får  vara  ”åskådning”,  ”antaganden om verklighetens  beskaffenhet”  i
förening med ”värderingar och handlingsnormer”, eller i standarddefinitio-
nen ”a system of values, beliefs or ideas that is common to a specific group
of people”. I Wikipedia sägs om den historiskt dominerande ideologiformen
religion, kursiveringen är min: ”Religion är tro som  grundar sig på före-
ställningen om en eller flera gudar, andar, transcendenta själar eller andra
övernaturliga fenomen.  […] Religion kan även röra sig om motsvarande
föreställningar om en högsta andlig verklighet  eller yttersta sanning, med
eller utan gudar.” Längre fram diskuteras religionernas uppkomst och funk-
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tioner, men utan att  grunden ändras. Vi har religionsdebatterna som alltid
graviterar  mot frågan om ”Guds existens” och där de tre lägren troende,
ateister och agnostiker tycks täcka upp alla förhållningssätt. ”Ideologi” är i
alla dessa ”definitioner” något som kan ha olika ursprung men är beläget i
individens huvud och speciellt  i  hennes  ögon, empirismen igen.  Med det
konsekventa praktiserandet av seendemetaforer –  åskådning, synsätt, åsikt
osv  – hålls ideologins  mer på avstånd liksom de anförda distinktionerna.
Ideologi  får  flyta  ihop med kunskap och politik,  gärna  som någon sorts
mellanform  där  det  ”subjektiva”,  ”färgade”  eller  partiska  betonas.  Kon-
ventionell  ideologikritik härleder  det  idé-  och synsättsmässiga till  krafter
som inplanterat det för sin vinnings skull men stannar också där.

Det är inte sina reella existensvillkor, den reella världen, som 
’människorna’ föreställer för sig i ideologin, utan det är i första 
hand deras förhållande till dessa existensvillkor, som där avbildas 
för dem. (IISA)

Men när  ideologier  binder människor vid deras  existensvillkor är det
inte primärt genom föreställningar (sanna eller falska) om dessa villkor. De
talar  till dem för att på sina speciella språk säga dem vilka de är och vad
deras uppgifter består av. I teorin om interpellationerna (anropen, tilltalen)
och de psykoanalytiska antagandena om de resulterande bindningarnas art
flyttas  uppmärksamheten  från det  idémässiga tillbaka till  fasthållningen  i
interpellationsakterna, allt som utspelar sig mellan individ och  ideologisk
apparat –  jag avlägsnar här utan diskussion bestämningen  statsapparat  –
formelns  Ideologi. T  ex  parlamentarismens  IA  som interpellerar  Väljare
(mer eller mindre nöjda med att välja mellan de tillhandahållna ”alternati-
ven”),  konsumtionens  IA  som  interpellerar  Konsumenter  av  de  senaste
prylarna, kyrkans IA som interpellerar Guds barn (här skiljer sig interpella-
tionens språk lite genom att lägga större tyngd i det namn, ”Gud”, i vilket
interpellationerna görs  än i  det  till  subjektet  utdelade namnet).  Individen
vänder sig mot den interpellerande rösten och svarar ”ja, det är jag”. Det
hela kan illustreras av Althussers allegori – det skall inte uppfattas som ett
”exempel”  –  med  personen  på  gatan  som bakifrån  anropas  av  en  polis,
”hallå, du där borta”. Personen vänder sig om och har redan i själva rörel-
sen, erkännandet av att hon förstod att det var just hon som anropades fast
hon inte var skyldig till  något  speciellt,  förvandlats till  ett  subjekt under
makten. De idéer och bilder som tillhör interpellationernas språk och sum-
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meras till myter, åskådningar och ismer handlar alltså inte primärt om något
yttre (sant eller falskt), även om de framställs så, utan om adressaten, det
interpellerade subjektet;  de låter subjektet  igenkännande spegla  sig själv,
dock inte helt okomplicerat. Vad Žižek diskuterat3 är hur apparaten verkar
genom att inte fullt ut integreras i individens psykiska universum, det kvar-
står något dunkelt och Kafka-artat hos den som underhåller frågan ”vem är
du och vad vill du av mig?” och tvingar fantasin att utarbeta svar med av
ideologin framsträckta element som material.  Och innan en mer bestämd
position i  den  symboliska  ordningen  med dess  manifesta  påbud intagits,
innebär belägenheten inför apparaten,  detta uppenbart  mäktiga men ännu
ointegrerade, en abstrakt och i det omedvetna verkande underkastelse under
”lagen som lag”, individens behov av tillhörighet och riktning. Žižek talar
om en ”tro före tron”.

Det är själva deltagandet i sociala praktiker och ritualer inom mer eller
mindre mäktiga apparater (även t ex arkitektur är producent av ideologiska
effekter)  som planterar  dispositioner  i  det  omedvetna.  Det  är  individens
belägenhet inför arbetsgivaren, ekonomin, köptemplen, demokratin, media,
kyrkan osv och det ofrånkomliga i att på något sätt svara på tilltal som ten-
derar att göra en enhet av hennes egen fantasi och föreskrivna svar, vilket
resulterar i myters och talesätts effektivisering. Samtidigt som denna inter-
pellationens  bas  förträngs.  Här  hanteras  även  modern  cynism  där  ingen
egentligen tror på myterna men dessa ändå fortlever i av apparaterna före-
skrivna handlingar;  individen agerar  som om hon höll myterna för sanna.
Varu- och penningfetischism hör väl hit. Eller så låter hon ”andra tro i sitt
ställe”, hon tror inte själv men finner för gott att samverka med de andra, de
som antas tro.

Vi kan också uttrycka det så att det föreligger ett komplext spel mellan
ideologins mer eller mindre explicita rationaliseringar,  vad den säger när
den talar (”ideologin”), och en föregående omedveten och irrationell attrak-
tion, där en ideologi redan med sin fysiska men dunkla närvaro (alla dess
ritualer) väcker beredskapen att underkasta sig ”lagen som lag”. Myterna
och den manifesta lagen kan vara vad individen tvingas klamra sig fast vid
för att få fast mark under fötterna. Subjektiviteten ligger inte i ett seende,
inte heller i antagandet av en entydig kallelse utan i tvånget att finna ett
förhållningssätt till den store Andres, den interpellerande maktens Hemlig-
het.  Myterna  är  material  för  den  ideologiska  fantasi  som subjektet  själv
aktivt upprätthåller för att kunna existera i världen sådan den tränger sig på
genom ideologisk förmedling. Resultatet av framgångsrika interpellationer
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är att hon ”helt på egen hand” utför ”sin underkastelses gester och handlin-
gar”  (IISA). Det är inte idéer som leder till underkastelse, det är en redan
given underkastelse under t ex kapitalistiska villkor som genom ideologiska
praktiker associerade med dessa villkor ges en form, sätt att leva den. Alt-
hussers begrepp för denna transformerade underkastelse,  detta formgivna
förhållande till existensvillkoren, är imaginärt förhållande.

Detta är bara några antydningar om i vilka riktningar ideologins mer kan
sökas. Man behöver inte vara överens om detaljerna för att inse att det finns
ett  mer  vars  speciella  egenskap  är  förmågan  att  producera  effekter  som
innefattar  utplåning  i  individens  medvetande  av  produktionsprocessen,
formelns pil och parentes. Vidare att interpellationen verkar på flera nivåer,
irrationella och rationaliserande, och att det är på en irrationell och omed-
veten nivå som den först finner fäste, när den inre beredskapen för under-
kastelse möter det rituella, detta innan det ideologiska talet, symbolerna och
rationaliseringarna fyllt upp medvetandet och även rationaliserar ritualerna.
Inse?  Man  kan  tillåta  sig  seendemetaforer  om  de  avser  skapandet  och
tillägnelsen av begrepp.

Ett  annat  användbart  begrepp  är  retroaktiv  performativitet.  Standard-
exemplet på performativitet är vigselakten,  ”härmed förklarar  jag er man
och hustru”. Någon är auktoriserad att med ord förändra vem någon annan
är. Just äktenskapet är väl också i viss mån en ideologisk apparat. Men i den
typiska interpellationsakten tilltalas individen som den som redan besitter
vissa attribut (arbetstagare, kund, konsument, väljare, svensk, kristen osv)
utan att ideologin medger att  det  är den själv som genom sina apparater
utdelat dem. Inte vid någon viss tidpunkt utan som ett kontinuerligt flöde av
tilltal, en ständig upprepning som grund för igenkänningseffekter. Individen
skall erfara ett ”jag var alltid redan där” eller ”det är mig de talar om”, fram-
för allt ”detta är vad jag  är”, men allt försiggår cirkulärt inom ideologin.
Som inom religionerna är ritualerna för bekännelse av ”tro” desamma som
genererar samma tro. De religiösas tal om ”att komma till tro” är intressant
härvidlag; det balanserar på en kant i det att det inte handlar om att försant-
hålla den ena eller andra föreställningen om Gud och änglarna så mycket
som om överenskommelsen att leva i ideologiska effekter utan att fråga vad
de är effekter av, en överenskommelse som även den måste förbli outtalad.

Så vad Nationalencyklopedin eller Wikipedia säger bygger inte bara på
dåliga val av ”definitioner”,  texterna är aktiva fall av  metaideologi bland
oändligt  många andra som utför och bekräftar  formelns självmaskerings-
rörelse från Ideologi till ”ideologi”.  De talar inte  om ideologin, de  är ett
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skikt inom det ideologiska. De talar  till subjekten för att försäkra dem om
att de visst är subjekt i kraft av sina föreställningar om vad som existerar
och vad som borde existera och att en ideologis tal är ideologin rätt och
slätt. Utanför parentesen men på metaideologins insida finns inget annat än
subjektet utrustat med ”antaganden om verklighetens beskaffenhet”, ”värde-
ringar” och ”handlingsnormer”.  Speciellt  det  myckna talet  om individens
”synsätt” ger henne som en ideologisk effekt känslan av att se och att hon är
den hon är genom sin speciella förmåga härvidlag. Vad hon inte ser, efter-
som hon saknar sådana begrepp, är ideologins mer, där det omedelbart syn-
liga, t ex en valrörelses ritualer eller en kyrka, är något helt annat än platser
och  medel  för  demokratiska  respektive  trosmässiga  manifestationer.  Att
även den som inte positivt besvarar kyrkoapparatens interpellationer identi-
fierar sig med en benämning som utgår från interpellationsspråkets idémäs-
siga innehåll, den enkla negationen a-teist, är bekräftelse på en fortsatt inne-
slutning i  apparaten  och dess  omkastning.  Men inte heller  konventionell
kritik  ser  mer,  och  verkningslösheten  sammanhänger  med  att  den  bara
befattar sig med det utanför parentesen belägna. Här kapitulerar kritikern
pragmatiskt under förlägen tystnad, för om allt handlar om individens ”före-
ställningar” och ”synsätt”, varför skulle hon inte med rätt upplysning kunna
ompröva dessa?

De vänsterintellektuella har tusen sätt att avhända sig möjligheterna till
mer kvalificerad kritik. Beträffande distinktionen mellan kunskap och ideo-
logi uttalar de gärna saker som:

Idag tror ingen på att teori kan undgå ideologi och att vi en dag skall kunna
uppnå slutgiltighet och vetenskaplig säkerhet i samhälleliga frågor.
(Chamsy El-Ojeili i Fronesis-numret Det politiska)

Om vetenskapen kan söka (om än inte helt uppnå) renhet från ideologin,
är det definitivt inte som ”slutgiltighet  och vetenskaplig säkerhet”,  vilket
om något vore ideologi, men i det att produktionen av begrepp enligt ovan
inte skall dikteras av praktiker som (re)producerar helt andra saker.  Först
genom teori om skillnaden mellan kunskap och ideologi (och mellan politik
och ideologi) är det möjligt att praktiskt störa reproduktionens ideologier.
Så länge alla ”antaganden om verklighetens beskaffenhet” deltar i en och
samma ”idéernas  kamp” är  sådant  omöjligt.  Det  är  inte  fråga  om att  nå
absolut visshet om vad som är sant utan om att överhuvudtaget föra skillna-
derna och de ideologiska mekanismerna på tal, på det att kritiken skall kun-
na intervenera i de sistnämnda. Kritiken har då rört sig från ”härledning”
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och yttre kontextualisering av idéer till undersökningar dels av ideologiska
apparaters inre mekanismer och omkastningar som en konstant ideologisk
princip, dels av  apparaternas, den ideologiska formationens inskrivning i
samhällsformationen och dess reproduktion. 

De intellektuella kan också som Torbjörn Tännsjö avvisa ”ideologiteo-
rin” som förklaring till hur underordning kan upprätthållas:

En tradition förklarar  förtrycket  med hänvisning till  ideologi.  De förtryc -
kande lyckas indoktrinera de förtryckta så till den milda grad att de får dem
att tro att allt är som det bör vara.  […] Jag tror inte på den [ideologiteorin].4

Nej, det ideologins mindre som består av inympning av doktriner förkla-
rar inte så mycket. Då är Tännsjös tankar om svårigheterna för de förtryckta
att  koordinera sina handlingar bättre.  Men hållningen att  polemisera mot
begränsningar  som man  själv  infört,  reproducerande  metaideologin,  kan
också vara en del av förklaringen.

Exempel

Hegemoni är ett begrepp som har behandlats olika av olika teoretiker. Men
som också kan göras mycket konkret. Om det i enlighet med marxistiska
elementa är likgiltigt för kapitalisterna vad som produceras så länge det går
att sälja och generera vinst, om vidare kapitalet kräver ständig expansion av
produktion och marknader, är det ett märkligt knäfall inför deras villkor när
praktiskt  taget  alla samtal  gäller  ”jobben”  (eller  ”sysselsättningen”)  och
”tillväxten”,  fortfarande utan frågor om vad som behöver produceras,  på
vilka villkor det kan ske och vad planeten tål. För sin försörjning måste de
flesta  under  rådande  omständigheter  ”skaffa  ett  jobb”,  ”få  in  en  fot  på
arbetsmarknaden” eller bli ”anställningsbara”, och ”jobbfrågan” är då cent-
ral. Samtidigt ”glöms” frågorna varför man skall vara utlämnad åt profitörer
för att kunna leva. Varför somliga måste jobba mer medan andra inte får
jobba alls. Varför vi måste jobba lika mycket som när produktiviteten var en
bråkdel av vad den är idag. ”Glömskan” sammanhänger med att den arbets-
marknad man tvingas beträda också tillåts vara en ideologisk apparat som
bestämmer ”arbetstagar”-identiteten. Omfattningen av knäfallet skulle kun-
na mätas: Hur många gånger under ett dygn talas det någonstans om ”job-
ben” i berörd mening och hur många gånger omtalas den samhällsordning
som dikterar  denna  mening?  Hur  många  hör  sistnämnda  tal  där  det  nu
förekommer?  Även dikteringen  kan konkretiseras.  Det  är  inte  ”blindhet”
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som reglerar vad man talar om. Det är just regleringen som måste tas på
allvar, dvs den massiva, hegemoniska närvaron av de reglerande apparater-
na. Medias bevakning av den nu så ”tuffa” arbetsmarknaden (”när skall det
vända?”). Skolornas nya satsningar på  entreprenörsutbildning, där det för-
medlas att försörjning är avhängig av att man själv eller någon annan funnit
en ”affärsidé”. När det väl är etablerat att det är via ”jobbfrågan” som man
vinner valen kommer varje parti av självbevarelsedrift att behandla denna
fråga på föreskrivet sätt, vilket cirkulärt är etableringen. Inom ”debatterna”
förekommer  heller  aldrig  debatt  om de gränser  som ligger  i  ”debattens”
form. Etikettsregler bestämmer vem som är trovärdig. Om vänsterpartister
skulle gå tillbaka till den korrekta termen arbetsköpare skulle de stämplas
som ”kommunister” och inte bli valda ens av nuvarande väljarskara.  Där
ideologin regerar är termers konnotationer starkare än deras sanningsinne-
håll. Och eftersom de vill bli valda använder de den ideologiska termen, den
term som tillsammans med ”arbetstagare” inom ”arbetslivets” praktiker tjä-
nar interpellationerna av respektive ”parts” subjekt. På otaliga sätt dras nätet
ihop. På otaliga sätt produceras praktisk acceptans av de kapitalistiska för-
hållandena.  Varje  enskildhet  stärker  varje  annan enskildhet  till  en helhet
motståndskraftig gentemot försök till radikal politik.

Det enkla utsugningsförhållandet fortplantar sig utåt tills hela samhället
är engagerat i dess upprätthållande. Detta skulle som sagt kunna vara ome-
delbart avläsbart t ex i hur det talas om ”jobben”. Samtidigt är det just där
som avläsbarheten försvinner, dvs inom ideologins cirkulära performativi-
tet.  Allt  tal  har  en  interpellerande  del  med arbetstagaren  alternativt  den
jobbsökande som adressat, liksom Kunder, Konsumenter och Väljare inter-
pelleras inom respektive praktik. Och de interpellerade svarar med att på ett
eller annat sätt reproducera talet. Även kritik kan kvarstå inom det kritisera-
de, som när  frågan ”gör konsumtionen oss lyckligare?”, ett återkommande
tema i media, handlar om förhållandet mellan individ och vara, eventuellt i
relation till ”andra värden” eller till miljöfrågor, inte om den kapitalistiska
produktionens eget tvång att vräka ut varor och manipulera konsumenterna.
Konsumtionskritiken kvarstår på insidan av det kritiserade och kompletterar
konsumtionslivets affektiva bindningar, framställda som norm i kommersia-
lismens apparater (reklamen, stadsrummets utseende, varuhus och gallerior
som tempel). Hela tiden ”vet” var och en att det finns saker som man inte
talar om, men det faktiska talet och de faktiska beteendena har redan fyllt
alla rum till bredden.
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Attendo Care önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 
Vi vill också tacka dig som kund för det gångna året

Varmt välkommen till Attendo Care – ditt val av hemtjänst

Bortsett  från  profiteringen  på  julhögtiden  är  detta  formellt  en  vanlig
annons som uppmanar hemtjänstbehövande att välja Attendo Care framför
andra vårdbolag (vi skall vänja oss vid ordsammansättningen, jfr ”valfri-
hetsreform”), liksom de bör dricka Coca Cola i stället för andra drycker för
att få the real thing. Som i annan reklam finns en ideologisk nivå med inter-
pellation av Konsumenten/Kunden. I uttrycket  Ditt val kondenseras denna
dubbeltydighet, där den ena syftningen är det faktiska val som annonsen kan
meddela att läsaren redan gjort.  Men där finns också en annan betydelse
som dessutom visar att mer står på spel än vid annan konsumtion. Ditt val är
då ett givet attribut och en förmåga som måste utövas. Men givet av vad
eller vem? Din kropp är given av naturen, ditt språk av samhälle och kultur,
hur uppstod Ditt val? Genom kapitalets expansion som öppnat nya markna-
der?  Genom politik  som brutit  upp  ett  föråldrat  förmyndarsamhälle  och
samlat en majoritet röster i riksdagsval? I den ideologiska konsolideringen
av den nya ordningen avlägsnas sådana frågor och bestäms retroaktivt att du
äger och måste använda Ditt val liksom din kropp, ditt språk osv. Men till
skillnad från kroppen och språket är Ditt val något som i det givna samman-
hanget inte medger reflexion. Ditt val är en ideologisk kategori som saknar
substans utanför själva interpellationsakten. Dess funktion har en bas i de
faktiska valbeteendena och kundvalssystemet i stort men består endast i att
få individen att lystra och bekänna sig som adressat. I centrum av interpella-
tionen finns en loop som annars är mest påtaglig i religiös praktik. När indi-
viden tillskrivs attribut (kundskapet och Ditt val) och på ett eller annat sätt
svarar ”ja, det är jag”, kan det fortsatta tilltalet ta fasta på detta, ”du som är
(bekänner dig som) X”. Samtidigt som performativiteten förnyas och stärks.
Eftersom du är Kund och har  Ditt val är det ju tur att Attendo Care finns
som en valmöjlighet. Omkastningen är fullbordad. I den följande kommu-
nikationen sitter kategorin i högsätet och befäster genom självreferens – det
talas mycket om valfrihetens egenvärde – konstitueringen av det privatise-
rade vårdsubjektet. Ideologin avlägsnar således genom sina interna meka-
nismer  både de  politiska  frågorna  och  den  egentliga  karaktären  hos den
egna  konstituerande  praktiken,  det  förhållandet  att  det  är  någon  mer  än
Attendo Care  som talar  till  ”dig som kund”,  på  andra  grunder  och med
andra effekter än de föregivna. (Att ideologier tenderar att göra saker natur-
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liga och eviga är inte primärt  föreställningar om evighet  utan något som
ligger i kategoriernas kategoriska karaktär och uppgiften att hålla fast sub-
jektet i interpellationen.) Exemplet visar hur makten både är närvarande och
frånvarande i interpellationsakten. Det är den reella makten (kapitalet) som
ger kategorierna deras tyngd, men bara inom akten där det är olika maskera-
de ombud som står för talet. Så befästs att ett  samhälle,  förmyndaraktigt
eller ej, övergivits utan någon hågkomst.

Om reklamen är en ideologisk apparat som ifråga om vård och skola
backas upp av ledarsidors påståenden att det var ”medborgarnas önskningar
om valfrihet” som drev  fram privatiseringarna,  kombinerat  med hånfulla
avfärdanden av de ”bakåtsträvande” och ”programmatiska motståndarna till
valfrihetsreformerna”, kan man också notera att gränsen mellan reklam och
media ofta upplöses. Exempelvis upplåts DN Debatt regelbundet åt rena pr-
produkter  från  ”näringslivet”,  som  presentationer  av  fejkade  ”undersök-
ningar” av hur ”opinionen” föredrar privata lösningar på det ena eller andra,
ett vanligt drag från pr-avdelningarna, speciellt när företag är i blåsväder.
Utöver att interpellera vårdens och skolornas Kunder, som eventuellt i form
av ”opinionen” låter ”andra tro i deras ställe”, förvandlar ideologin här pr-
kampanjerna till ”debatt” (en sorts penningtvätt), där det redan givna utfal-
let är att det bara finns (deras) framåt eller bakåt mot Socialdemokratins grå
betongsamhälle. När pr-folket känner på sig att deras framstötar uppfattas
som  kontroversiella  brukar  de  hänvisa  till  en  ”fördjupad  debatt”.  Även
socialdemokrater är nu ivriga att framhålla att man inte kan ”vrida klockan
bakåt”,  t  ex beträffande vinster i välfärden. Framåt-  eller bakåtsträvande,
bestäm vem du vill vara.

Det finns så många sätt att reglera ”vad man talar om och vad man inte
talar om”. I en artikelserie i DN,  Konsten att välja,  nämndes att ”vi kan
handla el  från 133 olika elhandelsbolag som erbjuder 2962 olika avtal”.5

Men inte för att diskutera det absurda i att man för att kunna tända lyset
först  måste  välja  mellan   2962 olika  avtal  eller  på  vilka  grunder  denna
utveckling framdrivits. Problemet sägs vara  stressen som valen kan fram-
kalla och som vi nu måste lära oss att hantera. Jag plockar dessa små exem-
pel just för att de är små men tillsammans visar på ett massivt flöde av tilltal
till de i denna samhällsordning inneslutna individerna, inte centralt dirigerat
men där varje element knuffar varje annat element i en gemensam riktning,
en borgerlig  och kapitalistisk hegemoni.  Just  valfrihetsbegreppet  kan ses
som en nodpunkt eller mästarsignifikant utifrån Chantal Mouffes och Ernes-
to  Laclaus  hegemonibegrepp:  hur  en  serie  annars  flytande  begrepp  som
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demokrati, makt, jämlikhet, frihet och kvalitet låses kring en nod, i detta fall
valfriheten (individens ”egenmakt”). Per-Anders Svärd tar upp M&L i sin
intressanta artikel Fienden i fantasin – Psykoanalytiska bidrag till ideologi-
kritiken i  Fronesis  Kritik-nummer.  ”Det  pågår  således  en  ständig  kamp
mellan  olika  samhällskrafter  om  hur  verkligheten  ska  definieras.”  Men
hegemonibegreppet  kan  dessutom göras  mer  materiellt  påtagligt  som ett
konstaterande av ideologiska apparaters  ständiga produktion av likriktade
flöden av interpellationer,  något  som aldrig blir  omtalat  i  sådana termer,
eftersom ”kampen” på den nivån redan vunnits (förelåg det någonsin någon
kamp?) och resultatet materialiserats och institutionaliserats på antydda sätt.
Regleringen av ”vad man talar om” sker genom att man inte i första hand
talar om saker och hur de skall definieras utan till marknadsvarelser för att
de skall erkänna sig som sådana.

På liknande sätt kan den parlamentariska apparaten undersökas. Frågan
om det är där som framtiden kan avgöras besvaras av vänstern i allmänhet
nekande. Och det med all rätt.  Men när delar av vänstern vänder sig till
”utomparlamentarisk kamp” och samtidigt i alla avseenden vänder ryggen
åt det parlamentariska har de avsagt sig möjligheterna till  kritik, eftersom
det är på apparatens insida som en stor del av framtiden redan är avgjord.
Det som sker i en valrörelse är inte ett tomt spektakel, det är en rik teater
där alla, politiker, media och väljare, spelar sina roller. Det är där som fler-
talet befinner sig, även de som skulle engageras i den utomparlamentariska
kampen. Överallt talas om och framför allt till dessa Väljare, tidningsrub-
rikerna ropar ut ”så skall partierna locka väljare”, undersökningar kartlägger
väljarnas ”rörlighet”, förstagångsväljare intervjuas och kan säga saker som
”det är svårt att välja, för alla partier har ju något som är bra” (politikens
varufiering). Detta tas som bevis på politikens ”ytlighet” – tillsammans med
partiernas ”likhet” och ”brist på visioner” – men visar också hur apparaten
genom sin omslutande materialitet och allt annat än ytliga sammansättning
förmår utgöra en förskjutning bort från det  politiska och faktiskt bidra till
reproduktionen av produktionsförhållandena. Där finns en pendling mellan
”ytlighetens” meningslöshet som skapar likgiltighet och en fantasi om att en
stolt Demokrati ändå innebor i skeendena och bristfälligt representeras av
ytfenomenen.

Ett litet exempel igen som inte är så litet. Ta en partiledardebatt och bil-
den i teverutan av partiledarna på rad. Detta är en kondenserad bild av full-
ständighet, detta är politiken, och vad som presenteras är de frågor som den
gäller.  Bilden  bestämmer  betraktarpositionen  och  talar  till  Väljaren  som
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skall spela sin roll i teatern. Denne vet att det inte är där makten finns och
att de stora frågorna om produktionssätt, makt och planetens öde är frånva-
rande i det debatterade. Ändå är denna apparat med sin massiva omslutning
och ständiga flöde av interpellationer sådan att de stora frågorna förskjuts
bortom horisonten. Politiken reduceras till  de frågor som fått statusen av
valfrågor och den politiska subjektiviteten till denna väljarstatus, uppgiften
att  följa debatterna  och slutligen  lägga sin röst  (Ditt  val,  ”var  och en är
utrustad med en röst”) på ett av partierna, helst ett inom ”demokratins mitt-
fåra”. I denna ”mittfåra” sitter även politikerna fast, inte minst genom att de
nämnda reglerna för trovärdighet bestämmer vad de kan säga för att bli val-
da, vilket effektivt reproducerar apparaten.

Om ingen talar om dessa saker i termer av ideologi, var finns då ideolo-
gin? Jo, vi har t ex moderat ideologi (”Människan är utgångspunkten för
nya  Moderaternas  politik”6) eller vänsterpartistisk ideologi  (”vår  socialis-
tiska  ideologi  ligger  till  grund  för  vår  politik”7).  Att  termen  ideologi
används  för  partiernas  program,  där  deras  ”människo-  och  samhällssyn”
formuleras, tillhör förstås apparatens metaideologi som uppfordrar Väljaren
”att välja partiet med den ideologi som bäst överensstämmer med hennes
egen”, en tillslutning utformad så att den förekommer kritiken genom att
stjäla och förskjuta dess språk. Den ideologiska förskjutningen från Politik
som artikulerar samhällets grundkonflikter till spelet på den parlamentariska
apparatens insida fullbordas i och med att ideologibegreppet självt förskjuts
till insidan.

Teori igen: det imaginära förhållandet

I de olika exemplen handlar det inte bara om ett enkelt bortvändande av
blicken från det väsentliga, en distraktion förorsakad av skådespelen, utan
om de faktiska former i vilka underkastelsen levs. Ytterligare ett användbart
begrepp för dessa strukturella slutenheter är imaginärt förhållande:

Ideologin avbildar det imaginära förhållandet mellan individerna 
och deras reella existensbetingelser. (IISA)

”Imaginär”  skall  här,  tvärtemot  vad  man finner  i  många  referat,  inte
läsas ”inbillad” eller ”illusorisk”. Det är fråga om de i ideologiska apparater
högst verkliga men förskjutna formerna för t ex en underkastelse, sätten att
leva den utan att tänka den, där såväl samhällets behov av socialt ”kitt” som
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individens behov av identitet och riktning tillgodoses. Det är återigen inte
”de  reella  existensbetingelserna”,  ”världen”  eller  ”samhället”,  som (sant
eller  falskt)  avbildas  i  ideologin,  utan  individens  förhållande till  dessa
betingelser, dvs den  form detta förhållande givits, som när underkastelsen
under kapitalet tagit formen av en konsumistisk livsstil, en religiös under-
kastelse eller upptagenhet med det  parlamentariska spelet.  Det imaginära
förhållandet äger självt materiell existens i apparaterna och deras praktiker,
varvid  dess  förskjutna  karaktär  är  osynlig  från  insidan.  Däremot  utgör
begreppet i sig ett brott, det tillhör en kritik som börjar benämna det som är
format för att inte benämnas, en kritik som måste uppstå utanför och i sig
utgör ett utanför, men som ingripanden i det kritiserade.

Här bör tilläggas att begreppen interpellation och imaginärt förhållande
inte avser något absolut. Kritiken av Althusser som menar att han frånkän-
ner individen allt agentskap, att hon motståndslöst skulle sprattla i  struk-
turernas trådar, är missriktad. Ideologikritik med utgångspunkt hos Althus-
ser mäter inte bindningars styrka utan trotsar dem genom att intressera sig
för deras art och att de sammantagna kan vara tillräckliga för att upprätt-
hålla praktisk acceptans av rådande förhållanden.

Några preliminära slutsatser

Frågan är inte hur ”upplysta” eller ”oupplysta” människor är. Även om det
finns tillfällen när upplysning är av nöden. Exempelvis när gymnasieelever
tillfrågade om varför de tror att friskolor sätter så höga betyg svarar att det
nog är för att lärarna där är bättre. I allt det sagda finns förstås också en
upplysningsaspekt, men av ett annat slag än i tankefigurerna med ljus som
kastas ut från en upphöjd position eller med A som med anledning av alla
falskheter talar om för B ”hur saker och ting ligger till”. Frågan är vad män-
niskor faktiskt  kommunicerar  inbördes i  sina dagliga  värv.  Här  finns ett
olöst och inte ens erkänt  problem med hur de båda bristerna kan tacklas.
Men försöker man ändå formulera det, som jag trevande gör här, möjliggörs
en produktiv förflyttning vad gäller frågorna om politisk mobilisering. Det
uteblivna talet om kapitalismen tillhör den kapitalistiskt bestämda samhälls-
formationen i en mening som kan göras påtaglig och ge fingervisningar om
en ny sorts teoretisk och praktisk kritik. Beträffande denna påtaglighet kan
Althussers teori om ideologiska apparater tyckas väl kantig och ett av argu-
menten mot den är som sagt att ideologin framställs som alltför effektiv.
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Men kantigheten är en reaktion även på sätten att uppfatta ideologin som en
atmosfär vi andas eller något vi badar i och som svårligen låter sig urskiljas
ifråga om elementära beståndsdelar. Om ideologin finns ”överallt” är det för
att flöden av interpellationer, riktade tilltal, tränger in överallt, men utsända
från apparater av agenter som kan identifieras och ställas till svars. Apparat-
begreppet är begreppet för ideologins ”materiella existens” och de ”proto-
koll” som agenterna följer, allt utkristalliserat som apparaternas självrepro-
duktion tillsammans med deras bidrag till yttre reproduktion. Det tillhanda-
håller inte enkelt tillämpbara kriterier för vad som är en ideologisk apparat
eller var en enskild apparat börjar och slutar men ger kritiken en inriktning.
Som ytterligare ett förtydligande kan infogas att apparaterna inte skall upp-
fattas som maktens ”verktyg”. De byggs och underhålls inifrån som bevis
på hegemonins decentraliserade karaktär, vilket ligger i hegemonibegreppet.
Inte desto mindre kan kritiken utpeka hur makten via dessa ombud talar
direkt till subjekten, varvid effekterna framgår ur spelet mellan innehåll och
belägenheten inför de interpellerande rösterna.

Genom reverseringen av den ideologiska omkastningen görs det ideolo-
giska  gripbart  i  den meningen att  apparatbegreppet  är  tankens grepp om
betydande men självmaskerande beståndsdelar av allt socialt liv. Här finns
möjligheten  att  byta  marxistisk  teori  +  teleologi  (utvecklingsidealistisk
ideologi) mot marxistisk teori + ideologikritik + interpellationer av Kritiker.
”Marxistisk teori” består i detta sammanhang bara av ett marxistiskt ABC
om exploateringen, varans och penningens primat och liknande, ett hävdan-
de av den ekonomiska struktur som aldrig erkänner sin karaktär. Teoretise-
ringen av helheten är mest en strävan att uppfatta helhet,  att det existerar
strukturer och att träden bildar en skog, inte att framställa en exakt bild av
någon helhet. Ideologikritiken å sin sida benämner och bryter med tystna-
dens  förskjutna  former,  dvs  apparaterna  och  de  imaginära  förhållandena
samt att detta på det hela taget fungerar så väl. Inte heller här handlar det
om någon exakt kartläggning utan om paradoxen att en ekonomisk struktur i
förening med en struktur av ideologiska apparater kan interpellera subjekt,
homo economicus, i en värld utan struktur, marknadens platta och homoge-
na rum.

Ideologikritiken bryter framför allt med nästa lager av tystnad, det som
omger  ideologiernas  buller  men samtidigt  tillhör  deras  inre  struktur,  det
egentligt ”falska”. Genom att benämna det symboliska våldet utgör kritiken
interventioner i de ideologiska flödena, detta eftersom ideologin här förut-
sätter att den inte benämns (vetenskapligt), den är den exklusiva benämna-
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ren (performativt).  Kritiken skulle handgripligen kunna ställa sig i vägen
och säga ”Hallå, låt er inte interpelleras av dem, känn det symboliska våld
genom vilket makten (efter att den tagit er arbetskraft och era pengar) trän-
ger in i era sinnen, se där en dubbel anledning att motsätta sig den. Gå från
att vara en homo economicus till homo politicus.” Sist nämndes en interpel-
lation från kritikern till nya Kritiker. Man skulle kunna tänka sig en sorts
politisk  psykoanalys  som  låter  individen  identifiera  den  makt  som  hon
naturligtvis känner till men håller för något ofrånkomligt med den makt som
ständigt arbetar på att ta plats inom henne, vilket motar ut makten men sam-
tidigt  behåller  greppet  om den som en  identifierad  motståndare.  Liksom
med marxistiskt ABC gäller det för teorin och kritiken att binda ihop saker
som alla kan se till den helhet som inte är synlig förrän den begreppsliggörs.
Men teorin skall  också omvänt låta människor i  den kontexten benämna
enskilda ideologiska apparater som sådana, en valrörelses IA, konsumtio-
nens IA osv och på samma sätt med interpellationerna och deras agenter,
detta som en riktad och störande uppmärksamhet. Om det hela låter som en
sofistikerad variant  av upplysningsnaivitet  är det  ändå som sökande efter
ideologins  sårbarhet,  punkter  där  benämnande  av  det  som inte  medgivit
benämning, i förening med politisk praktik, blir till ett ”rubbande av koor-
dinaterna” för att använda ytterligare ett Žižek-uttryck. Och tesen om ideo-
logins materiella existens leder till frågor om hur även kritiken kan bli mate-
riell som antydd handgriplighet.

Om benämning. Ideologin benämner subjekt för att hålla fast dem inom
tilltalsakterna och deras sålunda inrättade symboliska positioner. Subjekten
blir  performativt  vad  de  benämns  som,  dessutom med berörd  retroaktiv
effekt. Med dessa självbilder kan hon av egen kraft verka inom de samman-
hang vars reproduktion de ideologiska apparaterna tillhör. Benämnandet är
instrumentellt  med avseende på den sistnämnda och, väl etablerad, förut-
bestämda effekten. Vetenskap och andra kunskapspraktiker benämner  ob-
jekt för att göra dem till  kunskapsobjekt och objekt för handling. För att
bidra emancipatoriskt måste vetenskapen (teorin) även benämna ideologin
och dess verkningssätt, vilket är vad ideologin alltid söker förekomma.

Ingen av teorierna förutsäger framtiden eller ”vägleder kampen”, men
båda tillhör striden om vad som kan benämnas – produktions- och repro-
duktionssätten – för att därigenom bli föremål för politiska strider syftande
till överskridande av kapitalismen. De söker upp de områden där verklig-
heten är konstruerad för att inte omtalas och bryter därigenom detta förhål-
lande. Den upphöjning som vi kan tala om är den som Althusser åsyftade i
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yttrandet ”att höja sig till reproduktionens perspektiv”, det som ”är ytterst
svårt,  för  att  inte  säga  nära  nog omöjligt”  (IISA).  När  människor börjar
benämna de förhållanden som de lever under, som totalitet och i enskildhe-
terna,  är  förkastandet  av dessa förhållanden,  en antikapitalism, implicit  i
detta och ett tvång att kollektivt börja göra upp planer för framtiden. Efter-
som framtiden inte framgår ur kritiken av det rådande. Detta tar oss ur prob-
lematiken med ”teoretisk vägledning” kontra ”massornas spontanitet”. För-
visso måste något tillföras ”utifrån” men bara som brott med de strukturellt
bestämda tystnaderna, språkelement som kan göra reda för sin försening.
Det är inte fråga om att allmänt inhämta de intellektuellas vägledning men
att undersöka vilka produkter av teoretisk praktik som kan göra skillnad ute
i den verklighet som de avser, speciellt inom politisk praktik. Sedan är frå-
gan hur något sådant kan gå till och då hamnar politiska aktivister (av alla
slag)  i  blickpunkten.  Det  är  väl  rimligen  de  som i  försöken  till  politisk
mobilisering  introducerar  ett  mer  kvalificerat  politiskt  språk,  grundat  på
studier och reflexion inom respektive organisation kring de hinder som de
politiska  ansatserna  möter  men utåtriktat  till  sin  karaktär.  Här  innefattas
avväpning av de konnotationer som de enskilda termerna eventuellt behäf-
tats med (jfr ”arbetsköpare”), dvs begrepp även för hegemonins språkför-
störing. Teorin är då inte en magister med en pekpinne, den är något som
framspringer ur förhållanden som inte längre kan upprätthålla sin slutenhet.

Den berörda ansatsen till ideologiteori och kritik är i denna mening en
teori som skrivs av sitt objekt, inte att empiristiskt nedteckna vad ett öga
omedelbart ser eller avtäcka essenser men som en negation av ideologins
förmåga att motstå att bli ett kunskapsobjekt. Omkastningens princip är att
inte bli omtalad, och när det sägs är den punktvis upphävd. Äntligen talas
där tystnad outtalat varit anbefalld och om denna tystnad. Objektets institu-
tionaliserade förmåga att förekomma reflexion utmanas av imperativet att
bryta detta förhållande genom  skapandet av adekvata  begrepp som också
skriver in sig i det begreppsliggjorda som kritisk praktik. Det handlar om att
förekomma och blockera ideologins förekommande och blockering, hand-
gripligheten igen.  ”Teori  och praktik” upplöses  inte i en enhet,  teorin är
alltid teori, men man kan ändå tänka sig en enhet av annat slag än när teorin
”vägleder” praktiken. Vi kanske kan tala om bidrag till mothegemoni genom
strävan att etablera kritikens permanenta närvaro i samtalen, en institutiona-
lisering även av denna.

Fortfarande är frågan hur något sådant kan realiseras. Att Jonas Sjöstedt
i en partiledardebatt skulle börja tala om de gränser som är immanenta i
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debattformen, ett tal bortom dessa gränser, ter sig alltför verklighetsfräm-
mande, vilket i sig är en ideologisk effekt. Jag menar inte heller att det är
just där som något stort  skulle kunna ske, men att den regleringens full-
ständighet illustrerar  problemet,  eller annorlunda uttryckt  skandalen, med
att människor kan tala mer eller mindre insiktsfullt  om allt  möjligt  utom
existensbetingelserna och reproduktionens apparater. De vet vad gravitation
är men kan inte benämna interpellationerna och deras effekter, trots att de är
lika utsatta för båda fenomenen.  Därav slutsatsen att vänsterintellektuella
och politiskt aktiva själva måste vidga sina teoretiska vyer och börja tala om
problemet som sådant. I stället för att reproducera problemet genom att på
tusen sätt undvika det skulle de kunna uppfatta nämnt imperativ och omdi-
rigera ansträngningar i den riktningen. Vi kan också tala om en omedelbart
tillgänglig verktygslåda med kritiska och självkritiska frågor som vänstern
bör förse sig med: om nu kunskap, politik och ideologi är i positiv mening
olika kvaliteter, där ideologin emellertid ogynnsamt kan interferera med de
andra, hur står det till med allt detta här och nu? Vilken  ideologi – med
begreppets nya och skärpta innebörd – verkar här, vilken makt talar genom
vilka ombud, vilka praktiker främjas eller motverkas av befintlig ideologisk
praktik? Och vad i egna göranden och låtanden är ideologisk ritual för den
egna  gruppens  sammanhållning  och  vad  är  produktiv  politisk  praktik?
Kanske är det sådana frågor radikal politik måste ha med i beräkningen om
den skall gälla för radikal. Ingenting av detta kan tänkas inom konventionel-
la föreställningar om ”ideologisk kamp” som ”idéernas kamp” och inte hel-
ler när man inte alls talar om ideologi men praktiserar empirismens ”som
om”-seende av sakernas tillstånd.

Det är inte en tidsmässig uppdelning som jag är ute efter, att först sprida
språkkompetens för att sedan gå till politisk handling. Tvärtom försöker jag
driva en annan althussersk tanke, den om de lyckosamma mötena (aleato-
risk materialism), hur olika sammanstötande element i sin speciella sam-
mansättning kan visa sig utgöra något nytt. Ett sådant möte och samgående
skulle kunna ske mellan politisk rörelse med kort- och långsiktiga mål och
de olika kritikformer som diskuterats: kapitalismkritik, kritik av ideologier-
nas generella  verkningssätt  och hegemonikritik,  dvs handgriplig kritik av
kapitalismens  ideologiska  konsolidering.  Härtill  kommer  den  minst  lika
betydelsefulla  självkritiken, som bl a handlar om att vara vaksam på var
man måste vara öppen och var man bestämt skall våga hävda intagna stånd-
punkter.  Att  genom  undersökningar  av  den  egna ideologin,  speciellt  att
teori,  politik  och  ideologi  inte  flyter  ihop  under  ideologisk  överhöghet,
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undvika all sekteristisk visshet om vad som är den rätta vägen och vart den
leder.  Ideologin  bör  stå  bredvid  och  kommentera  de  teoretiska/politiska/
ideologiska  förflyttningarna  och  tillhörigheten  i  rörelsen,  inte  föreskriva
vare sig teorin eller politiken deras innehåll. Så beskaffad blir även ideo-
login en beståndsdel av det lyckosamma mötet.

Noter
1. ”Arbetskamrater som förr löste problem tillsammans sitter nu på var sin sida i gräl
om paragrafer i affärskontrakt.” Ur presentation av Mikael Nybergs  Det stora tåg-
rånet.

http://www.mikaelnyberg.nu/bocker/tagranet_01.html.

2.  På svenska  i  samlingen  Filosofi  från proletär  klasståndpunkt, Cavefors  1976.
http://www.marxists.org/svenska/althusser/1970/04.htm.

3. Framför allt i Žižek, Ideologins sublima objekt, Glänta Produktion 2001.

4. Tännsjö, Allt är skört i Egypten men underbart att skåda, Dagens Nyheter 12.2 
2011.

5. DN Insidan 30.3 2011.

6. Nya moderaternas idéprogram 2011. Termen ideologi används inte i just den pr-
mässiga  texten.  (Uttryck  som ”vi  älskar  människor” – från en annan kampanj  –
avfärdas ofta som ”floskler” men visar återigen att det inte bara handlar om ”ytlig -
het”. Att kommersialismens interna reklamapparat tränger ut genom dess yta för att
med samma instrumentalism formulera politiskt tal – ”vi säger inte att vi älskar pen-
gar, vi säger att vi älskar människor” – är signifikant för kapital- och penningför -
hållandenas omedelbara närvaro. Mer än att det talas av penningintresse är det pen-
garna själva som i sin förmeringsrörelse talar. För att de skall  kunna förmeras så
effektivt som möjligt måste de tala så.) Moderater talar ofta om ideologi pejorativt i
sammanhang som att ”konsekvent säga nej till vårdval och låta ideologi styra fram-
för patientens bästa”. Men vi kan också läsa på hemsidan: ”I dag är Moderata Sam-
lingspartiets ideologi en förening av konservativ samhällssyn och liberala idéer. Det
som präglar vår ideologiska syn är behovet av kontinuitet, visionen om det öppna
samhället och den enskilda människans valfrihet.” På två meningar hinner man tre
gånger hävda metaideologin att ideologi är något som sitter i ögonen.

7. SR-intervju med Ida Legnemark 3.5 2012, ”Vänsterpartiet lär ut sin ideologi”. I
de båda exemplen finns ideologi som interpellerar Människor (utan klasstillhörighet)
respektive Socialister men tillsammans  med metaideologi  som gör  ”ideologi”  till
något som kan  a) ”väljas” eller ”läras ut” och b) utgöra grund för politik.
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