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Förord
Boken är klar. En skön känsla, även om den är dubbel. Att vara uppslukat av ett projekt under lång tid och kämpa
med struktur, upplägg, ord och formuleringar är påfrestande men också berusande. Och att bli klar är också förknippat med viss ambivalens. Befrielsen och glädjen vänds snabbt i en känsla av tomhet. Inte första gången jag känner så,
men den här gången är det mer påtagligt. Denna bok ser jag som ett gesällprov och som toppen av min gärning. Det
är den mest omfattande boken jag skrivit och det är den där jag tillåtit mig själv vara ärligast. Det är här jag är i tanken. Dubbelt, som sagt. Fast mest skönt. Jag är redo för det mesta och räds inte eventuell kritik. Och nu kan jag sätta
igång med nästa bok, den sista i den här serien. Först ska jag dock handleda uppsatser, och sen är det semester. Sedan. Längtar.
Tack alla läsare på bloggen utan vars stöd och uppmuntran jag aldrig vågat skriva och publicera boken.
Tack Annika Theodorsson för ändlösa samtal, korrekturläsning och uppmuntran.
Tack Agnes Nehls för hjälp med layout.

ii

Innehållsförteckning

Inledande tankar om kunskap som och kunskap om kultur

8

Inspiration till och verktyg för: Nomadologiska kulturanalyser

40

En mindre vetenskap, med stor potential

71

Processer, affekter och mellanrum

127

Kreativ kompetens och kulturvetarens roll i samhället

171

Släta rum och räfflade. Om kunskap i samverkan

209

Vägar ut ur boken och in i kulturen

236

Litteraturreferenser och fotnoter

248

iii

Tankar om kunskapsteori för ett hållbart samhälle

Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle, är undertiteln till tre böcker om hållbarhet. Denna bok är en
av de tre. Det finns ingen inbördes ordning mellan böckerna. Jag ser dem som en tredelad helhet, eller tre ingångar till samma problem. Ingen av böckerna är överordnad den andre och det går att börja med vilken som,
lite beroende på vad man är intresserad av. Var och en av böckerna utgår från ett begrepp hämtat från den tänkandets verktygslåda som de franska filosoferna Gilles Deleuze och Félix Guattari lämnade efter sig: Samtal, Rhizom och Nomadologi. Tre begrepp som ytterst handlar om hållbarhet, eller som i alla fall kan användas för att
förstå förutsättningarna för ett hållbart hållbarhetsarbete.
Så inleddes boken om samtal, som var den fösta boken i serien som publicerades. Tanken var att alla tre böckerna skulle ha samma förord eller inledning. Fast när jag nu står i begrepp att publicera nästa bok ångrar jag mig.
Det händer saker när man skriver och publicerar tankar som når ut. Jag tänker inte på exakt samma sätt om kultur nu som för ett halvår sedan, och jag är säker på att tankarna förändrats till det blir dags att publicera nästa.
Därför utgår jag från inledningstexten så som den står i boken om samtal, men kortar ner och förtydligar, lägger
till och ändrar. Jag vill att böckerna ska vara levande.
Hållbarhet är en fråga som rör alla och det är avgörande att många engagerar sig i arbetet. Böckerna innehåller
därför massor av olika uppslag och exempel att tänka med. Ambitionen har varit att resonera, snarare än argumentera. För att knyta samman böckerna skulle man kunna säga att mina ”samtal” med Deleuze och Guattari är
tänkt att locka till andra samtal; samtal om kunskap och kultur, om ordning och struktur samt förändring och
tillblivelse. Det som händer mellan är betydelsefullt, det föränderliga resultatet av kommunikation och vardagligt
handlande, processen och vägen fram. Det är där som både problemet med och lösningen på frågan om hållbarhet finns, mellan dig och mig och i rörelsen.
Hållbarhet är inte en fråga som kommer att lösas av experter, för det är först när många människor tänker och
agerar tillsammans på sätt som är långsiktigt hållbara som samhället blir hållbart. Hållbarhetsfrågan ägs av oss
alla tillsammans, och svaret på frågan skapas av oss, oavsett hur det ser ut. Varken hållbarhet, kultur eller kunskap är aldrig någon annans (problem). Ansvaret för hur det bli är vår gemensamma angelägenhet. Böckerna
handlar därför inte om hållbarhet, utan om förutsättningarna för ett annat samhälle och en annan syn på kunskap och organisering.
Efter att jag blev docent 2011 tycker jag att jag både har mandat och skyldighet att göra något som jag tror på,
där jag inte kompromissar. Med åren har det blivit allt tydligare vad som är den röda tråden i min forskning;
dels sätt att se på och hantera komplexitet, dels förutsättningar för förändring. Båda temana har med hållbarhet
att göra. Hållbarhet är ett komplext problem utan enkel och entydig lösning, och för att samhället ska bli hållbart krävs något slags förändring, oklart på förhand vilken. Därför behövs samtal. Sökande, lyssnande och nyfikna samtal, vars mål är ömsesidigt utbyte av kunskap och fördjupad förståelse. Och det behövs även insikt i hur
man kan studera förändring samtidigt som man är i rörelse. Utan regler finns bara kaos, så det behövs även förståelse för hur man kan tänka ordning utan hierarki och struktur utan centrum. Därför är Förslag till kunskapsteori
för ett hållbart samhälle, uppdelad i tre delar. En där kultur och samtal diskuteras som två sidor av samma sak. En
där nomaden fungerar som modell för en annan typ av vetenskap (denna bok), anpassad för studier av förändring. Och en där rhizom fungerar som inspiration för att skapa mer flexibla principer för ordnande som bygger
mer på självorganiserande än styrning. Mellan böckerna finns inga vattentäta skott, resonemangen går in i och
ut ur varandra och trådar som lämnas i en bok tas upp i en annan. Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle
är en helhet, även om böckerna kan läsas fristående och i vilken ordning man vill.
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Innehållet i böckerna är medvetet okonventionellt, för här följs ingen annan regel än studiens kunskapsmål. Det finns
till exempel inget metodkapitel. Allt mer och allt tydligare inser jag det omöjliga i att genom en på förhand definierad
vetenskaplig metod nå fram till absolut visshet och säker kunskap (om kultur). Metod framstår snarare som ett
krampaktigt men fåfängt försök att klamra sig fast vid tanken på att det skulle finnas någon immanent rationalitet i
världen, möjlig att avtäcka, om man bara gör si eller så, om man bara följer en uppsättning regler. Strikt metodologi
kan med den franske filosofen Michel Foucault (1993a) betraktas som ett slags utestängningsprincip där man skiljer
ut vad som är vansinne och vad som är förnuft genom att reglera vem som får tala, hur, när och var. Det håller på att
bli så att bara den som arbetat efter på förhand bestämda metoder blir lyssnad på, och eftersom metoden är godkänd
anses det räcka att man bara kontrollerar att den följs för att resultatet ska bli pålitligt, vilket riskerar leda till att förmågan att tänka kritiskt utarmas i samhället. Om den aktuella metoden faktiskt fungerar är det bara ett ytterst litet
fåtal forskare som har mandat att avgöra och uttala sig om, inte sällan forskare som byggt sin karriär på just den metoden. Det är som upplagt för korruption, men det är ändå det mindre problemet. Detta sätt att se på vetenskap och
metoddisciplin riskerar framförallt att leda till att samhället går miste om många kloka lösningar, helt enkelt därför
att kompetensen att lyssna på och värdera innehållet i det som sägs är mindre utvecklad än vanan att lyssna på vem
som talar.
Här bjuds in till ett samtal, här undervisas och mästras inte. Denna bok bevisar inget. Kultur är föränderligt och kontextuellt samt allt för komplext och fyllt av allt för många paradoxer för att en forskare, utifrån en studie ska kunna
säga något varaktigt om den. Kunskap om kultur handlar mycket mer om kollektiv delaktighet än om solitär expertkompetens. Innehållet i böckerna är resultatet av över 15 års forskning om kultur som omvandlats till texter som alla
ska kunna läsa. Tankarna som ryms inom undertiteln: Kunskapsteori för ett hållbart samhälle, har jag levt med sedan
mitten av 1990-talet. Orden som sidorna är fyllda av är resultatet av mitt arbete med att försöka förstå kultur. Länge
sökte jag efter svaret, men sakta gick det upp för mig att det enda man kan säga säkert om kultur är att det inte finns
något svar. Kultur är förändring. Och visst, det i sig är ju ett slags svar. Men det är ett svar som inte är till mycket
hjälp för den som verkligen vill förstå kulturens inneboende dynamik och vilka möjligheter som finns (om det nu
finns några) att förändra kultur i en önskad riktning. Förutsättningar för förändring är vad jag undersöker, det står
allt mer klart ju mer jag forskar om ämnet. Kulturforskning handlar om framtiden, men inte framtiden så som den
kommer att bli, utan om framtiden så som den skulle kunna bli. Ett annat och mer hållbart samhälle är möjligt, om
tillräckligt många vill och agerar för att det ska bli verklighet. Det är lätt att säga, men svårt att realisera. Det är dock
inte ett problem, utan en spännande och intellektuellt stimulerande utmaning.
Jag har tagit fasta på att det verkar råda koncensus i samhället om att hållbarhet är bra, att många menar att hållbarhet ska vi ha. Och den tanken, den önskan, utgör det nav runt vilket resonemangen om kultur kretsar. Hållbarhet är
liksom kultur en fråga som saknar definitiva svar. Många försök att definiera begreppet har gjorts och många har stött
på patrull i arbetet. Hållbarhet är svårt, på samma sätt som kultur är svårt, eller etik. Det finns massor av sådana gäckande frågor där ute. Kompetens att förstå vad som krävs för att kunna försöka hantera sådana frågor är därför viktig,
inte minst för att hållbarhetsarbetet ska kunna leda till att samhället blir mer hållbart. Försöka och hantera, är nyckelorden här. Försöka och försöka igen, hitta svar som fungerar för stunden. Fast lika viktig är förmågan att överge svar
när de inte fungerar längre. Att vara människa handlar om att vara i rörelse och hantera förändring, tillsammans.
Mänsklighetens storhet står i direkt relation till förmågan att uppfinna både svar och vägar fram, upp, ut och in i det
okända. Vi måste fortsätta vara ödmjuka inför världens och livets komplexitet, fortsätta ställa frågor. Frågor som: Vad
är kultur? Vad är hållbart? Vad är kunskap? Hur är samhället möjligt? Frågor utan givna svar. Svåra frågor där det saknas ett definitivt svar lockar mig lika mycket som jag oroas över att kompetensen att hantera den typen av frågor håller på att utarmas.
Om den typen av frågor och om sätt att hantera komplexa problem handlar böckerna. Här skrivs vetenskap på ett sätt
som gör att man kan förlora sig i resonemangen. Böckerna är skrivna för att kunna återvända till och ständigt uppv

täcka på nytt eftersom det är så kultur fungerar. Jag har försökt skriva texter som triggar fantasin och som utmanar
intellektet. Tyvärr är sådana texter ovanliga. Och ovanligare blir de när kravet på eﬀektivitet och kontrollerbarhet blir
allt tydligare i akademin och samhället. Vetenskapliga texter som inte pressats genom ett på förhand bestämt, enda
och önskvärt, format, samma över hela linjen, accepteras inte som vetenskap. Formen håller på att bli viktigare än
innehållet, vilket riskerar leda till att samhällets kollektiva förmåga att tänka kritiskt och hantera komplexitet utarmas. Ett samhälle där dessa egenskaper saknas är ett fattigt samhälle, dränerat på mening.
Jag har egentligen inte något annat att erbjuda här än en läsupplevelse och min egen förvirring över och förundran
inför den kultur som vi skapar tillsammans. Känns det otäckt? Om det känns skrämmande kan det kanske bero på att
det är ovanligt, att vi har blivit så pass vana vid att matas med tydliga svar från auktoriteter att det sättet att se på
kunskap blivit norm. Olyckligt tycker jag, om det nu är så, för det gör människor passiva och omfördelar makt över
tillvaron på ett obehagligt sätt. Kultur skapas tillsammans, genom att människor lever sina liv i vardagen, upptagna
med annat. Därför behöver vi stanna upp och reflektera. Vi behöver samtala, om samtalets möjligheter och om kulturens karaktär. Vi behöver samtala om vad vi vill, vart vi är på väg och vad som kännetecknar ett gott liv och ett hållbart samhälle. Fler behöver engageras i och väcka frågor om samhället, arbetet och vardagen. Kulturen är skapad och
kan omskapas. För att underlätta det arbetet krävs en vidare syn på vetenskap, och det behövs fler öppna, sökande
och ogarderade vetenskapliga texter. Det har jag tagit fasta på och därför ser böckerna ut som de gör. Det är ett vetenskapsteoretiskt ställningstagande som hämtar stöd från den vetenskapsteori som Johan Asplund (2003:23) presenterar på följande sätt i boken Hur låter åskan?
Vetenskapsteoretiska texter är ofta i hög grad tekniska: man tillgriper mer eller mindre avancerade logiska och
matematiska formaliseringar samt utnyttjar en för ändamålet specialtillverkad terminologi. I min framställning
finns inga formler och jag har i görligaste mån försökt undvika specialtillverkade termer.
Mitt framställningssätt är vidare tämligen ogarderat. Detta framstår som otypiskt i varje fall i jämförelse med
”analytisk” vetenskapsteori. Jag har medvetet valt att hellre försöka säga förhållandevis mycket på ett förhållan
devis oförsiktigt sätt än att säga mycket mindre på ett så oangripligt sätt som möjligt.
Liksom Asplund har jag medvetet valt att skriva oförsiktigt, för att hjälpa läsaren att se hur jag tänker och för att bjuda in till dialog. Böckerna är därför vetenskapliga, menar jag, men det är en annan typ av vetenskap. Sättet att skriva
vetenskap som jag valt handlar om att främja förmågan att uppmärksamma, beakta och gemensamt värna mellanrum
samt lära sig förstå hur de fungerar och vad som händer där. Det handlar om att lära sig se till sammanhang som är
större och mer komplexa än man först kanske tror. Det handlar om att se sambanden mellan människor, samhället och
miljön och om att balansera ekonomin mot det sociala och ekologiska. Vidare handlar det om att utveckla förmågan
att hålla samman komplexa helheter utan att varken jämvikten eller dynamiken går förlorad. Dagens ekonomiska logik är ett slags fundamentalism, som tvärsäkert kräver eﬀektivitet och (ökande) lönsamhet. Ekonomiseringen av samhället får sociala och miljömässiga konsekvenser som accelererar när pengar hotar att bli sitt eget syfte. Nyckeln till
hållbarhet är att hushålla med alla olika resurser som finns istället för att maximera den ekonomiska vinsten. Därför
behövs nya sätt att tänka, inte bara om delarna som ingår i helheten utan om samverkan mellan och om helheten
som sådan. Det behövs nya begrepp och konstruktiva förslag att tänka med. Alldeles för mycket tid och möda har
emellertid lagts ner på att hitta den eller det bästa. Sökandet efter den bästa metoden eller det bästa svaret riskerar
att bli viktigare än att faktiskt göra något. Hur vet man på förhand vad som är bäst, eller när det inte går att bli bättre? Var och när slutar man leta?
Lösningen på klimatfrågan har hittills handlat om att försöka förhandla fram mellanstatliga avtal, vilket försvårats
eftersom alla inte är överens om att det finns ett problem. Dessutom är problemet inte entydigt, och det är svårt att
reglera idag vad som måste göras i framtiden, av vem, när och hur. Arbetet har med andra ord utgått från en konventionell kunskapsteori och vetenskapssyn. Konsekvenserna av detta sätt att se på problemet och dess möjliga lösningar
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är följande: Under tiden som världens ledare är fullt upptagna med att diskutera frågan som sådan och förhandla fram
ett slutgiltigt avtal som anses kunna lösa problemen, försöker mäktiga lobbyorganisationer sprida misstro genom att
relativisera och peka på inkonsekvenser mellan olika rapporter och forskare, för att på det sättet påverka opinionen
och politikerna att göra så lite som möjligt. Detta oroar mig, för även om världens ledare lyckades enas om ett avtal i
Paris 2015 kan nya forskningsresultat i framtiden ändra förutsättningarna för avtalet, vilket kan skapa behov av omförhandling trots att alla är överens om att klimatet förändras av människans beteende och att utmaningen måste hanteras på något sätt. Det är på detaljnivå forskarna är oense, vilket alla forskare alltid varit. Forskning har aldrig handlat om att bevisa något, utan om att komma upp med den bästa förklaringen. Beslut av det slag som förs fram idag för
att möta klimatkrisen är inte sällan beslut som kan förhalas av dem som så vill, till exempel av företag eller stater
som är beroende av olja. Avtal är inte universallösningen, därtill är problemet allt för komplext, och frågan allt för allvarlig. Det behövs ett annat sätt att se på kunskap, en kunskapsteori anpassad till förutsättningarna för byggandet av
ett långsiktigt hållbart samhälle. Mycket talar nämligen för att klimatkrisen delvis går att hänföra till rådande kunskapssyn, som utgår från att all vetenskap har som mål att nå Sanningen och svaret, i bestämt form singular. Inget
avtal i världen kan råda bot på människans nedärvda, kollektiva (kulturellt betingade) oförmåga att hantera något annat än tvärsäkra, tydliga svar. Verkligheten, kulturen eller klimatet är till sin natur vaga fenomen och saknar därför
givna svar.
Både tvärsäkerhet och uppgivenhet är problematiska utgångspunkter för byggandet av ett hållbart samhälle. Demokrati är ett slags gyllene medelväg. Det är dock en lösning fylld av problem. Demokrati, brukar man säga, är den minst
dåliga styrelseformen, men ingen har än så länge hittat någon bättre lösning på problemen som samhällsbyggande
och förvaltning ställer oss inför. När unga människor idag tänker att en (god och klok) diktator kanske är vad vi behöver för att öka eﬀektiviteten i samhället och för att slippa tjafsandet, är det därför en allvarlig signal om att något är
fel. Demokrati och öppenhet, liksom hållbarhet, kräver många människors engagemang och måste ständigt försvaras
mot olika typer av hot som kan uppstå i en föränderlig värld. Liksom jämställdhet och mångfald är hållbarhet relationella tillstånd som aldrig bara kan införas eller utformas, en gång för alla och sen är allt bra. För att kunna hantera
dessa och andra liknande utmaningar är det viktigt att vara följsam och veta när det är dags att agera eller bara följa
med. En stor del av problemen med hållbarhet handlar om kulturen och människans sätt att tänka.
Begreppen som presenteras i böckerna kanske kan konkretiseras mer. Man ska naturligtvis förenkla så mycket som
det bara går, men förenklar man för mycket blir förklaringen värdelös. Det är inte begreppen det är fel på, utan sätten
att använda dem och synen på kunskap. Därför lanseras här förslag till en kunskapsteori för ett hållbart samhälle. Ska
vi klara klimatutmaningen måste fler engagera sig och bjudas in i processen som, beroende på hur kollektivet agerar,
tar samhället antingen närmare eller längre bort ifrån det ömtåliga tillstånd av balans som hållbarhet är. Olika människor, med olika kunskaper och kompetenser som arbetar tillsammans, behöver hitta sätt att göra det på och arenor
att mötas för att utbyta erfarenheter. Böckerna i serien är tänkta att fungera som inspiration till fortsatt arbete och
därför är de fyllda av uppslag och hugskott, tankar och reflektioner att samtala vidare om. Hållbarhet är inte enkelt
och det finns inget givet svar eller självklar lösning på problemet, därför är det nödvändigt att försöka och att aldrig
sluta försöka.
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KAPITEL 1

Inledande tankar om kunskap
som och kunskap om kultur
Vad kommer du fram till? Den frågan får forskare ofta. För kulturforskaren är det inte alltid en välkommen fråga. Frågan är felställd. Kulturforskare kommer nämligen sällan fram till något bestämt och forskningen leder ingenting i bevis. Kultur lämpar sig inte för att angripas på det sättet. Kunskapsmålet för den typ av kulturforskning som här reflekteras över är ett annat än det som vanligtvis antas vara målet med all forskning. Vi lever i en
kultur där en massa saker tas förgivet. Föreställningen att alla frågor har ett enda, bestämt och bästa svar, är ett
sådant förgivettagande. Ett annat är att forskningens uppgift är att leverera (det enda) rätta svaret. Dessa och
andra liknande kulturella föreställningar rörande kunskap påverkar vetenskapen och möjligheten att bedriva
forskning. Accepterar man att alla frågor (oavsett hur de formuleras) har ett svar tvingas man godta att frågeställarens önskan om att få ett svar är viktigare än forskarens kunskaper och erfarenhet av att söka svar. Det drabbar
kulturvetare hela tiden, för det finns inga givna svar på frågor som rör kultur. Och forskningen resulterar inte i
att forskaren kommer fram till något bestämt. Min forskning gör det i alla fall inte, och denna bok innehåller
också ytterst få svar. Det är åtminstone inte bokens syfte att leverera några svar. Boken ska snarare ses som ett
försök att förklara varför önskan om att få svar på frågor rörande kultur leder tanken fel och varför man bör undvika att närma sig kulturen på det sättet. Fokus i framställningen ligger på resonemang om principer och förutsättningar för studier av förändring och tillblivelseprocesser där hänsyn tas till att även forskaren befinner sig i
rörelse, tillsammans med sitt studieobjekt. Kulturforskaren, liksom alla andra forskare måste anpassa sig och
forskningen efter det som studeras. Frågorna och reflektionerna kring det som skulle kunna bli är viktigare än
svaren, om det är kultur man vill veta något om. Paradoxalt nog håller det på att växa fram en kultur som, genom att avfärda kulturforskarens försäkran om att det inte går att finna ett bestämt svar på frågan om vad kultur
är, förnekar sin egen existens. Risken är att kulturforskaren härigenom oﬀras för en orimlig vilja att veta något
bestämt om det som måste hållas öppet. Utgångspunkten för fortsättningen är att kunskap är som den är, inte
som människor vill eller bestämmer sig för att den ska vara.
En annan aspekt av kunskap och kultur är hur resultatet av forskningen förmedlas. Valet av boken som medium
är både ett uppror mot och ett försök att förändra en akademisk kultur som gått i ett slags intellektuellt baklås
genom att formen överordnats innehållet. Jag blir bedrövad när jag ser hur boken behandlas idag, hur den blivit
ett slag produkt vars främsta värde är att dra in pengar. Boken som medium för kunskapsförmedling överges till
förmån för artiklar, för sådana är reglerna. Utan reflektion över vilka värden som går förlorade i transformationen följer forskarvärlden efter i den kulturella förändringen. För många forskare spelar det kanske inte så stor
roll vilket medium man använder, men för min kulturforskning passar refereegranskade tidskriftsartiklar synnerligen illa som form för kunskapsförmedling. Boken som medium är mitt sätt att bjuda motstånd mot försöken
att tvinga in kunskapen i en rigid form som bygger mer på föreställningar om kunskap (önsketänkande) än om
verkligt vetande (användbar kunskap). Jag väljer boken dels för att protestera mot villkoren för forskning och
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kunskapsproduktion, dels för att visa på alternativa vägar fram. Innehållet och kunskapsmålet samverkar med
formen. Kunskap och kultur handlar om samspel och dynamik. Det finns inte ett enda, bästa sätt, bara olika mer
eller mindre funktionella sätt att sprida kunskap och därför är mångfalden och jämlikheten mellan olika former
viktig att värna, för kunskapskvalitetens skull. Tyvärr avfärdas invändningen bryskt: Publicera artiklar eller försvinn! Det är idag både budskapet, argumentet och den enda accepterade hållningen i akademin, oavsett kunskapsmål. Forskning är med andra ord lika mycket kultur som all annan mänsklig verksamhet. Förändringen går
snabbt och risken är stor att barnet kastas ut med badvattnet. En friare form för kunskapsproduktion och resultatkommunikation, som sätter innehållet och kunskapen i centrum, håller på att överges för ett strikt kontrollerat, rigoröst kvalitetssäkrat och standardiserat medium som skapats mer för att kunna jämföra och mäta resultat,
än för att underlätta spridningen av kunskap. Varför? För att konkurrens antas driva kvalitet och för att kunskap
antas vara samma sak över hela linjen. Boken har inom ämne efter ämne därför ersatts med refereegranskade
artiklar publicerade i internationella, högt rankade tidskrifter. Att skriva böcker som forskare är idag i princip
meningslöst, utifrån meriteringshänseende vill säga. Utifrån ett kunskapsperspektiv har naturligtvis ingenting förändrats. I konkurrensen namn har publiceringen av vetenskapliga resultat genom omställningen kommit att
handla mer om enskilda forskares personliga meritering än om förmedling av kunskap till breda lager av befolkningen. Det viktiga är inte längre vad man skriver, utan var man publicerar sig, hur många artiklar man står som
(förste)författare till och hur ofta artiklarna citeras (samt hur mycket pengar man drar in). Jag gör vad jag kan för
att undvika att vara del i det spelet. Jag sökte mig inte till akademin för att göra karriär eller för att tjäna pengar.
Vetenskapen valde jag för att jag ville lära och veta mer, och det vill jag fortfarande. Böcker skriver jag både för
att utmana mig själv och för att det är ett oslagbart medium för förmedling av just sådana kulturvetenskapliga
insikter som min forskning resulterar i.
Risken är att det växer fram en akademisk kultur som allt mer sluter sig kring sig själv och blir en självrefererande bubbla utan kontakt med det omgivande samhället, vilket vore förödande för ett ämne som kulturvetenskap.
Utan kontakt med den verklighet forskaren skriver om finns ingen vetenskap om kultur. Utan interaktion med
omgivningen ingen kulturvetenskap. Kultur uppstår mellan människor och den är därför inte möjlig att fånga och
beskriva i detalj eftersom det man kan fånga och beskriva inte säger något om kulturen som beforskats. Beslutet
att bara räkna en enda standardiserad publiceringsform som vetenskapligt meriterande är ett beslut som bygger
på kulturellt skapade argument och föränderliga preferenser som uppstår mellan människor. Det är möjligt, men
på inget sätt nödvändigt att välja just den vägen. Beslutet är politiskt och har liksom kulturen vuxit fram mellan
aktörer med olika intressen och grader av makt och inflytande. Rådande akademisk kultur utgör idag alltså ett
hinder för kunskapsutvecklingen, i alla fall för kunskapen om kultur. En annan akademi och ett annat samhälle
är alltid möjligt, om tillräckligt många vill och ser värdet av det. Den typen av förändring undersöks här förutsättningarna för. Jag vill se en akademisk kultur som förstår värdet av och förmår härbärgera mångfald, i ordets
vidaste betydelse. För att nå dit räcker det inte att bara reformera akademin, även det omgivande samhället måste förändras och kunskapen måste placeras mer och tydligare i centrum. Att tänka rätt är inte bäst om det är användbar kunskap man söker, att tänka fritt är enda vägen mot ett hållbart samhälle. Om bara den som tänker
rätt och följer regler accepteras och blir lyssnad på kommer kunskapen och akademin att bli en kontrollerad och
målstyrd organisation, och det gynnar möjligen makten här och nu, men inte kunskapsutvecklingen och samhället som helhet, på sikt. En kultur som fokuserar mer på kartan än på terrängen den är tänkt att vara en hjälp att
orientera sig i kommer förr eller senare att gå under, oavsett hur mäktig och (ekonomiskt) framgångsrik den är.
Valet av medium för kommunikation av vetenskapliga resultat spelar roll. Boken är ett utmärkt val om det är
kultur man vill förmedla förståelse för eftersom det mellan pärmarna på en bok finns plats att tänka tankar till
slut, eller lämna trådar hängande lösa och som läsaren kan ta upp och göra något eget av. Det är åtminstone en
sådan bok jag har försökt skriva. Inte en linjär redogörelse för mina kunskaper, som rakt och eﬀektivt, likt en kri-
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stallklar radiofrekvens, överför mitt färdiga budskap till mottagaren i oförvanskad form. Jag har inte svar på alla
frågor som här ställs och bearbetas på olika sätt. Denna bok är skriven för att försöka skapa förutsättningar för
en ömsesidig kunskapsutveckling om det som är gemensamt; kulturen som alla både delar och är del av. Kunskap om kultur går inte att nå genom rak kommunikation, genom förmedling av ett oförändrat budskap från sändare till mottagare. Det är avgörande att förstå det för att kunna tillägna sig innehållet i denna bok. Den som vill
ha tydliga förklaringar och söker snabba svar på frågor om vad kultur är kan sluta läsa nu, annars leder vidare
läsning bara till besvikelse. Jag har medvetet valt ett helt annat upplägg. Texten som följer är utformad för att
det ska uppstå resonans, för att bråka med läsarens invanda, grundläggande uppfattningar om hur saker och
ting är. Kultur är nämligen inte, kultur blir till i dynamiken mellan människor och den förändras icke-linjärt. Här
presenteras alltså inte forskningens resultat, det uppstår istället under läsningen av boken och genom arbetet
med att förstå innehållet. Resultatet är inte ett och entydigt, utan mångtydigt och föränderligt. Innehållet i boken består av ett slags samtal med texten ”Traktat om nomadologin: Krigsmaskinen”, skriven av Deleuze och
Guattari. Jag skriver inte om texten, jag skriver och samtalar med den. Texterna som Deleuze och Guattari skrev
tillsammans är inga texter man blir färdig med och det finns inte en definitiv tolkning av dem. Varje gång jag läser i deras bok Tusen platåer ser jag nya saker, och arbetet med innehållet hjälper mig se och förstå nya aspekter
av kulturen jag både lever i, påverkas av och är med om att förändra genom att interagera med andra människor.
Innehållet i boken försöker illustrera just det.
Kunskap om kultur kan spridas på många olika sätt och vilket man väljer beror på vad man vill förmedla och
uppnå. Vad som fungerar till vad avgörs av syftet och förutsättningarna, inte av något eller någon annan, någon
annanstans och en gång för alla. Boken är ett sätt; det sätt jag valt här. Ett annat sätt att sprida kunskap och kommunicera kulturvetenskapliga resultat är att göra det via en regelbundet uppdaterad, interaktiv blogg. Det gör
jag också. Sedan 2011 bloggar jag på flyktlinjer.blogspot.se. Att blogga är att vara i rörelse, tillsammans med ett
föränderligt studieobjekt. Delar av denna bok har sitt ursprung därifrån, för det var där tankarna som här utvecklats, redigerats och förtydligats, först sattes på pränt. När jag började blogga hände något. Plötsligt fick jag tillgång till ett forum där tankar både kan fångas i flykten och sparas för att återvända till och bearbeta. Flyktlinjer
är ett dokument över min kunskapsutveckling och en spegling av samhällsutvecklingen sedan 2011. Det är genom att tänka kring och skriva om sammanhangen jag lever i och tillsammans med andra är delaktig i skapandet
av, som kunskapen växer fram, processuellt och mellan delarna som skapar och gemensamt förändrar helheten
eller kulturen. Det är detta jag menar med resonans. Ett slags självsvängning som uppstår mellan delarna och
som varken författaren eller läsaren har fullkomlig kontroll över men som ändå ingen undkommer. Kulturen fungerar på det sättet och den kan inte styras mot något mål. Därför skriver jag på det sätt jag valt att göra. Sista
ordet är aldrig sagt i någon fråga som rör kultur.
Formen håller på att ta över och innehållet får vackert finna sig i att underordnas. Synen på kunskap som något
man kan producera på egen hand, enligt på förhand uppgjorda regler och standardiserade metoder, för att sedan
presentera resultatet i ett enhetligt format, är förenad med stora risker. Det leder till att sådant som måste hållas öppet låses fast, vilket gör att information allt för lätt förväxlas med kunskap. Boken är fylld av varnande och
tankeväckande exempel på konsekvenser med olika sätt att se på kunskap och kultur. Det finns inget enda bästa
sätt, bara olika sätt, alla behäftade med sina konsekvenser. Ingen kan på förhand veta något om utfallet, men risker går att identifiera och reflektera över och förutsättningar för förändring går att undersöka och resonera
kring. Närmare än så kommer man inte kulturen. Den aldrig blir färdig, den blir ständigt till och förändras. En
annan syn på kunskap och vetenskap behövs. För att värna demokratin, öppenheten och för att lättare kunna
främja hållbarhet krävs en mer kollektivt sökande kunskapssyn samt en akademi där formen anpassats efter innehållet och kunskapsmålen. Framväxten av ett mer hållbart samhälle, vilket allt fler idag ser behovet av, kräver en
annan syn på kunskap. Därför har jag valt, Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle som undertitel till denna
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bok (och två böcker till om olika aspekter av kultur). Här är det inte innehållet som är det viktiga och boken är
inte slutet på något, utan början. Så vill jag se på kunskap om kultur, som resultatet av studier av förändring, i
rörelse.

Kunskap om och i rörelse

Formen är en sak, en viktig sak, men utan innehåll blir den en tom och meningslös behållare. Dessutom finns
inga vattentäta skott mellan form och innehåll, för det finns former som öppnar upp och innehåll som sluter sig.
Överhuvudtaget leder det tanken fel att tänka i termer av antingen eller. Den bärande tanken genom boken är
att allting består av mer eller minde av både och. Kunskap är både form och innehåll, och det ena går inte att
skilja från det andra. Den här boken handlar om kunskap, om kunskapssökande med fokus på kultur och hållbarhet. Frågan jag jobbat med är: hur når man bättre vetande om förutsättningar för förändring? Det finns olika
sätt att se på kunskap, men variationsbredden är inte så stor. Antingen tänker man sig att det finns ett rätt svar,
ett enda, bästa, absolut svar. Kunskap blir då något som upptäcks, något som existerar oberoende av människorna. Ett annat och mer relativistiskt sätt att se på kunskap går ut på att man måste ta hänsyn till människorna
och kontexten där kunskapen produceras, eftersom man menar att kunskapen inte upptäcks eller går att skilja
från kulturen den uppstår i. Det är de två ytterlighetspositionerna i kunskapens kontinuum. Antingen finns kunskapen utanför och oberoende av människan, eller också inte. Få är emellertid så dogmatiska i sitt tänkande att
de ansluter sig till antingen den ena eller den andra positionen. Min utgångspunkt är att inget är så enkelt. Världen är ingen dikotomi uppbyggd av motsatser. Kunskap är inte antingen eller, svaren finns alltid någonstans mellan. Och det är dit jag söker mig, mot ett balanserat tillstånd mellan ytterlighetspositionen. Jag arbetar med rörligt sökarljus och anpassar mig efter kontexten samt låter intresset och behovet av kunskap styra var jag väljer
att lägga betoningen. Kunskap är liksom kultur en dialektik, inte en dikotomi. Kunskapsmålet måste avgöra vad
som är bäst, just där, just då, till just det ändamålet; ingen a priori föreställning om vad som är bäst i något slags
ontologisk mening. Vad jag far efter är ett dialektiskt balanserat, föränderligt förhållningssätt till kunskap. Vill
man studera förändring, i rörelse, finns inget annat sätt än att anpassa sig efter rådande förutsättningar, både
när man forskar och väljer medium för att kommunicera resultaten. Några andra sätt att se på och förhålla sig
till kunskap finns mig veterligen inte, för hur skulle det se ut? Antingen finns svaret på en och en enda, bestämd
plats, eller så finns det olika, mer eller mindre likvärdiga eller användbara svar. Eller så håller man båda möjligheterna öppna och finner en strategi för att balansera mellan, utan att bestämma sig på förhand för antingen det
ena eller det andra. Jag har valt det senare som både utgångspunkt, metod och framställningssätt, för att det är
vad som krävs av alla som söker meningsfull och användbar kunskap om kultur.
Det finns fundamentalister i alla ytterlighetsläger. Religiösa fundamentalister tror på Guds existens, och övertygade ateister tror lika mycket på frånvaron av Gud. Båda är lika stängda för att det skulle kunna vara på något
annat sätt. Inom vetenskapen finns liknande uppfattningar. Inom fysiken, till exempel letar man efter Sanningen, Svaret, teorin som ska förklara allt. Och inom (delar av) postmodernismen – alltså inte den postmodernism
som här undersöks möjligheterna med – är man lika övertygad om att det inte finns någon sanning, överhuvudtaget. Båda lägren är stängda för vidare diskussion och försvarar sin ståndpunkt med alla till buds stående medel. För att kunna hantera och upprätthålla dikotomin mellan dessa olika ytterlighetsståndpunkter har jag valt
samtalet som metod och förhållningssätt.1 Det samtalas alldeles för lite i samhället och akademin idag, och debatteras på tok för mycket. Är man övertygad om att det bara kan vara på ett enda sätt, att det bara finns ett enda svar som är rätt, framstår debatten som det bästa sättet att nå kunskap. Allt tyder emellertid på att så inte är
fallet. I frågor som rör kultur är det rent förkastligt att hålla sig med en sådan syn på kunskap. Samtalet håller
tragiskt nog på att bli en bortglömd lyx som allt fler kommer i kontakt med allt mer sällan och som man inte
anser sig ha råd med. Till samtalets konst hör lyssnandet och den kritiska reflektionen som det idag finns förfärande lite förståelse, tid, tålamod och intresse för. Att samtala är ett slags konst. Idag när allt ska gå snabbt och
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när lönsamhet och eﬀektivitet är målet med snart sagt alla verksamheter framstår debatten som allt mer önskvärd. Fast vad är det som är hönan och ägget? På vilken grund vilar beslutet att göra debatten till det enda accepterade sättet att avgöra en fråga? Vad kom först, kravet på eﬀektivitet som gjort samtalet obsolet eller debatten
som lösning på (den fåfänga) längtan efter snabba svar? När det varken finns tid eller förståelse för samtalet blir
det svårt att samtala, svårt att utbyta erfarenhet och uppnå förståelse för olikheterna och likheterna mellan olika
grupper av människor. Kunskap om kultur går inte att få via debatter, bara genom samtal mellan människor, samtal som får ta den tid de tar och som saknar mål och krav på att komma fram till något bestämt.
Insikter om kunskapens och kulturens karaktär och inneboende egenskaper verkar vara svåra att ta till sig. Kunskapen om kunskap (om kultur) har paradoxalt nog svårt att haka i och fästa i det allmänna medvetandet. För
gör man sig inte aktivt medveten om alternativen och håller olika möjligheter öppna landar man förfärande lätt i
antingen eller. För att kunskapen om kultur ska bli begriplig och kunna komma till användning krävs ett mer
dialektiskt, agnostiskt, rörligt, eller nomadologiskt sätt att tänka och agera. Nomadologi är ett konsekvent annorlunda och ständigt utvärderande förhållningssätt till vetenskap, öppen för problem och felaktigheter även i
premisserna för det egna arbetet och dess resultat, trots att forskningen vid varje givet tillfälle bedrivs i övertygelsen om att det man gör och kommer fram till är det bästa, just där, just då och under rådande omständigheter. Det är svårt att tänka och agera dialektiskt, men för att kunna skapa ett hållbart samhälle är det just det
man måste lära sig. Alla måste bli bättre på det, forskare, politiker, företagsledare och allmänheten. Den dialektiska förmågan förlorar sitt värde om den samlas hos ett fåtal, även om individerna är kloka och kompetenta.
Tvärsäkerhet och relativism är lika problematiska ståndpunkter, om än på olika sätt. Problemet med tvärsäkerheten är att den stänger in och låser fast. Utgångspunkten här är att ingenting kan sägas med absolut säkerhet, i
alla fall ingenting som har med kultur att göra. För att knyta an till frågan om hållbarhet skulle man kunna peka
på att klimatförändringarna inte är otvetydiga på detaljnivå, och därför blir det problematiskt om den enda acceptabla vägen fram är att enas antingen om Svaret, eller att det inte finns ett svar. Det finns alltid någon som av
olika anledningar bjuder motstånd eller förfäktar sin sanning. Och den som inte accepterar sanningen, relativisten som är övertygad om att ingen kan veta, hamnar lätt i ett uppgivet låt-gå-tillstånd där allt är egalt. Det blir
som det blir och finns inget att göra. Ska samhället bli hållbart krävs både välgrundad kunskap och en utvecklad
förmåga till flexibilitet, samt kompetens att inse vad som behövs just där, just då, till just det. Utan känslighet
för förändringar och ödmjukhet inför världens oöverblickbarhet går det inte att nå hållbarhet, som inte är ett
mål utan att tillstånd att sträva efter.
Nomadologi (som kommer att förklaras ingående längre fram) är en vetenskaplig praktik skapad för studier av
förändring, i rörelse. Tankarna som presenteras i denna bok är nomadologiska, eller nomadologin är den viktigaste inspirationskällan i arbetet med innehållet och utformningen av texten. Nomadologi handlar om att konsekvent närma sig det invanda på nya och okonventionella sätt. Utgångspunkten för samtalet som följer efter inledningen är texten om krigsmaskinen skriven av Deleuze och Guattari, men liknande ansatser finns hos andra tänkare också. Socialpsykologen Johan Asplund (2003) har till exempel formulerat ett förslag till ny vetenskapsteori som tangerar en nomadologisk filosofi. Detta håller han inte med om själv, men texter kan användas på olika
sätt och det är inte upp till författaren att bestämma hur och till vad. Hans bok Hur låter åskan har i alla fall
hjälpt mig att förstå Deleuze och Guattari bättre.
Asplund skiljer på konventionell, rationalistisk vetenskapsteori och den vetenskapsteori han själv förfäktar. Simulacra är det begrepp han använder. Ordboksförståelsen av simulacra är ungefär likhet, men det handlar också
om en aktivitet vilket liknar förståelsen av nomadologi som jag arbetar med. Översättning, eller tolkning fungerar också som synonymer. Ordet i sig är inte det intressanta, utan själva kompetensen som orden försöker fånga.
Asplund skriver: ”Ett kvalitetstest för ett simulacrum kunde ha följande lydelse: Ett simulacrum är bra nog om
en bedömare upplever en slående likhet och samtidigt också en diskrepans mellan illusion och verklighet.” (Asplund
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2003:40. Kursiv i original). Den konventionella vetenskapsteorin, menar Asplund, präglas av att den idealiserar
och endast godkänner ”simuleringar”, det vill säga exakta avbildningar av verkligheten. Asplund inte bara erkänner simulacra som vetenskap, han menar att det är det enda sättet att säga något meningsfullt om världen, särskilt om det man undersöker är föränderligt eller befinner sig i rörelse, vilket är ett av kulturens mest utmärkande karaktärsdrag. En sådan syn på kunskap kräver konsekvens, i såväl tanke som framställning. Därför kommer
jag som kulturvetare inte fram till något, i alla fall inte här. Jag presenterar inte fakta. Detta är en annan typ av
text, en nomadologisk text, eller med Asplunds ord, ett slags simulacra.
Ett simulacrum skall vara sådant att det ger upphov till en upplevelse av slående likhet och samtidigt en
upplevelse av en diskrepans mellan illusion och verklighet. (Jag erinrar om Picassos tjurhuvud som består
av ett cykelstyre och en cykelsadel.) Det säger sig självt att frånvaron av varje diskrepans innebär att ing
enting nytt eller oväntat har blivit sagt. Den som upplever att X är ”alldeles lik” Y utan att också uppleva
en diskrepans mellan X och Y får bara bekräftat vad han redan visste. (Asplund 2003:61. Kursiv i original).
Just genom att inte vara en pedagogisk redogörelse för en teori eller en exakt avbildning av världen, utan mer en
illustration av en tanke, ett förslag till förståelse eller ingång till vidare samtal, får ett simulacra intellektet att
börja arbeta och hjälper på det sättet mottagaren att hjälpa sig själv fram till en förståelse som fungerar. Den
kompetensen är en förutsättning för att förstå kultur, och det är just detta som nomadologi handlar om. Kulturella innebörder och mening ska inte bestämmas av vetenskapen, utan måste växa fram mellan aktörerna som lever
och verkar i det sammanhang som vetenskapen skapar verktyg för att förstå. Simuleringar, om man tänker på
saken, säger egentligen inte något nytt eller i varje fall inget oväntat om verkligheten. Dessutom ställs mottagaren av det vetenskapliga resultatet inför vattentäta ”fullbordade” fakta (vilket alla simuleringar är), som antingen måste accepteras eller förkastas, i sin helhet. Är det kultur som undersöks på det sättet hamnar allmänheten
allt för lätt i ett tillstånd av passivitet om resultatet av det vetenskapliga arbetet presenteras på det sättet eftersom det inte går att resa invändningar mot resultatet med mer än att hela resonemanget kullkastas genom att
ett lika vattentätt och elaborerat motförslag presenteras. Det är förödande både för samtalsklimatet och för framväxten av en dynamisk förståelse för kultur. Vetenskap med simulering som ideal ger upphov till makt eftersom
forskaren/experten hela tiden har initiativet och tolkningsföreträdet. Nomadologin arbetar inte så, det är en annan typ av vetenskap, en okonventionell, nyfiken och sökande vetenskap som passar för studier av förändring, i
rörelse och som bjuder in läsaren till samtal om det som undersöks.

Metodologisk improvisation

I en konventionell undersökning skulle studiens metod presenteras här, men nomadologin har ingen egentlig
metod, eller den kanske snarare ska ses som metod, i både teori och praktik. Kultur handlar mindre om det som
är och mer om det som blir och det som skulle kunna bli. Därför ställer kulturvetare andra frågor och söker andra typer av svar. Studier av förändring, i rörelse handlar om att söka svar som inte går att nå med någon på förhand utarbetad metod i konventionell mening. Hur blir det som det blir, och varför? Hur skulle det kunna bli på
andra sätt? Varför blir det oftare på vissa sätt och mer sällan på andra? Vad kan man göra för att förbättra kulturen och bygga ett mer hållbart samhälle eller förändra båda? Kulturvetenskap handlar om dessa frågor och nomadologi handlar om att undersöka förutsättningar för förändring. Självklart krävs det metoder, men det finns inte
en nomadologisk metod att följa. Vetenskap idag tenderar att allt för mycket bli ett slags metodexercis. Tanken
är att följer man bara instruktionerna leder arbetet till ett bra och vetenskapligt resultat. Det fungerar säker och
är oproblematiskt om man undersöker statistiska samband, rymden eller verksamma substanser för botande av
sjukdomar, men det fungerar inte om undersökningen handlar om ökad förståelse för kultur som ett slags process. Kultur kan bara förstås genom eget engagemang, genom att kasta sig ut i och interagera med allt och alla
som finns och verkar i kontexten man undersöker. Resultatet blir ovetenskapligt om forskaren okritiskt följer en
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på förhand formulerad och kvalitetssäkrad manual. Kultur är ett allt för dynamiskt och komplext problem för att
kunna pressas in i en rigid form. Resultatet av ett sådant arbete ser kanske vetenskapligt ut, men det är lika fullt
värdelöst, för det säger ingenting om kulturen som studerats.
Tankarna om metod som här utvecklas och som bildar utgångspunkt för arbetet hämtar inspiration från vetenskapsteoretikern John Law, en av företrädarna inom Aktör, Nätverksteori (ANT), som utgår från samma grundtankar och utgångspunkter som nomadologins. Law har i boken After Method, ingående diskuterat den vetenskapliga metodens performativa aspekter och menar att metod aldrig kan eller får betraktas som ett oskyldigt och
uteslutande tekniskt inslag i sökandet efter kunskap. Och hans ANT-kollega Bruno Latour (1998:79) har visat
hur och varför man bör tillägna sig ett mer reflexivt arbetssätt och skrivsätt som ”istället för att stapla lager efter lager av självmedvetenhet till ingen nytta [går ut på att bara ha] ett lager, berättelsen.” Detta har jag tagit till
mig. Arbetssättet och presentationen av ”resultatet” (jag skriver det inom citattecken för det är inga resultat i
konventionell mening som presenteras) följer ingen strikt metod, inte någon annan än strävan efter tydlighet,
efter att presentera en väl genomlyst forskningsprocess där såväl empiri (fast någon sådan har jag inte samlat in.
Det handlar mer om exempel att tänka med) som alla analytiska mått och steg som tagits öppet redovisas och
diskuteras. Här, mellan pärmarna i denna bok, finns ingen tydlig avsändare eller bestämd mottagare. Det är jag
som skrivit boken, ingen tvekan om det, men gränsen mellan författare och läsare har medvetet luckrats upp eftersom ett hållbart hållbarhetsarbete bara kan bygga på samverkan. Hållbarhet liknar kultur på många sätt. Det
är inget mål, det är ett medel eller en utmaning, och vägen fram är det enda som räknas. Kultur är en dynamisk
process, och detta måste alla kulturvetenskapliga metoder anpassa sig efter. Kultur är förändring och det är vad
kulturvetaren studerar, samtidigt som hen befinner sig i rörelse, tillsammans med allt och alla andra.
Denna lite mer öppna och inbjudande vetenskapliga praktik hämtar inspiration från många olika håll. Till exempel från sociologen Sten Andersson (2004) som i sitt ”bokslut” över 40 år av ”socialfilosofiska funderingar” reflekterar över vetenskapens gränser och kommer fram till att det är olyckligt att dra några gränser. Andersson
säger som Latour, det räcker med ett begrepp: berättelse. Och det som utmärker en bra berättelse är inte först
och främst att den ”överensstämmer med fakta” eller är en ”avbild av verkligheten.” En bra berättelse griper tag
och berör, fängslar och känns meningsfull att lyssna till. Berättelser, menar Andersson, har inte primärt någon
relation till ”fakta”, däremot upprättar den relationer till andra människor. Kultur är ett slags berättelse och därför är nomadologin en vetenskap som passar för främjande av både hållbarhet och det slags kommunikation
som jag försöker öppna upp för och bjuda in till. Kulturen är inte, den blir ständigt till. Därför blir alla vetenskapliga resultat som gör anspråk på att säga något om kulturen i bestämd form singular vilseledande, för det
man skriver om har redan innan resultatet formulerats och satts på pränt antagit en annan form. Kultur är förändring, och den studerar kulturvetaren; eller komplexitet, dynamik, rörelse. Texter upprättar förbindelser, mellan människor och mellan världen och kultur. Texten kan sägas vara ett slags möte, och alla möten förändrar
dem som möts, ömsesidigt. Kultur är relationer och mellanrum. Därför går det bara att nå kunskap om kultur
genom att engagera sig i dess tillblivelse. Det finns ingen neutral punkt utanför kulturen varifrån den kan studeras och beskrivas objektivt. Därför skriver jag berättelser, i akt och mening att engagera. Jag följer ingen metod
och texten är fylld av hugskott som presenteras för att reageras på. Berättelser samtalar man om och reflekterar
man över. Målet med detta sätt att skriva vetenskap är att nå gemensam förståelse för det som växer fram mellan och som alla, både delar och är del av.
Deleuze och Guattari är filosofer som ständigt och rastlöst rör sig mellan det ena och det andra. De lever i kulturen, engagerar sig i dess tillblivelse och låter sig konsekvent inspireras av det som kommer i deras väg. Deras
böcker har varken början eller slut. Innehållet är dessutom inte fixt och färdigt, det talar inte för sig själv. För att
böckerna ska få mening krävs en aktiv läsare som tar till sig innehållet och gör något eget av det samt omsätter
förståelsen i handling. Det är också ett argument för att inte ansluta sig till en metodologisk skola utan skriva
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berättelser istället. Deleuze och Guattari skriver om kultur och gör det i rörelse, för att hålla rörelsen igång och
för att skapa förståelse för processen varigenom kulturen skapas. De skriver texter som liknar ett slags simulacra. Utmärkande för deras texter, liksom för berättelser och simulacra är att de saknar fast mening och är öppna
och tänjbara. Ibland hör man Deleuze och Guattari anklagas för att skriva elitistiskt eller obegripligt. Det är ett
sätt att läsa dem, men det är inte det sätt som författarna vill bli lästa på. Deras texter är inga instruktioner och
låser inte fast något. Där bestäms inga innebörder. Tvärtom öppnar texterna upp och visar på vägar ut ur texten.
Deras texter är liksom dikter halvfärdiga, det krävs därför att läsaren lägger till och drar ifrån för att texterna ska
bli meningsfulla, och det gäller även kulturen som texterna handlar om. Förståelse för kultur skapas interaktivt,
tillsammans med dem man delar kultur, och det gäller för både forskare och allmänhet. Tänker man så kring en
text är det upp till läsaren att utifrån var och ens förutsättningar och behov fylla på och skapa något eget av innehållet. För att texter om kultur, i alla fall nomadologiska texter, skall bli meningsfulla krävs aktivitet från mottagaren. Det går inte att passivt luta sig tillbaka för att få och det håller inte att klaga på författaren om innehållet
framstår som obegripligt. Vilka tolkningar som helst är dock inte giltiga, texten är inte så öppen att alla läsningar blir lika giltiga. Förändringsmöjligheterna är vid varje givet tillfälle alltid mer eller mindre begränsade. Nomadologiska texter kan därför liknas vid en tärning. På var och en av sidorna står en siﬀra, men vilken av dem som
kommer upp när tärningen kastas bestäms av slumpen. Kulturen fungerar på samma sätt genom att den växer
fram av det som är här och nu och förändras genom helhetens inneboende dynamik och förutsättningar. Det är
kulturens realitet, men det finns mer än detta att ta hänsyn till. Realiteten påverkar möjlighetshorisonten och
styr utfallet men det finns alltid alternativa vägar fram och olika möjligheter som skulle kunna realiseras. Slump
och mellanrum är varken undantag eller meningslösa inslag, det är kulturella egenskaper som måste räknas med
(men inte på). Kulturell förändring är icke-linjär och går därför inte att kontrollera.
Just nu trivs jag i sällskap med Deleuze och Guattari, för de får mig att känna mig inbjuden och respekterad. Eftersom deras texter inte reser anspråk på sanningen blir jag en medskapare och har mandat att använda deras
tankar i arbetet med att förstå samtiden och kulturen. Tankarna, orden och förslagen på analyser av kultur som
min bok är fylld av lämnas i händerna på den som finner dem intressanta och användbara. Visst är säkert gammalt, annat nytt, något är möjligen obegripligt och delar av innehåller är nog allmängods. Kulturen är som livet i
stort, varken mer eller mindre. Nya perspektiv och annorlunda kombinationer, associationer och alternativa förklaringar, allt som leder till ökad förståelse, är bra, och det som inte fungerar kan man med fördel hoppa över.
Spill ingen tid eller möda på att kritisera, men kom gärna med kritiska synpunkter. Tillsammans kan vi lära mer
om kulturen och dess karaktär, av varandra och våra respektive positioner, perceptioner och perspektiv samt intressen och förkunskaper. Ingen blir någonsin fullärd i ämnet kultur, av det enkla skälet att kulturen är förändringen mer än något annat.
Utgångspunkten är att det måste anses vara egalt om man använder enkäter, djupintervjuer, statistiskt material,
teoretiska analyser, positivistiska metoder, hermeneutiska utgångspunkter, fallstudier et cetera. Alla vetenskapliga genrer kan generera bra, intressanta och framförallt användbara berättelser. Och när man väl har accepterat
begreppet berättelse som en relevant och användbar definition på det vetenskapliga författandet (utan att för
den skull tumma på kravet på en öppen och väl genomlyst forskningsprocess), upplöses många av de traditionella vetenskapliga uppdelningarna eller gränsdragningarna och därmed också grunden för kampen om vem som
vet mest och är bäst. Det vore inte en dag för tidigt. Vad spelar det för roll vad vi kallar oss, egentligen? Och vilken nytta har samhället haft av de vetenskapliga revirstriderna som lett fram till dagens starkt diﬀerentierade
akademi? Vi borde göra oss fria från de tyngande bojorna, träda ut ur våra bunkrar och göra oss vän med samt i
de vetenskapliga framställningarna integrera tanken på att vad som i framtiden kommer att komma ut av alla de
tänkbara ”blandäktenskap” – som skulle bli fallet om man lyssnade mer på varandra mellan de olika disciplinerna – inte går att förutsäga. Klimatkrisen vas vidd sakta börjar gå upp för oss är ett resultat av att människan tidi-
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gare okritiskt anammat vetenskapliga resultat och litat på experter. Därför borde man kanske lyssna lite mer kritiskt på den som säger sig sitta inne med lösningen. Det finns inte en lösning på den typen av problem som frågan om hållbarhet adresserar och det finns inte ett enda, bästa sätt att studera kultur. Nomadologi är ett sätt att
gripa sig an frågor som saknar givna svar och problem utan definitiva lösningar och detta är en kompetens som
var och en måste utveckla på egen hand, utifrån sina förutsättningar. Genom att skriva okonventionellt, sökande
och genom att inte rensa texten från alla oklarheter försöker jag utmana läsaren. Berättelser kan vara sedelärande, men det fungerar inte om innehållet presenteras som sanningen eller i form av en manual.
Även om Deleuze och Guattari här utgör mina primära samtalspartners hämtas inspiration även från andra håll.
Till exempel från kunskaps- och vetenskapsteoretikern Donna Haraway (1991) och hennes resonemang kring
Cyborgen. Att vara cyborg, vilket i mångt och mycket är det samma som att vara nomad, menar Haraway, handlar dels om att befinna sig i kontinuerlig rörelse mellan olika positioner, dels om att inse vikten av att ständigt
försöka avläsa verkligheten på nya och konstruktiva sätt. Tvärvetenskap, samverkan och mer av lyssnande öppenhet, kritisk analys och reflektion samt utbyte mellan fler människor är vägen som leder till ökad förståelse för
kultur och förändring. Den vetenskapliga berättarstil som jag anammat handlar dessutom om att släppa taget
om insikterna och acceptera det faktum att tankar, texter och vetenskapliga resultat, hur ogärna man än vill,
kommer att leva sitt eget liv när de väl publicerats.
Vetenskapen har massor att vinna på att våga inse att man skriver berättelser och använder olika tekniker för att
försöka övertyga mottagaren om att resultatet av underökningen är viktigt och korrekt. Alla forskare, oavsett
disciplin, försöker på ett eller annat sätt sälja sina idéer och få gehör för sina tankar. Det som skiljer olika vetenskaper åt är metoderna och argumenten som används för att övertyga. Och det som gör medicinen, naturvetenskapen och ekonomin till prestigefyllda vetenskaper i vårt västerländska samhälle är, med sådana utgångspunkter, i första hand dessa vetenskapers förmåga att knyta förtroende till sig, dess skicklighet i att framställa sig själva som betydelsefulla noder i samhället. Vetenskap är på detta sätt intimt sammankopplat med makt. En makt
jag värjer mig mot. Jag vill inte bli lyssnad på för att jag är forskare, utan för att det jag har att säga är tänkvärt
och användbart. Kultur och hållbarhet är så pass komplexa problem att resultatet måste granskas kontinuerligt
och av fler än ett fåtal experter. Kultur är allas angelägenhet, och alla har lika nära till kulturen, på gott och ont.
Kulturforskaren har inte tolkningsföreträde och därför passar berättelse eller simulacra (kärt barn har många
namn) bättre än något annat för att beskriva den här studiens metod.

Komplicerad eller komplex?

Kunskap som inte används saknar värde, och olika kunskaper kan användas till olika saker. Ett område som är
som klippt och skuret för nomadologiska studier är hållbarhet, i ordets vidaste bemärkelse. Hållbarhet är liksom
kultur en speciell typ av problem, vilket är viktigt att vara medveten om. Hållbarhet och kultur är inte mål, utan
processer. Det handlar om (mer eller mindre stabila) tillstånd snarare än bestämda resultat. Kultur och hållbarhet kan därför bara studeras indirekt, och kunskapen som studierna ger är aldrig absoluta. En förutsättning för
att det vetenskapliga arbetet ska kunna leda till goda resultat är att man förstår problemet och vilka kompetenser som behövs för att kunskapen ska kunna göra skillnad. Att det handlar om processer, rörelse och dynamik är
insikter som behöver spridas i samhället för att resultatet av forskningen ska bli meningsfullt. Det lättare sagt
än gjort, för det är svårt att vänja sig av med det man lärt sig ta för givet, och synen på kunskap är inget man
ändrar i en handvändning. Fast, å andra sidan, inser man bara att det är svårt och varför det är svårt är halva jobbet gjort. Kompetens att hantera kunskapen om kultur och hållbarhet är lika viktig som kunskapen.
Kulturforskarens studieobjekt och kunskapsmål är väsensskilda från vad många naturvetare studerar. Problemet
är att naturvetenskapen är ett slags norm i akademin. Bilden av en forskare är någon med vit rock som arbetar i
ett laboratorium. Detta påverkar förutsättningarna att bedriva vetenskap om kultur, för kulturvetenskap är en
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helt annan typ av vetenskap. Lika vetenskaplig, men med helt andra förutsättningar och kunskapsmål. Det är
stor skillnad mellan att studera kvarkar och kultur (jfr Hacking 2000:92ﬀ). Kultur handlar om människor och
människor läser och påverkas av vad som skrivs. I samhället och akademin finns en utbredd önskan om att vetenskap ska vara helt fri från värderingar, det vill säga en helt igenom objektiv verksamhet. Målet som sådant är
berömvärt, men tyvärr är det orimligt, i alla fall om det är kultur man studerar. Vetenskap bedrivs av människor,
för människor och är liksom alla andra verksamheter som människor är inblandade i, mer eller mindre präglade
av kultur. Även ett vetenskapligt faktum måste, som Ludwik Fleck (1997) visat, förhandlas fram, låsas fast och
bevakas. Vetenskap handlar inte om att avslöja eller upptäcka kunskap, utan om att skapa vetande, vilket anges i
titeln på Flecks bok; Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum. Vad som är god vetenskap och vilka sanningar som kan accepteras som vetenskapliga bestäms av vilken tankestil man verkar i och vilket tankekollektiv
man tillhör. Akademin står inte över kulturen, den är en integrerad del av del av den och detta påverkar både
forskarna och allmänheten.
Problemet för kulturvetaren är att kulturvetenskap handlar om det som alla känner till och lever mitt i. Analyserna, tolkningarna och berättelserna som forskarens arbete resulterar i måste för att bli meningsfulla presenteras
på ett sådant sätt att texten engagerar och får läsaren att känna sig berörd och tilltalad på ett respektfullt sätt,
eftersom det ökar chansen att texterna når ut till den breda allmänhet som genom att leva sina liv med och förändrar kulturen och samhället. Jag har medvetet valt ett sätt att skriva på som handlar om att försöka öka medvetenheten om och sprida tanken att allt man väljer att tro på och integrera i sin vardag påverkar förutsättningarna för livet och vardagen. Nomadologin ser jag som ett försök att återupprätta det kritiska tänkandet. Humaniora behöver återta makten över det egna arbetet och avakademiseringen av vetenskapen måste stoppas (jfr Rider
& Jörgensen (red.) 2007). Kunskapen måste placeras i centrum och vetenskapen måste befrias från alla andra
krav än de krav som kunskapsmålen ställer. Vetenskap handlar inte om att följa regler utan om att förstå förändring och om att skapa regler. Humaniora och kulturvetenskap är lika vetenskapliga verksamheter som fysik, men
undersöker andra fenomen och behöver därför andra metoder och sätt att kommunicera resultat. Den enda vägen leder fel, oavsett vad det är för väg som stakas ut. För kulturvetaren är resan mot ökad förståelse målet. Kultur och hållbarhet är frågor man aldrig blir klar med, utmaningar som ständigt måste arbetas med. Eventuella
resultat är och förblir alltid temporära och kontextbundna. Kultur och hållbarhet är inte komplicerade problem,
utan komplexa och dynamiska processer.
För att arbetet med hållbarhet verkligen ska leda till ökad hållbarhet krävs förståelse för förutsättningarna och
vad det är för typ av problem man har att hantera. Det görs en massa insatser på området, men eftersom utgångspunkten är mer eller mindre oklar, i alla fall för allmänheten, är det högst osäkert om hållbarhetsarbetet
verkligen leder till att samhället blir mer hållbart. Min utgångspunkt är att hållbarhet felaktigt betraktats som
ett komplicerat problem, när det i själva verket är ett komplext problem. Slår man upp orden komplex och komplicerad i ett synonymlexikon sägs det att komplex och komplicerad betyder samma sak. Men skillnaden mellan
komplex och komplicerad är dock vedertagen inom många olika vetenskaper, och den är viktig att observera och
medvetandegöra. Om arbetet bygger på felaktiga utgångspunkter kommer resultatet inte att bli det avsedda och
önskvärda. Skillnaden mellan komplex och komplicerad är allt annat än trivial. Följande distinktion, som jag hittat på nätet, är allmänt vedertagen:
Komplicerad – många delar, svårt att greppa, krävande att förstå, men förutsägbart beteende, predikterba
ra egenskaper (i detalj). Systemets egenskaper kan härledas ur delarnas egenskaper.
Komplex – icke-linjärt beteende, oförutsägbart i detalj, oväntade egenskaper kan uppstå, så kallad ”emer
gence”, tex elektrokemisk aktivitet i hjärnan ger upphov till medvetande.
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Hållbarhet är liksom kultur ett komplext problem. Det är problematiskt att tro att saker är svåra eller enkla. Verkligheten är långt mer komplex än så. Saker och ting kan vara svåra på olika sätt. Det måste man förstå om man
vill arbeta med hållbarhet, eller låt mig förtydliga, om arbetet med hållbarhet faktiskt ska leda till att hållbarheten i samhället ökar. Hållbarhet har i hög grad med kultur att göra och nyckeln till framgång är insikt om och
förståelse för hur vanliga människors vardagliga handlingar ger upphov till komplexa strukturer som alla, både
påverkar och påverkas av. Hållbarhet är en utmaning, liksom arbetet med jämställdhet och inget man blir färdig
med. Det finns inte en väg eller ett sätt, bara många olika, mer eller mindre väl fungerande sätt. Alla sätt att se
på hållbarhet och alla svar på frågorna som tangerar ämnet har sina problem och förtjänster, och det kommer an
på kontexten vad som är bra och fungerar och vad som inte gör det. Inget är givet på förhand. Det är en viktig
utgångspunkt och inställning att ha med sig in i arbetet. Samma sak kan förklaras på många olika sätt. Bara för
att det inte fungerade första gången betyder inte att metoden i sig är dålig. Det betyder bara att det inte fungerade där och då, under de förutsättningarna. Hållbarhet handlar om uthållighet, om att närma sig samma fråga
från olika håll, med olika metoder. Upprepning och ett slags evig återkomst av det samma, kanske man skulle
kunna säga, för att redan här knyta an till ett tema som kommer att utvecklas längre fram. Det viktiga är inte
vad man gör, utan att man utvärderar och drar lärdom av det som blev gjort samt att man tar tillvara det som
fungerar och gör sig av med det som inte fungerar. För att uppnå hållbarhet krävs att man inte bestämmer sig
förhand om antingen eller, en gång för alla. Målet med hållbarhetsarbetet är vägen dit.
Frågan man måste ställa sig är om man ska arbeta med hållbarhet, eller arbeta med hållbarhet? Det finns en avgörande skillnad mellan dessa båda angreppsätt, liksom det finns en skillnad mellan komplext och komplicerat.
Idag arbetas en hel del med hållbarhet, men det arbetas inte speciellt mycket med själva grundproblemet. Väldigt ofta fastnar man i debatter om hur begreppet ska definieras. Min förklaring till att man fastnar där är att ett
komplext problem behandlas som om det vore komplicerat. Hållbarhet är liksom skogen som man inte ser för
alla träd (vilket är en liknelse jag brukar använda för att visa hur man kan tänka om man vill förstå vad kultur
är). Kultur och hållbarhet kännetecknas av undflyende. Studerar man detaljerna går helheten förlorad och fokuserar man helheten försvinner detaljerna. Kunskapen finns på en obestämbar plats mellan. För att lyckas uppnå
hållbarhet måste man inse att det inte finns några linjära kedjor av kausala samband att söka sig bakåt eller framåt längs för att till finna orsaker och lösningar. Hållbarhetsarbetet går inte att delas upp i delproblem som löses
för sig och sätts samman till en helhet. Nyckeln till framgång i arbetet med hållbarhet är att finna lösningar som
inte reducerar komplexiteten. Just det är viktigare att förstå än att vara expert på att återvinna värmeljus, åka
kollektivt eller handla ekologiskt. Vi måste börja arbeta med hållbarhet och börja leva mer hållbart, istället för
att fokusera på vad hållbarhet är. Vi vet alla vad som är ohållbart och det är det enda som verkligen betyder något. Därför finns inget att bråka om, även om alla inte är helt överens om hur begreppet ska definieras eller om
det är bra att odla ekologiskt eller ej. Det råder heller ingen tvekan inom forskarvärlden om att klimatet påverkas av människan, vilket inte betyder att alla som forskar om klimat nödvändigtvis är eniga om alla detaljer. Inom en snar framtid kommer det att leva tio miljarder människor på jorden, av begränsade resurser. Allt vi behöver veta om hållbarhet vet vi redan. Det som krävs nu är verkstad, handling i smått såväl som stort. Ingen kan
göra allt, men alla kan göra något. Just do it, är det enda som fungerar. Vi står ständigt inför val där det finns
minst två vägar och där man alltid kan välja det som är bättre. Bussen eller bilen till jobbet? Ekologiska eller besprutade bananer? Gör man det svårare än det är kommer utmaningen inte att kunna hanteras. Komplexitet uppstår ur det enkla, genom interaktion, över tid. Därför kan problemet inte lösas genom arbetsdelning, ledningsinsatser och en målsäkrad plan för arbetet. Så löser man komplicerade problem. Hållbarhet är ett komplext problem
eller ett slags utmaning vars lösning växer fram mellan människor i vardagen.
Vad behövs för att lära sig hantera utmaningen: evidens, eller verktyg att tänka med? Handling och kompetens
att förstå och hantera komplexitet, menar jag. Många människors agerande i vardagen gör skillnad, och det är
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lätt att förstå, för det är just vad som försatt oss i den prekära situation vi befinner oss i. Handlingar i vardagen.
Där börjar problemen, men där finns också lösningen. Hållbarhet är liksom kultur en process. Och för att underlätta arbetet behövs verktyg att tänka med och incitament att arbeta med. Det behövs fler texter som främjar kritiskt, analytiskt tänkande. Inte fler böcker som förklarar vad som måste göras eller presenterar nya fakta i målet.
Det finns redan ett överflöd av sådana texter och alldeles för många konsulter som reser land och rike runt för
att kränga sin unika universallösning. Förenklat och i sammanfattning handlar det om att inse att det svåra är
att förstå hur enkelt det är egentligen.
Det finns en dröm, en mycket utbredd dröm, som människan närt sedan urminnes tider. Det är en naiv dröm
om att det skulle gå att få det man vill ha utan att det kostar något. Grisen Särimner i den nordiska mytologin är
ett exempel på den drömmen, det tänkandet. Ymnighetshorn är ett annat uttryck. En aldrig sinande källa att ösa
ur. Den drömmen tar sig olika uttryck och alla kan känna igen sig i den, på ett eller annat sätt. Vi köper lotter
och hoppas på att våra ekonomiska problem ska lösa sig, snabbt, enkelt och utan egen insats. Drömmen finns i
populärkulturen, till exempel i TV-serien från 70-talet, Pojken med guldbyxorna som nu blivit film. En variant på
drömmen finns även i filmer som Interstellar, där mänskligheten överger jorden och flyttar till en annan planet.
Det är en enkel lösning på ett problem som aldrig hade uppstått om fler ägnade sig mer åt det som är här och
nu. En lockande lösning på ett komplext problem som bottnar i oförmågan att inse hur saker och ting faktiskt
fungerar. Hållbarhetsutmaningen är en intellektuell och en kulturell utmaning mer än något annat. Problemen
visar sig visserligen i naturen, men det är i våra huvuden knuten eller låsningen finns som behöver lösas upp för
att ett mer hållbart samhälle ska kunna växa fram. Människans kollektiva, naiva längtan efter enkla lösningar
som gör att man slipper tänka på sådant som är jobbigt är problemet. Drömmen är stark och den finns överallt,
även inom vetenskapen. Nationalekonomen Milton Friedman tangerar den. Hans teori som går ut på att evig
tillväxt är möjlig ser vetenskaplig ut, men den är bara en modern och skenbart vetenskaplig variant på drömmen
om ett ymnighetshorn. Vi måste göra upp med och överge det omogna tänkande som gör att man letar mer olja
även om alla vet att det är en ändlig och miljöförstörande resurs. Hela världsekonomin bygger på orimligt billig
energi. Skulle vi betala det verkliga priset för oljan och kolen skulle det leda till kaos. Vi har i sanning målat in
oss i ett hörn. Under tiden som det tjafsas och man tvekar om det verkligen är bra att köpa ekologiskt händer
det saker på andra ställen på jorden. Det som köps i julhandeln och alla fynd som bjuds ut på ändlösa realisationer produceras ofta under svåra umbäranden för arbetarna i så kallade Export Processing Zones. Låglöneländer
är ett annat exempel på den där drömmen. Hur kan en tänkande människa på allvar tro att någon annan skulle
nöja sig med mindre än vad man själv har? Och hur kan man få för sig att det är möjligt att köpa hamburgare,
pommes, läsk, några morötter och en leksak, för några tior utan att någon annan får betala priset i form av lägre
lön eller orimliga arbetsvillkor? There is no such thing as a free lunch! Gång på gång och överallt uppfinns den
där evighetsmaskinen trots att alla vet att det är en omöjlig dröm. Och så länge drömmen hålls vid liv försvåras
hållbarhetsarbetet. Så länge hållbarhet (och kultur) betraktas som något komplicerat, och så länge det söks efter
en lösning, den bästa lösningen, kommer själva grundproblemet att finnas kvar och gäcka oss. Hållbarhet är ett
komplext problem. Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att förstå det.
En bild säger mer än tusen ord sägs det och därför valde jag att illustrera poängen genom att så att säga måla
med ord på detta sätt. Att exemplen är hämtade från kulturens värld är naturligtvis ingen slump, det är där som
både utmaningen och lösningen finns. Kulturvetenskap anklagas ofta för att vara en inexakt vetenskap, eller helt
enkelt flum. Men den kritiken handlar om att skjuta på budbäraren och ändrar inget i sak. Vårt sätt att leva och
organisera vardagen och samhället idag är inte hållbart. Kulturen är fylld av tankar på och uttryck för omöjliga
drömmar om utifrån kommande lösningar och orimliga förhoppningar om att problem kan exporteras. Däri ligger hållbarhetsutmaningen, i kulturen och människans sätt att tänka. Det är kulturvetarens otacksamma uppgift
att visa hur omoget människor tänker och agerar. Hållbarhet är inte ett komplicerat problem som löses genom
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att ledare för världens länder skriver på ett avtal eller genom att förlita sig på experter. Hållbarhet är en komplex, kollektiv, utmaning som alla står inför och ska klimatförändringarna kunna hindras måste den tanken genomsyra allt man gör både som individ och samhälle.

Det dunkelt sagda är inte alltid dunkelt tänkt!

Att anklaga någon för att inte ha koll, eller för att torgföra illa genomtänkta tankar. Att hävda att den text man
läser är resultatet av dunkelt tänkta tankar, är en av de mest utbredda härskarteknikerna inom akademin och
samhället. Och att det är en härskarteknik bevisas av att den som kommer med anklagelsen sällan anför några
andra skäl för sin analys än att: 1. Jag förstår inte texten, alltså är det fel på texten: 2. Citatet ”Det dunkelt sagda
är det dunkelt tänkta.” Genom att upprepa det där citatet menar man att allt som behöver sägas i frågan är sagt.
Därmed anses den andres intellektuella kvaliteter avgjorda, avfärdade och den anklagade förväntas efter uppsträckningen lämna rummet med svansen mellan benen. Och eftersom dessa anklagelser så gott som alltid kommer uppifrån är det ett eﬀektivt sätt att hålla akademin fri från oönskade element och tankar som inte passar in
i den rådande, normerande, ordningen och kunskapssynen.
Anklagelser om att uttrycka dunkelt tänkta tankar råkar kulturvetare ofta ut för, eftersom deras studieobjekt är
vagt, till sin natur. Anklagelsen kommer ofta från människor som inte accepterar eller gillar tankarna och som
därför inte tycker att resultatet hör hemma i akademin. Det är ett sätt att försöka ta äran av och misskreditera
den anklagade och dennes budskap, utan att behöva bemöta innehållet. För den som anklagar återkommer ytterst sällan. Allt är enligt kritikern sagt, i och med uttalandet av citatet: ”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.” Själv förstår jag inte uttalandet, och ingen har ens försökt förklara vad det betyder, eller varför något som är
dunkelt per definition är dåligt. Kultur är vagt eller dunkelt, till sin natur, det är ett faktum. Man kan tycka vad
man vill om den saken, men det är så det är och det vore ovetenskapligt att försöka ge sken av något annat. Vetenskapen undersöker verkligheten och måste därför anpassa sig efter den, inte tvärtom.
Invändningar och kritik som handlar om innehållet är något helt annat än svepande anklagelser för att sprida
ogenomtänkta tankar. Invändningar och kritik som utgår från texten som faktiskt föreligger, kritik eller frågor
som handlar om tankarna som lagts fram för granskning, är värdefulla och bör välkomnas av alla som verkligen
vill veta. Det är svårt att skriva vetenskap och ibland blir det fel. Konstruktiv kritik är nödvändig för att vetenskapliga resultat ska kunna uttryckas på bästa och tydligast möjliga sätt. Det är så som ny och fördjupad kunskap växer fram, genom utbyten av tankar om innehållet i den text som föreligger. Men för att nå dit krävs att
miljön där texten läggs fram präglas av välvilja och en önskan om att förstå, även om allt inte är klart och tydligt
förklarat från början. I dagens målstyrda och hårt eﬀektiviserade akademi finns allt mindre tid för den typen av
utbyte som det klassiska, humanistiska seminariet skapade förutsättningar för och där det fanns tid och möjlighet att gemensamt reflektera över högst komplexa problem. Den förmågan behöver uppvärderas och tas till heder igen.
Det finns allt mindre tid för lyssnande samtal och utbyte av tankar idag. Samtal och seminarier där man gemensamt undersöker problem utan krav på sig att komma fram till ett enda, bästa svar på frågan man möts kring.
Samtal ser jag som en förutsättning för att nå kunskap om kultur. Samtal kräver att man öppnar och blottar sig
och utan förutfattade meningar tar sig till gränsen för vetandet och utmanar sin förmåga. Samtala kan man bara
göra i en gemenskap präglad av trygghet, där man lyssnar mer på vad som sägs än på vem som talar. Samtal
handlar om ömsesidigt utbyte av tankar, om att lyssna mer än att tala. I ett samtal räcker det inte att säga, ”Jag
förstår inte!” I ett samtal är det minsta man kan begära att man förklarar vad det är man inte förstår, av det man
läst eller hört. För att utbyten av tankar ska leda till ökad förståelse krävs att man sätter ord på sin egen (o)förmåga, att man konfronterar den andre utan andra vapen än sin intellektuella förmåga. I ett samtal är utgången
inte given på förhand. I ett samtal är allas ord och tankar lika mycket värda. Där kommer man inte undan med
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att anklaga någon för otydlighet utan att ange skälen för det. Där håller det inte att säga orden: Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
Vetenskap är ingen kamp om att hinna först till ett mål, utan en kollektiv resa i okänd terräng där alla borde ha
allt att vinna på att samarbeta. Fast det är inte så det ser ut eller fungerar. Samtalet trängs allt mer undan till förmån för debatten. Vad är det som gör att det sker, gång på gång? Vilka mekanismer, tanketraditioner eller egenskaper är det som gör härskarteknikerna möjliga? Jag finner många pusselbitar till förståelse hos den tyske
1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsche (2001:82), till exempel i hans bok Morgonrodnad. Där finns en aforism
som kan användas för att tänka med kring frågan om dunkelhet.
”Subjektets” okända värld. – Något som människor alltid har haft svårt att förstå, från äldsta tid fram till
nu, är deras okunnighet om sig själva! Inte enbart vad gott och ont beträﬀar, utan om betydligt väsentliga
re saker! Ännu är den urgamla vanföreställningen högst levande att man vet, och vet exakt i varje enskilt
fall, hur det mänskliga handlandet kommer till stånd. Inte bara ”Gud som skådar in i vårt hjärta”, inte
bara gärningsmannen som begrundar sin gärning, – nej, inte heller alla de andra hyser några tvivel om att
de förstår det väsentliga i en annan människas handlingssätt. ”Jag vet vad jag håller andra för ansvariga,
jag kan nämna namnet på alla moraliska möjligheter och inre röster som föregår en handling; ni kan hand
la precis som ni vill, – här förstår jag mig själv och också alla andra” – så tänkte alla förr i tiden, så tänker
nästan alla idag.
Den som tänker så anser sig bara behöva ”gå till sig själv” för att förstå alla människor och deras tankar och
handlingar. Det är en spridd missuppfattning, men en missuppfattning är det. Den finns i alla hierarkier och tenderar att förstärkas ju högre upp i systemet den förekommer och ju mer makt den som uttalar omdömet har. För
med makt kommer rätt, som bekant. Människan är bara den mest fulländade varelsen som vandrat på jordens
yta om hen får säga det själv. Studeras människan kritiskt, vilket Nietzsche gjorde, är det enkelt att se uttryck
för ignorans och hybris som bygger på subjekts okunnighet om sig själva. Och när man möts av kritik, för att
den som kritiserar inte har en aning om ..., utan närmare precisering om vari okunskapen består, har vi att göra
med en härskarteknik som inte syftar till något annat än att platta till och tysta. Kritiken faller dock tillbaka på
den som uttalar den, om denne inte anför några som helst andra argument än sin egen oförmåga att förstå. Det
kan aldrig anses räcka att utgå från sin själv för att förstå något. Problemet är dock gammalt och utbrett. Åter
till Nietzsche som i fortsättningen på citatet hävdar att även de mest ansedda tänkare visar prov på denna djupt
mänskliga egenskap.
Sokrates och Platon, i detta hänseende stora tvivlare och beundransvärda förnyare, var dock harmlöst
rättroende vad beträﬀar denna ytterst ödesdigra fördom, denna den mest djupgående villfarelse att ”den
rätta handlingen måste följa på den rätta kunskapen”, – i denna grundsats var de alltjämt arvtagare till
det allmänna vansinnet och dunklet: att det skulle finnas ett vetande om handlingens väsen. ”Det vore ju
förskräckligt om inte insikten i den rätta handlingens väsen följdes av den rätta handlingen”, - det tyckte
de stora männen var tillräckligt för att bevisa denna tanke, motsatsen föreföll dem helt otänkbar och van
sinnig. – Och ändå är det just denna motsats som är den nakna realiteten, den som sedan evigheter tillba
ka dagligen bevisas i varje ögonblick!
Av något följer automatiskt ingenting annat. Av ett är följer inte ett bör, inte självklart. En dunkelt tänkt tanke
kan leda till klarhet, och klarhet kan leda till dunkelhet. Allt handlar om vad man talar om och försöker förstå.
Mellan ett är och ett bör finns ett subjekt vars inre värld är okänd, ofta även för subjektet självt. Det är i det där
mellanrummet som kunskapen uppstår, eller som kunskapen måste passera för att bli till kunskap. Utan kunskap om människan och kulturen finns ingen kunskap, bara information. Utan förståelse för makt som också
uppstår mellan går det inte att förstå det man inte redan vet, går det inte att överskrida det givna. Verkligheten
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rättas alldeles för ofta efter kartan eftersom det är lättare att göra något som man har gjort förut, än att tänka
om och acceptera det obegripliga (det vill säga sin egen oförmåga). Det tror jag ingen accepterar som en god definition på forskning. Men det kan och får inte bara bli en läpparnas bekännelse, det krävs också handling. Upp
till bevis. Var finns argumenten, det vill säga argument som kan bemötas? Nietzsche skriver vidare.
Är inte den ”förskräckliga” sanningen den att det som man överhuvudtaget kan veta om en handling ald
rig är tillräckligt för att göra handlingen, och att bron från kunskap över till handling hittills aldrig blivit
slagen i ett endaste fall! Handlingarna är aldrig det som de tycks oss vara!
Kloka ord. Dagligen och stundligen bevisas trovärdigheten i uttalandet. Utgår vi bara från oss själva är världen
befolkad av nästan uteslutande obegripliga medmänniskor. Om säger om, vi väljer att bara utgå från oss själva
och om vi väljer att inte tänka längre än näsan räcker. Ändå är det just vad som händer, hela tiden. Människor
med makt (både ekonomisk och akademisk) anser sig ibland inte behöva utgå från någon/något annat än sig själva. För de har ju makt och blir därför oantastliga. Fast om kollektivet accepterar detta ligger vägen vidöppen för
allehanda obehagliga figurer med allt annat än kunskap och ett öppet och hållbart samhälle för ögonen. Därför
måste det lyssnas mer på vad som sägs, och mindre på vem som talar. Därför vill jag samtala istället för att debattera, för samtalet sätter orden och tankarna i centrum, inte individen.
Det har varit mycket mödosamt för oss att lära oss att de yttre tingen inte är så som de synes vara, – nå
väl, det förhåller sig på samma sätt med den inre världen! Moraliska handlingar är i själva verket ”något
annat”, – mer kan vi inte säga: och alla handlingar är i grunden okända. Motsatsen var och är den allmän
na tron: vi har den äldsta realismen emot oss; fram till nu har människan tänkt: ”en handling är så som
den ter sig för oss.” (När jag läser de här orden igen kommer jag uttryckligen att tänka på en passage hos
Schopenhauer, vilken jag här vill åberopa som bevis för att också han, och det utan minsta skrupler, haka
de sig fast och blev hängande i denna moraliska realism: ”Var och en av oss är verkligen en kompetent
och fullkomligt moralisk domare, med exakta kunskaper om gott och ont, helig i det att det goda blir äls
kat och det onda avskytt, - allt detta är var och en av oss så till vida som det inte är våra egna utan andras
handlingar som undersöks och vi blott och bart måste uttrycka vårt gillande eller ogillande, medan utfö
randets börda vilar på främmande axlar. Var och en kan följaktligen som biktfader helt och hållet företrä
da Gud.”)
Det handlar om att lära sig hantera obehaget som lätt uppstår i mötet med det okända. Kulturen är inte som
man vill att den ska vara, den är som den är och bara för att man lever mitt i den betyder inte att man förstår
den fullt ut. Mycket talar för att kultur inte går att förstå in i minsta detalj. Verkligheten är som den är, inte som
människor önskar att den vore. Kanske delar du inte min bild, men det betyder inte att jag har fel och du har
rätt. Och bara för att du inte förstår eller uppfattar det jag säger som dunkelt eller obegripligt betyder inte att
det är så. Ska kunskap om kultur kunna utvecklas och bli användbar krävs förståelse för detta, och förmåga att
hantera rädslan för det okända. Det är inte konstigt alls att man drabbas av en känsla av svindel när insikten om
kulturens inneboende vaghet och fundamentala öppenhet går upp för en. Det är mänskligt att reagera känslomässigt, men det är ovetenskapligt att låta den känslan styra ens handlande.
Avslutar denna intellektuella uppgörelse med alla orättfärdiga anklagelser för dunkelt tänkta tankar med att presentera en vacker och väldigt klok dikt (eller aforism, simulacra, tankeverktyg) av Gustav Fröding, som liksom
Nietzsche hade den ovanliga och värdefulla förmågan att tänka bortom sig själv. Det borde vi göra mer, istället
för att bara utgå från oss själva. Fröding skriver.
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Nu är jag led vid tidens skism emellan jord och stjärnor. Vår idealism och realism de klyva våra hjärnor.
Det ljugs när porträtterat grus får namn av konst och fägring. En syn, som svävar skön och ljus i skyn, är
sann som hägring.
Men strunt är strunt och snus är snus, om ock i gyllne dosor, och rosor i ett sprucket krus är ändå alltid
rosor.
Nonsens och felaktigheter är just nonsens och felaktigheter, oavsett om det är en professor eller en galning som
uttalar orden. Den enda invändningen värd att ta på allvar är den som består av argument som går att bemöta.
Samtalet är därför kungsvägen till kunskap och förståelse, i alla fall om det man vill veta något om är vagt, föränderligt och komplext. Det respektfulla samtalet där tankar bryts mot andra tankar och där man lyssnar på och
resonerar med varandra, där man möts med kunskapen i centrum och en ömsesidig vilja att förstå både varandra
och ämnet man samtalar om, är kungsvägen till förståelse för både kultur och hållbarhet. Gör man det, om man
samtalar, kommer man att finna att det som låter dunkelt i de flesta fall alls inte är dunkelt tänkt, utan en så exakt och klart uttryckt beskrivning som det är möjligt att ge av ett fenomen som till sin natur är dunkelt.

Nomadologisk vetenskap

Kultur har jag studerat eller i alla fall försökt förstå sedan långt innan jag började på högskolan. Så länge jag
minns har kulturen både intresserat och gäckat mig. Och det gäller alla, föreställer jag mig. Ingen kommer nämligen undan kulturen. Även en kulturförnekande kultur är en kultur på samma sätt som alla andra kulturer. Människan skapar kultur medvetet genom att reflektera över den eller omedvetet genom att leva sitt liv fullt upptagen av annat. Alla både påverkar och påverkas av kulturen. Kultur är alltid både och, aldrig antingen eller. Det är
en viktig grundpremiss för en nomadologisk kulturvetenskap. En annan grundpremiss är förändringen, dynamiken och tillblivelseprocessen. Kultur uppstår mellan och rör sig hela tiden. Boken heter studier av förändring, i
rörelse, av just det skälet. Det är vad kulturvetare gör, studerar förändring samtidigt som forskaren befinner sig i
rörelse och därför är nomadologi en välfunnen term.
Hur gör man då för att studera kultur, som är gäckande och fylld av paradoxer och som ständigt förändras? Ett
vanligt sätt, ibland kallat det vetenskapliga sättet, handlar om att söka lagbundenheter eller i alla fall regelbundenheter som gör att det går att uttala sig om framtiden. Det torde stå klart vid det här laget att jag valt en annan väg. Den nomadologiska vägen är dock lika vetenskaplig. Nomadologi eller minor science (som är ett annat
namn för samma sak) handlar om att inte bara acceptera komplexiteten och kreativiteten utan bejaka den och
göra något konstruktivt av den i undersökningen. Det handlar om att skriva en levande och öppen text som inte
låser fast och bestämmer, utan som öppnar upp och hjälper till att tänka. Nomadologi handlar om att inkorporera upptäckarglädjen både i sökandet efter förståelse och i presentationen av resultatet av det vetenskapliga arbetet. Kulturen finns som sagt överallt och alla är medskapare av den. Alla kan och bör därför lära sig se och bli
bättre på att förstå kultur. Kulturvetenskap är en demokratiskt inbjudande och ödmjuk vetenskap eftersom kulturens inneboende nyckfullhet och dess icke-linjära tillblivelser, som hela tiden pågår utan någon på förhand
uppgjord eller fastställd riktning, inbegriper alla, inte bara kulturvetaren som studerar processen. Kultur är resultatet av interaktion och samverkan. Kunskap om kultur kräver därför mångas engagemang för att bli begriplig
och användbar. Samma sak kan och bör förklaras på många olika sätt. Det finns inte ett, bästa svar, på någon fråga som rör kultur. Kultur är därför heller inget man kan bli expert på. Alla kan alltid bli bättre på att förstå kultur, men kunskapen om den kan och får inte låsas fast eller bli exklusiv. Kulturforskaren har inte tolkningsföreträde och därför ligger fokus på verktygen, begreppen eller på förslagen att se på och förstå förändringens (föränderliga) dynamik. Nomadologi handlar om att skapa engagemang, om att främja förståelse och sprida insikt om
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förutsättningarna för förändring. Eller om att likt nomaderna befinna sig i rörelse, tillsammans med det man
studerar.
Nomadologi handlar om att lära sig hantera komplexiteten och förstå kulturens fundamentala öppenhet samt
undersöka möjligheter till och förutsättningar för förändring. Det handlar alltså mer om att förstå vad som skulle kunna bli, än om att slå fast vad som är. Den som vill forska om och förstå kultur måste röra sig med och förändras, tillsammans med det man studerar: Metoden kan aldrig vara given på förhand, den måste uppfinnas vartefter och förändras med det som studeras. Kunskapsobjektet och den studerade kontexten bestämmer vad som är
den bästa metoden och materialet. Och frågan är viktigare än svaret, för frågan styr perceptionen och kognitionen. Det som är funktionellt är bra, det dysfunktionella är dåligt. Närmare än så går inte att komma en definition av nomadologin. Därför är detta en metodbok för studier av kultur, snarare än en bok om kulturvetenskaplig metod. Teorin och metoden är invävd i texten och presenteras tillsammans med resultatet, eller hellre: Teorin, metoden och resultatet är delar av samma helhet som läggs i läsarens händer för att främja förståelse för
förändring. Ett annat och mer hållbart samhälle är möjligt, om tillräckligt många vill, och förstår man förutsättningarna för förändring ökar chansen att fler inser att kulturen redan idag är resultatet av kollektiv handling.
Kulturen är skapad av oss som lever och verkar här och nu. Fler behöver tänka mer på vad de vill och börja reflektera över varför de gör som de gör. Det är första steget mot förändring och när det steget väl är taget är det
bara att fortsätta, ett steg i taget. Om och när många vill samma sak ökar chansen dramatiskt att det blir så även
om den här typen av processer aldrig går att styra mot ett mål.
Kulturvetenskapliga texter kan och bör utmana. Här handlar det inte om att leda något i bevis, utan om att uppmuntra till reflektion, om att lära sig tänka nytt och förbi det givna. En levande och hållbar kultur kan inte måttbeställas eller tvingas fram, den är ett resultat man bara kan hoppas på och förhålla sig ödmjuk inför. Boken är
ett slags arena för samtal. Nyttan med denna typ av forskning uppstår i mötet med andra tankar, i reflektionen
över det som sägs. En enskild kulturforskare kan aldrig fånga alla aspekter av kulturen som undersöks. För att
resultatet ska bli användbart behövs aktiva läsare som inte bara passivt tar emot utan kommer med invändningar. Utan läsare som reagerar och rättar till felen som oundvikligen finns här och var i en framställning som denna faller boken platt till marken. Utan samverkan med dem forskningen handlar om och berör blir kulturforskningen obskyr. Kulturvetenskapliga texter som inte är skrivna för att engagera och som mottagaren förväntas
förhålla sig passiv till motverkar själva syftet med forskningen som för nomadologen handlar om att öka engagemanget och främja uppkomsten av olika förståelser för kulturen som kan ligga till grund och bilda utgångspunkt
för samtal om det som var, är och kan bli.
Kulturvetenskapen jag bedriver är en annan typ av vetenskap, och det är den konsekvent. Nomadologisk (kultur)vetenskap är en vetenskaplig praktik som inte går att låsa fast, det är en öppen vetenskaplig praktik, utan
några andra regler än transparens och kritiskt tänkande. Nomadologin, i alla fall den variant som här beskrivs,
är ett slags vetenskapligt uppror mot allt vad konventionell vetenskaplig praktik heter. Kunskapen måste vara fri
för att bli angelägen. Vetande kan inte låsas in eller kontrolleras utan att något avgörande och viktigt går förlorat, nämligen lusten att lära. Vetenskapen och den högre utbildningen håller på att förändras i riktning mot ett
slags marknadsanpassad lean produktion av ”kunskap”, eller snarare mät- och jämförbara resultat. Vetenskap
handlar idag allt mer för enskilda forskare om att meritera sig, och för samhället och näringslivet om att få legitimitet för det man redan visste eller vill göra. Utvecklingen oroar mig. Därför gör jag motstånd genom att välja
andra sätt, konsekvent. Bland annat låter jag mig inspireras av ett citat från Deleuze där han talar om sitt mångåriga samarbete med kollegan Félix Guattari.
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Vi var bara två, men det som var viktigt för oss var inte så mycket att arbeta tillsammans utan snarare det
ta egendomliga faktum att arbeta mellan oss båda. Vi var inte längre ”författare.” Och det här mittemel
lan refererade till andra personer som var olika på olika sidor. Öknen växte samtidigt som den blev mer
befolkad. Detta hade ingenting att göra med en skola eller med igenkännandeprocesser utan det hade
framför allt att göra med möten. Och alla dessa historier om tillblivanden, förbund mot natur, a-parallell
utveckling, tvåspråkighet och tankestöld är vad jag haft ihop med Félix. Jag har stulit Félix och jag hoppas
att han gjorde på samma sätt för gentemot mig. (Deleuze & Parnet 2002).
Sådana strategier handlar om att göra sig medveten om att väldigt lite i världen är nytt och unikt. Det handlar
om att förstå att det som uppfattas som nytt och unikt i själva verket är variationer av gamla teman, oväntade
kombinationer av välkänt stoﬀ, och att det är handlingarna som många utför som skapar världen. Kreativitet
uppstår mellan människor och i mötet med andra. Därifrån kommer impulserna till nya tankar. Genom att stjäla
snarare än att resa anspråk på att ha använt det stulna till punkt och pricka enligt upphovsmannens eller upphovskvinnans intentioner uppnås två saker. För det första får författaren äran av att vara den som givit impulsen
till användningen och för det andra får läsaren hjälp att själv bilda sig en uppfattning om relevansen i tankarna.
På det sättet engageras fler aktörer i samtalet, vilket är en förutsättning för uppkomsten av långsiktigt hållbara
lösningar.
Nyckeln till framgång är något så enkelt och samtidigt svårt som en plats, ett rum där möten mellan forskarens
resultat och dem de vetenskapliga rönen angår kan äga rum. För att det hela ska fungera och för att främja vidare samtal måste det vara en plats med högt i tak där många kontinuerligt och prestigelöst kan utbyta tankar och
föra samtal kring hur man bäst utnyttjar resurserna och kompetenserna som man sammantaget förfogar över.
Kulturvetare undersöker inte bara kultur, tillsammans med alla andra i samhället är forskarna medskapare av
kulturen som alla både påverkar och samtidigt påverkas av. Alla är medskapare till kulturen som nomadologen
studerar, därför vore det förmätet av mig att hävda att resultatet, innehållet i boken, är mitt och bara mitt.

Kulturvetenskapliga vändningar, i ljuset av Foucault

Deleuze och Guattari, eller deras filosofi, utgör navet för tankarna som presenteras här, fast boken handlar inte
om dem eller deras filosofi. Jag har verkligen försökt stjäla och göra något eget av deras tankar och texter, med
ambitionen att säga något nytt och oväntat om samtiden, för att locka andra att se på samhället och kulturen på
nya sätt, och för att själv få möjlighet att samtala vidare om kunskapen som arbetet resulterat i. Denna och de
andra två böckerna i serien är resultatet av mina år i akademin, texterna är mitt sätt att bidra till kunskapsutvecklingen i Sverige. Böckerna är ingen sammanfattning av vad jag lärt genom åren men det jag läst, lärt och tagit intryck av syns mer eller mindre tydligt i texten. Jag skriver lika mycket för att lära som för att undervisa, för
det är bara så man kan gripa sig an kulturen, så att säga på dess egna premisser. Nomadologi handlar både om
att studera och röra sig tillsammans med det man undersöker och det är också min livsfilosofi. Detta är ingen
bok om tankar och tänkare, det är en tänkande bok som manar till eftertanke. Jag reser inga anspråk på att sitta
inne med den rätta tolkningen, jag vill istället både bygga vidare på ursprungstexterna och visa hur man kan fortsätta bygga. Läsa, skriva och tänka handlar inte om att passivt ta emot, utan om att skapa något tillsammans.
Den som vid sidan av Deleuze och Guattari har betytt mest för min intellektuella utveckling är Michel Foucault.
Hans tänkande har påverkat mitt på fler och mer djupgående sätt än jag förstår och kan redogöra för. Det var via
Foucault jag upptäckte Deleuze. Introduktionen till nomadologin tar därför sin början där, i en reflektion över
några betydelsefulla intellektuella vändningar som Foucault kan sägas ha inspirerat vetenskapsvärlden till. Sådär
är det med tänkande, det finns inga vattentäta skott mellan någon eller något, ingen början eller slut, bara interaktion och tillblivelse. Språket och kulturen är öppna helheter som hela tiden både läcker och absorberar influenser som transformeras och förändrar. Mitt val av Foucault som utgångspunkt för introduktionen är kontingent,
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men inte godtycklig. Man kan tänka sig andra startpunkter, men det är här jag vill börja. Jag ser nomadologin
som ett slags operationalisering av Foucaults diskursteori, ett sätt att göra verkstad av hans tankar om relationerna mellan makt, vetande och subjekt.
Vetenskapssamhället håller på att rämna under tyngden av sådana inneboende konflikter som Foucault och andra pekat på, och för att bryta den illavarslande trenden behövs en ingående och öppen dialog mellan företrädare
för olika intressen kring frågor som: Vad är vetenskapens uppgift i samhället, och vad kan olika ämnen bidra
med? Hur ser vi på kunskap och hur avgörs vad som är bra och angelägen vetenskap? För vem och varför bedrivs
forskning? Det finns inga givna svar på frågorna, därför har jag valt ett samtalande anslag. Min utgångspunkt är
dock denna: Jorden är den enda plats i hela universum där människan kan leva som människa, med allt vad det
innebär. Människan är en integrerad del av livet på jorden, tillsammans med allt och alla andra. Det som skiljer
människan från resten av livet på jorden är människans förmåga att tänka abstrakt, och att skapa visioner och
drömmar. Det betyder dock inte att mänskligheten kan flytta till en annan planet. Även om det finns de som menar att det går och är önskvärt är det dels ett projekt som ligger väldigt långt fram i tiden, dels är det en bakvänd
tanke för om mänskligheten inte klarar av att ta hand om jorden vad är det då som säger att det går bättre på en
annan planet? Oavsett hur man tänker är frågan om hållbarhet avgörande för alla, för det är här människorna
lever och det är till jorden mänskligheten kommer att vara hänvisad under överskådlig tid. Och ska målet om
hållbarhet kunna nås krävs fördjupad insikt om att lika lite som någon äger kunskapen äger någon jorden. Både
planeten jorden och kunskapen måste förvaltas gemensamt. Samtal är därför av nöden, för det är den enda sant
demokratiska arenan för möten mellan och utbyte av tankar. Debatter är maktens skådeplats och där talas maktens brutala språk. Där handlar det om att vinna. Det är olyckligt, för kunskapen om livet angår alla och resurserna som finns att tillgå här på jorden är gemensamma. Livet är ett kollektivt projekt som alla är inblandade i, vare
sig man vill eller ej, och det finns som sagt inga enkla, entydiga svar på den här typen av frågor.
Foucault kan så här i efterhand pekas ut som ett slags vattendelare i akademin. Efter honom (och hans akademiska generationskamrater, så klart, ingen tanke eller tänkare uppstår i ett vakuum) finns å ena sidan de som i
någon mening utgår från och håller fast vid upplysningsprojektets omhuldande av Sanningen och som menar att
kunskapen finns nedlagd i världen, där forskarna upptäcker eller avslöjar den. Och å andra sidan de mer eller
mindre enade skeptikerna, ironikerna, diskursteoretikerna eller postmodernisterna, som menar att sanning, kunskap och makt är fenomen som skapas och upprätthålls kulturellt. Även om många tror det ifrågasätter inte
Foucault, Deleuze och andra sanningen, det är vetenskapens anspråk man diskuterar. Det är makten som analyserats och kritiserats, inte kunskapen. Utan kunskap är samhället inte möjligt. Den postmoderna kritiken handlar inte om att allting fungerar och går lika bra, utan om att det inte finns någon absolut punkt att förankra kunskapen i. Glädjande nog har det på senare tid öppnats dörrar och hittats konstruktiva vägar fram för vetenskapen, på båda sidor. Det har börjat samtalas över (de fiktiva) gränserna. Inte minst den nya forskningen om hjärnan har öppnat upp för en helt ny förståelse för innebörden i begreppet människa. Det handlar inte om antingen
arv eller miljö, utan om både och. Kunskap om kultur är lika viktig som kunskap om biologi, om man verkligen
vill förstå. Klimatfrågan liksom krisen i ekonomin i kombination med politikens misslyckanden har också visat
på behov av nya verktyg att tänka med för att hantera samhället på ett mer hållbart sätt. Nomadologi eller minor
science (dit jag räknar min egen forskning) och Royal science (dit naturvetenskapen räknas) – som är två termer
som Deleuze och Guattari använder och som kommer att presenteras närmare längre fram – förfogar tillsammans
över insikter och har gemensamt tillgång till användbara teorier och verktyg för att bygga en bättre och mer hållbar värld.
Min utgångspunkt är naturligtvis att kulturvetenskapen behövs i samhället, men inte som ett alternativ till annan vetenskap. Kulturvetenskap behövs lika mycket som andra vetenskaper, om vi ska fostra kritiskt medvetna
samhällsmedborgare som kan navigera i den motsägelsefulla värld som är vår. Kulturvetenskapen är lika lite
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som annan vetenskap ett alternativ. Olika vetenskaper kompletterar varandra och värdet av en disciplin, ett ämne, kan bara bestämmas i relation till andra ämnen och till kombinationer av ämnen. Alla strider om vem som
har bäst och mest värdefull kunskap tar fokus från vetandet som sådant och underminerar kunskapens roll i samhället. Det som är bäst kan fortfarande vara dåligt, eller oanvändbart. Bäst är ett relationellt begrepp. Användbart är bättre, för det pekar framåt, uppåt, utåt. Allt och alla kan alltid bli bättre, vilket gör att fokus riktas mot
vägen och innehållet. Den som strävar efter att bli bäst fokuserar på målet och inte på det som kommer sen. Tyvärr verkar det vara så att människans tänkande allt för enkelt faller in i antingen eller, för eller mot. Verkligheten är dock långt mer komplex än så, och därför behövs förståelse för dialektik, för det som är både och, samtidigt. Nomadologi är inget alternativ till konventionell vetenskap, det är ett sätt att tänka för att utveckla bättre
vetande och mer användbar kunskap. Allt för ofta tenderar utövare inom vetenskaper att gå till attack och mobilisera försvar för att värna sitt ämne (och resurserna man förfogar över samt makten och inflytandet), kanske
just för att motsättningarna och bristen på förståelse mellan företrädare för kultur- och naturvetenskapen varit
så stora och tydliga. Alla strider om kunskap är förödande eftersom det tar fokus, kraft och resurser från vetenskapens kärnuppdrag: Sökandet efter användbar kunskap.

Först fick vi en språklig vändning

Det kanske tydligaste tecknet på Foucaults inflytande, eller åtminstone inflytandet som den tanketradition han
verkade inom har haft på det samtida tänkandet, är det faktum att man talar om en språklig vändning. Jag tolkar i
alla fall den språkliga vändningen som en eﬀekt av Foucault och hans diskursperspektiv. Efter Foucault kom fokus i sökandet efter betydelsefull kunskap att riktas mot språket som fram till dess betraktas som ett neutralt
medium för informationsöverföring. Foucault har anklagats för att ifrågasätta sanningen, men han har istället
vidgat synen på kunskap. Visst har det funnits de som hävdar att det bara finns språk, att diskursteorin är en ontologi och språket är det enda som betyder något. Men det är inte så jag ser på saken. Den språkliga vändningen
betraktar jag som ett nödvändigt led i processen som en bättre och mer användbar vetenskap kan växa fram ur,
inte bara vetenskapen om kultur utan mer eller mindre alla vetenskaper. Allt är inte språk, men vetenskap är en
verksamhet som bedriva av människor och människor kommunicerar med hjälp av språk. All kunskap är förmedlad på något sätt. Därför är språket inte ett neutralt inslag i kunskapsprocessen.
Tankemodellen som den språkliga vändningen bygger på hämtar inspiration och analytiska verktyg från semiotiken, och för att förstå utgångspunkten för den språkliga vändningen behöver något kort sägas om denna, men
för den som vill fördjupa sig i ämnet hänvisas till andra böcker. Inom semiotiken delas verkligheten upp i tre aspekter, nämligen (på franska) le signifiant, vilket enklast kan översättas med; det betecknande. Det vill säga
den/det som bestämmer innebörden. Och (också på franska, eftersom det är svårt att hitta slagkraftiga svenska
översättningar) le signifié, vilket i sin tur enklast översätts med; den betecknade. Det vill säga det som tilldelas
innebörd av det/den som betecknar. Den tredje aspekten är neutral materia, som utgör ett slags fond för spelet
om betydelse. Det som gör det motiverat att tala om en vändning är att semiotiken öppnar upp världen på ett
revolutionerande sätt genom att införa ett moment av makt i förståelsen av kunskap och innebörden i begreppet
människa. Kunskap är sanktionerat vetande, information så att säga godkänts av forskare. Däri ligger makten.
Semiotiken gör oss uppmärksamma på att världen inte har någon egen betydelse. Världen så som människorna
upplever den blir till i en process där materien tilldelas mening via språket och kulturen. Att påpeka detta uppfattas kontroversiellt av en del, men den (miss)uppfattningen bygger på att man tänker sig att något förändrats i
grunden. Att tala om makt i relation till kunskap handlar emellertid inte om något annat än att tänka kritiskt
kring vad vi faktiskt vet och var gränsen för vetenskapen går. Kunskap är liksom kultur något som uppstår och
förändras mellan människor.
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Semiotiken är inte intresserad av individuella betydelser, inte av enskilda människors tankar och språkanvändning, utan av hur mening uppstår generellt, hur tecken och betydelser fungerar i allmänhet; vad bilder, språk,
medvetande och så vidare kan sägas vara och innebära för människor i egenskap av kulturella varelser. Språket
är ett slags struktur. Vad Foucault gör är att han rättar till ett fatalt tankefel som strukturalismen fastnade i,
nämligen avsaknad av verktyg för att förstå den rörelse och förändring som är uppenbar för alla människor som
studerar kultur och samhällsutveckling. Poststrukturalistisk vetenskap handlar om att studera hur mening och
betydelse uppstår och förändras relationellt. Det är ett annat sätt att tänka kritiskt, men det ersätter inte utan
kompletterar traditionell vetenskaplig praktik som fortfarande är lika viktig men som kan bli bättre genom att
uppmärksamma den roll som makt har i skapandet av kunskap. Den språkliga vändningen handlar om ett annat
perspektiv på världen och vetandet och det anläggs på vetenskapen för att resultatet av verksamheten ska bli
bättre, inte för att ifrågasätta etablerade kunskaper som faktiskt fungerar. Vetenskapen bevisar ingenting, det är
viktigt att påpeka. Och definitionen på poststrukturalistisk vetenskap är den samma som för annan vetenskap,
att den ska gå att falsifiera.
Denotation och Konnotation är två andra lingvistiska begrepp som i princip fångar samma sak. Denotation är
det som får mening, och konnotation är det som ger mening. Den som främst brukar förknippas med detta begreppspar är en annan fransk filosof som umgicks i kretsen kring Foucault, lingvisten Roland Barthes. Han bygger vidare på den semiotiska grundstrukturen och har undersökt hur den, i kraft av att vara just en struktur vilken reglerar tänkandet, ger upphov till vad han kallar myter. Barthes (1970) sätt att tänka kring och se på världen utgår från att vår sociala verklighet är fylld av subtila ”meddelanden”, som kan upptäckas med hjälp av analyser som går på djupet. Språket kan sägas leva ett eget liv, det följer sin egen logik, och eftersom det är omöjligt
att verka i världen med hjälp av ett personligt unikt språk är alla hänvisade till att använda kollektiva kommunikationsmedel. Och i kraft av utövare/användare av det gemensamma språket förpassas människor till en i relation till språket underordnad roll. Språket må vara dynamiskt och föränderligt, men det är fortfarande en struktur och som alla strukturer tvingar språket på användaren en logik som mer är språkets än språkanvändarens.
Och det är denna logik som ger upphov till vad Barthes kallar myter. Myterna kan ses som ett slags biprodukt av
människans gemensamma vara i världen. Barthes motiv för att undersöka kulturen på detta sätt, genom att leta
efter myter, är att kulturens inneboende logik påfallande ofta gynnar samhällets ledande skikt. Vad som är hönan och ägget går inte att veta, men så länge myterna uppfattas som sanningar istället för som kontingenta överenskommelser är det svårt att förändra samhället. En myt, i denna mening, kan sägas vara det dominerande synsätt med vilket aspekter av verkligheten eller naturen uppfattas av dem som delar det aktuella sammanhanget.
Poängen är att allt som uppfattas som nödvändigt aldrig ifrågasätts. Mycket av det som rör kultur är dock inte
nödvändigt, det är bara möjligt, vanligt eller uppfattas som självklart. Uppfattningar om kön till exempel, synen
på vad som är manligt och kvinnligt, är dock kontingent och kan följaktligen förändras om tillräckligt många bara inser att det som uppfattas som självklart och sant i själv verket är föränderligt. Myten är dock inte de manifesta berättelserna utan den underliggande strukturen. Eftersom alla sammanhang förändras över tid existerar
inga eviga myter, bara ständigt föränderliga sätt att beskriva och förstå samma eller liknande saker. Inte helt lätt
att förklara, men jag ska försöka illustrera tanken med hjälp av ett utdrag från min avhandling Vägval.
Under arbetet med avhandlingen (Nehls 2003), som handlar om förutsättningarna för jämställdhetsarbete inom
den svenska åkerinäringen, fann jag att berättelser om lastbilschauﬀörer kunde sägas ha antagit en form som går
att likna vid ett slags myt, och att denna myt hade såväl ett över tid konstant innehåll som skiftande uttryckssätt. Vid speciella tillfällen och förhållanden under historiens gång har samhället genomgått snabba förändringar vilket gett upphov till oro över vart man varit på väg. Då jag var intresserad av förutsättningar för jämställdhet blev insikten om denna typ av oro och dess konsekvenser betydelsefull. Avhandlingen fokuserade på maskulinitet och när jag läste in mig på ämnet hittade jag snart en rad exempel på så kallade manlighetskriser vilka upp-
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står framförallt i tider av förändring och sociala sammanhang med förfinad kultur där kvinnor av olika anledningar åtnjutit större frihet än på andra håll, vilket gör att männens makt utmanas. Under 1600- och 1700-talen går
det till exempel att identifiera två stora ”mansrollskriser” inom adeln i Frankrike och England. Innebörden i
”det manliga manuskriptet” utsattes för prövningar, samtidigt som kvinnor reste krav på lika rättigheter, vilket
gav upphov till manlig osäkerhet och behov av trygghet. En trygghet som odlandet av myter kan och kunde ge.
Runt sekelskiftet 1900 i Europa och USA går det att definiera ytterligare en ”mansrollskris” som denna gång påverkade hela samhället. Orsaken var industrialiseringsprocessen som innebar genomgripande omvälvningar av
samhället. Männens muskler behövdes inte i lika hög utsträckning som tidigare och samtidigt började västerlandets kvinnor kräva rösträtt och jämställdhet. Många män upplevde därigenom sin manlighet (det vill säga makten och inflytandet) hotad. Mycket av det som hände runt sekelskiftet 1900 kan tolkas i termer av manliga försvarsreaktioner och betraktas som uttryck för vanmakt och det är också vid denna tid en rad myter om män uppstår. Bildandet av scoutrörelsen motiverades till exempel med åsikten att pojkar behövde fostras av män för att
inte femininiseras (jfr Kimmel 1996:168). Den amerikanske presidenten (1901 – 1908) Theodore Roosevelts
popularitet kan delvis förklaras med att han tydligt anspelade på och levde upp till ett ”traditionellt” manlighetsideal (Badinter 1994:31, Kimmel 1996:81ﬀ). Det första världskriget kan också i viss mån ses som ett svar på en
manlig önskan att få visa tapperhet och mod (Mosse 1996:107ﬀ). Under åren efter sekelskiftet närde, främst medelklassen i USA, ett närmast outsläckligt intresse för manliga hjältar. På 1920-talet uppstod också cowboyen
som litterär gestalt, tillsammans med en lång rad andra manliga hjältar, till exempel Tarzan (Badinter 1994:31,
Ambjörnsson 1999:35ﬀ). Sådana manliga figurer blev omåttligt populära och fungerade som en symbolisk trygghet i den tidens snabbt föränderliga samhälle (jfr Kimmel 1996:155). Slutet av 1960-talet och början av 1970-talet präglades ånyo av könsliga omförhandlingar i västvärlden. Kvinnorörelsen växte sig stark och begreppet ”mjukispappa” myntades. En man som nästan blivit till en ikon för 1970-talet är Staﬀan Westerberg med TV-serien
Vilse i pannkakan. Han står liksom sekelskiftets dekadente dandy för ett slag alternativ ”mjuk” maskulinitet, vilken tycks kunna skapa osäkerhet hos vissa män. Det skulle kunna förklara intresset för lastbilschauﬀörer som
uppstår under samma tid och som kan läsas som ett slags myt om manlighet. I förhållande till Westerbergs alternativa maskulinitet representerar lastbilsförare en mer handfast iscensättning av manlighet, som i myten uppvisar många likheter med cowboyen. Lägg märke till att myterna är språkliga uttryck och att analysen handlar om
uppfattningar och dess konsekvenser. Om berättelserna är sanna eller ej är av underordnad betydelse eftersom
det intressanta är vilka värderingar som uttrycks.
Den språkliga vändningen hjälpte mig alltså fram till följande analys, som inte på något sätt handlar om att ifrågasätta något som är empiriskt belagt. Analysen handlar om det som händer på en strukturell nivå, om myten
och språkets förmåga att göra skillnad. Analysen handlar om hur mening skapas, inte om hur det är. Det jag var
intresserad av var hur man kan förstå berättelserna, inte vad som är sant eller falskt. Genom att läsa berättelserna om lastbilsförare som dök upp och spreds frekvent vid slutet av 1970- och början av 1980-talet som ett slags
myt fick jag tillgång till förklaringar som fungerar som underlag till samtal om förutsättningar för jämställdhetsarbete i den svenska åkerinäringen. Antropologen Michael A Agar (1985:10) har visat hur intresset (i USA) för
lastbilschauﬀörer närmast exploderade under 1970-talet och han menar att truckern fyllde samma behov som
cowboyen gjorde vid början av 1900-talet. Agar noterar att båda ”berättelserna” uppträder vid tider av samhällelig omvandling. Lastbilsförare och cowboys kan, ifråga om symbolvärde utanför åkerinäringen, sägas uppvisa en
rad likheter. Den maskulinitet som brukar förknippas med cowboys och truckers är också kompatibel med ”den
manliga stereotyp” som i olika kontexter och skilda faser av historien har idealiserats, framförallt i västvärlden.
Stereotypen är konstruerad av egenskaper som kroppslighet, fysisk styrka, känslomässig återhållsamhet, heroism och frihet. Poängen med att tala om detta i termer av myt är att berättelsens innehåll, det vill säga samhällets idealisering av klassiskt manliga attribut, visat sig vara konstant över tid, men att dess uttryck har skiftat.
Och med hjälp av Barthes kan man lägga märke till att spridandet av dessa myter gynnar den manliga överord29

ningen och legitimerar samt bevarar den rådande samhälls- och könsmaktsordningen. Vill man förstå hur man
kan arbeta med förändring av strukturer som behandlar individer olika är detta viktig kunskap. Det är ett perspektiv, ett sätt att uppmärksamma och påminna om en aspekt av verkligheten som ofta försummas.

Språkbaserad människosyn och kulturuppfattning

Den forskare som kanske främst förknippats med den språkliga vändningen är Judith Butler. Hon är också en av
dem som fått ta emot mest kritik för sin syn på (eller snarare andras missuppfattning av hennes syn på) på kunskap. Utifrån en positivistisk syn på kunskap kan Butler möjligen uppfattas obegriplig. Men då glömmer man
antingen bort eller medvetet bortser från det faktum att Butler, ”inte [är] intresserad av frågan om en teori är
sann i meningen att den på något sätt beskriver verkligheten, utan hon är intresserad av vad man kan göra med
teorin”, som filosofen Åsa Carlsson (2001:136) skriver. Som jag läser Butler ägnar hon sig först och främst åt
politik och väljer att medvetet och konsekvent betrakta världen utifrån alternativa perspektiv för att på det sättet
undersöka förutsättningar för förändring. Butler liksom många andra poststrukturalister undersöker livets och
tillvarons kontingenser, det vill säga det som är möjligt men inte nödvändigt. Allt som inte är nödvändigt kan
förändras, om tillräckligt många vill och är beredda att göra vad som krävs. Butlers sätt, både att bedriva vetenskap och presentera resultatet på, handlar dels om att väcka mottagaren till sådana reflektioner som i förlängningen kan leda till förändring, dels om att ifrågasätta alla makt- och rigida sanningsanspråk. Butlers metod är
alltså retorisk och inte vetenskaplig i någon aristotelisk eller positivistisk mening. Butler vill uppnå förändring,
men inte genom att utnämna sig till expert och med hjälp av siﬀror och tabeller ”bevisa” att teserna hon presenterar och diskuterar är sanna. Den som hos Butler, och andra med liknande vetenskapliga utgångspunkter, letar
efter anspråk på sanning eller försök att leda teser i bevis kommer oundvikligen att bli besviken, och den som
kritiserar henne för detta har inte läst henne på det sätt hon önskar. Den sortens kritik utgår från en hierarkisk
syn på kunskap, där det bara finns en enda godtagbar definition av vetenskap, sanning och kunskap. Det handlar
om en strävan efter att foga in alla tankar i en enhetlig teori om allt.
Utgångspunkten för min läsning av Butler är att människor gör saker med språket samt att språket gör saker
med människor. Hon analyserar språket och språkets eﬀekter, samt möjligheterna att förändra det. Därmed inte
sagt att förändringen skulle vara enkel eller något enskilda individer på egen hand kan uppnå. Språket betraktas
hos Butler som ett medium för tankar och ett slags kanalisering av handlingar. Vad man gör, och tankestrukturen som gör handlingarna möjliga, blir med ett sådant perspektiv två aspekter av samma sak. Vad är skillnaden
egentligen, kan man fråga sig, mellan en domare i USA (eller Kina, Iran et cetera) som i kraft av sitt ämbete utdömer dödsstraﬀ, och den människa som med en pistol handgripligen skjuter någon till döds? Båda har makten
att låta bli, eller att genomföra handlingen som får samma konsekvenser, det vill säga resulterar i att någon dör.
Med ett sådant exempel blir det för mig uppenbart att en språkligt fokuserad verklighetsförståelse är lika giltig
som en essentiell dito, med den skillnaden att den förra har en större förklarings- och förändringspotential. Det
handlar framförallt om vart man väljer att rikta blicken, mot delarna och momenten eller mot helheten och konsekvenserna. Poststrukturalistiskt influerade forskare försöker ofta visa på alternativa tolkningar av samhället,
och hur alla människor, genom sitt agerande i vardagen (som språkanvändare och medlemmar i en kultur som
tas för given), kollektivt är med om att ständigt (åter)skapa världen, i enlighet med rådande sociala överenskommelser. Den språkliga vändningen utgår alltså från övertygelsen om att språket är den skalnivå där allt betydelsefullt utspelar sig.
Judith Butlers bok Exitable speech (1997) handlar om hur man genom att medvetet anlägga alternativa perspektiv
på världen kan se andra saker än vad som är möjligt med hjälp av en konventionell kunskapssyn. När Butler hävdar att kön är skapat och något som i en ständigt pågående process görs genom upprepning handlar det inte om
att visa hur det egentligen är, istället handlar det om att medvetet inta ett annorlunda perspektiv i frågan om
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människoblivandet än det naturvetenskapligt biologiska. Butler lämnar helt enkelt frågan om varandet därhän
och riktar blicken mot uttrycken för kön och hur dessa iscensätts i människors vardag. Hon fokuserar även görandets konsekvenser och makten som kan sägas vara kopplad till att vissa grupper gynnas av att rådande sanningar om män och kvinnor hålls för sanna. Hon studerar könets språkliga aspekter och menar att det är där
skillnaden uppstår och ageras ut. Biologin är given och dess betydelse för livet i det moderna samhället är minimal. Vill man förstå vad som formar människor är språket allt annat än trivialt.
Butler studerar hur män och kvinnor blir just män och kvinnor, inte hur människor är. Det är detta hon kritiseras för, vilket framstår som ganska naivt och ovetenskapligt. För har hon fel torde det vara en enkel sak att avfärda påståendena. Med Butlers språkorienterade perspektiv blir den centrala frågan: vad krävs för att erkännas
som man eller kvinna i ett givet sammanhang? Butlers svar blir att det enbart är vissa och ifråga om spännvidd,
högst begränsade, aktiva (identitetsskapande) handlingar som gör män till män och kvinnor till kvinnor. Butler
argumenterar vidare för tanken att vad människor gör för att bli erkända som män och kvinnor är att ständigt
upprepa vissa uttryck som enligt kollektiva överenskommelser står för manlighet och kvinnlighet. Butler menar
helt enkelt att människor existerar i samhällen som individer genom sin igenkännbarhet, genom att andra erkänner dem som, eller tillskriver dem identitet (man, kvinna). Eftersom igenkänning också är en kulturell företeelse och eftersom all mellanmänsklig kommunikation genomförs så gott som uteslutande genom språket, är det
talet om kön som Butler analyserar. Detta perspektiv benämner hon: Performativt. Butlers sätt att bedriva vetenskap handlar således om att studera hur samhället görs och hur det upprätthålls. Det handlar inte om att fokusera det som är, eftersom ett sådant perspektiv riskerar att låsa fast fenomenen som studeras, vilket kan antas motverka förändring.
Fördelen med att arbeta med fokus på samhällets performativa aspekter är att kunskapen går att använda för att
verka för förändring. Inte genom att hävda att någon annan har fel, eller att detta är bästa sättet att agera, utan
genom att mana till eftertanke och i förlängningen handling. Insikten om att det som brukar tas för givet i vardagen i hög grad är kontingent är en viktig förutsättning för att någon ska vilja ändra sitt sätt att tänka om och vara i världen. Om tillräckligt många tänker samma sak och agerar på samma sätt kan samhället och kulturen förändras. Språket medierar förändring via tankar, ord och traderade, förgivettagna betydelser. Därför är insikterna
från den språkliga vändningen viktiga att ha med sig, men det är lika viktigt att inte stanna där. Det finns fler
vändningar att beakta och dra lärdom av.

Sedan en materiell vändning

Michel Foucaults bok Diskursens ordning kan läsas och har också lästs på lite olika sätt, till exempel som att den
uteslutande handlar om språk. Och visst är språket viktigt för Foucault, men lika viktig är materialiteten som
tilldelas mening. Det handlar om delar i en större helhet, som han benämner diskurs, vilket jag ser som synonymt med den tillblivelseprocess som Deleuze och Guattari skriver om och skapar verktyg för att förstå. Diskurs
är ett tankeredskap som kan användas på lite olika sätt, beroende på vilket tolkning man utgår från. Butler lägger stor vikt vid dess språkliga aspekter, medan andra fokuserar mer på materialitet. Begrepp fungerar så och
liksom med alla andra redskap finns det såväl förtjänster som problem; allt handlar om vad man gör med förutsättningarna och hur man ser på resultatet av analysen. Den materiella vändningen innebär att uppmärksamhet
riktas mot materien som fram tills nyligen betraktats som ett neutralt inslag i kulturens tillblivelseprocess. Semiotiken är inte obsolet, den behöver bara kompletteras med materialitet för att fortsätta vara aktuell.
I en annan studie av Foucault (1993b), Övervakning och straﬀ analyserar han hur nya uppfattningar (immateriella
aspekter) om hur man skulle förhålla sig till avvikande beteende under 1800-talet kom att samverka med fängelsernas och andra institutioners arkitektur (materiella aspekter). Foucault understryker att dessa båda aspekter
(kriminallagen å ena sidan och fängelseteknologierna å den andra) må ha uppstått vid samma tidpunkt, men de
31

kan inte reduceras till varandra. Det materiella och det immateriella bör uppfattas som två åtskilda men samverkande fenomen. En språkfixerad analys av maktstrukturer missar det obestridliga faktum att immateriella uppfattningar, tankar och tal om något, är verkningslösa fram till dess att de förs samman med teknologier och andra materiella anordningar. Det samma gäller givetvis för teknologierna och materialiteten som inte har någon
egen verkan i världen. Kulturen blir till i slags resonans som uppstår mellan delarna som helheten består av. Svaret finns följaktligen hos fler än en men färre än många av de aspekter som bygger upp helheten, och närmare
än så går det inte att komma en definition av det maskineri som driver förändringen som kulturvetaren studerar.
Diskursen är samspelet mellan, inte antingen det ena eller det andra.
Den viktigaste analytiska poängen man kan dra av resonemanget är att det inte går att dela upp tillvaron i dels
språk, dels materialitet. Världen som vi känner den, uppstår i samspelet mellan språk och materialitet. Därför
bör man heller inte göra skillnad mellan den ”riktiga” världen som människorna lever och verkar i, och bilderna
av världen, berättelserna och representationerna av densamma. För att tala med en av de forskare som arbetar
materiellt semiotiskt, Rosi Braidotti, så bör man istället förstå till exempel film och texter, både som en,
semiotisk och en materiell struktur, med andra ord inte som en isolerad företeelse fastlåst i ett dualistiskt
oppositionsförhållande, mellan en social kontext och en tolkningsakt. Texten [och filmen] ska snarare för
stås som en process, ett slags kedjereaktion reglerad av det nät av maktrelationer som den ingår i. Vad
som krävs för att uppnå denna förståelse av texten är, just därför, mindre tolkande och mer avkodande av
det nätverk bestående av kopplingar och eﬀekter som förbinder texten med hela det sociosymboliska sy
stem som den är en del av och förstås genom. Med andra ord, vad som behövs är en neo-materialistisk
teori för att förstå texten [och filmen] och de praktiker som texten [och filmen] blir till genom. (Braidotti
1994:154, min översättning).
Den analytiska blicken öppnas upp betydligt när (film)analysen även beaktar teknologin som mobiliserats för att
skapa bilderna, för att visa dem och för att distribuera dem över världen. En sådan analys handlar om att identifiera några av de kopplingar eller förbindelser som så att säga håller världen samman, några av de teknologier
som för samman immateriella föreställningar med det konkret materiella. Efter att man anammat den materiella
vändningens premisser vidgas förståelsen för kulturen. Den analytiska verktygslådan växer och möjligheten att
förklara kulturens inneboende komplexitet och bättre förstå förutsättningar för förändring ökar.
Redan på 1960-talet talade medieforskaren Marshall McLuhan, i sin berömda bok Media, om vikten av ett sådant
perspektiv. På ett varierande och initierat sätt samt med hjälp av en lång rad exempel visar han där hur medier, i
en mycket vid bemärkelse av begreppet, har en egen verkan i världen. McLuhan menar att radion, TV, filmen,
flyget, typografen, klockan och så vidare, kan sägas fungera som utbyggnader av människans centrala nervsystem. Argumentet som förs fram som stöd för hypotesen är att det i historien går att iaktta dramatiska samhälleliga förändringar i samband med införandet av nya medier. Tryckpressen är ett exempel på det, Internet ett annat. Båda är teknologier som får betydelse först i samverkan med immateriella aspekter såsom språk och tankar.
När medierna väl ingått förening med människor kommer ingen av dessa båda aspekter av kulturen att ensam
kunna påverka helheten. Det sammanhanget som bestämmer utfallet (se även Jülic m.fl. red., 2008 och Kittler
2003). Att utfallet av interaktionen inte går att förutsäga kan exemplifieras med tanken att datorn skulle ge upphov till minskat resande och ett papperslöst samhälle. Ingen av utopierna kom att realiseras, tvärtom talar mycket för att i alla fall resandet har ökat när människor med datorernas hjälp enkelt kan knyta kontakter över hela
världen. Vad McLuhan gör är att koppla ihop mänskliga aktörer med teknologierna som dessa använder och behandla alla ingående delar som olika aspekter av samma dynamiska helhet. Och det är just vad jag argumenterat
för att man behöver göra om man vill skaﬀa sig en användbar förståelse av det som brukar benämnas kultur. Kul-
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tur är aldrig uteslutande immateriellt språklig eller materiellt teknologisk, den är hela tiden och överallt både
materiell och immateriell och den förändras i samspelet mellan delarna som helheten består av.
För att visa hur en analys inspirerad av den materiella vändningen kan se ut går det utmärkt att studera lanseringen av Absolut vodka (exemplet är hämtat från boken Kung alkohol. Och andra drogaktörer Nehls 2009), med
hjälp av ekonomens Carl Hamilton (1995), populärt hållna bok Absolut. Historien om flaskan, som redan genom
titeln signalerar vad som anses vara det mest betydelsefulla inslaget i processen. Boken börjar med följande ord.
Det var i början av 1978 som Broman packade diabilder, planscher och alla sina vodkaflaskor i ett par lä
derkoﬀertar och begav sig till New York. Han hade tagit med sig två medhjälpare, Hans Brindfors och Pe
ter Ekelund. […] Om man gör en fullständigt nykter värdering av situationen, kan man konstatera att Bro
man gjorde entré med två medarbetare varav den ene inte kunde se och den andre inte kunde tala. Vodka
flaskorna var föresten inga riktiga flaskor. Flaskorna som Broman hade med sig var svarvade i massiv
plast nere i en källare på Söder. (Hamilton 1995:5).
Det talas om en ledare och två medhjälpare, men här finns också en fjärde aktör, prototypen till den flaska som
visat sig oundgänglig för lanseringen av vodkan. Att flaskan varit en framgångsfaktor visas med all önskvärd tydlighet genom att innehållet i flaskan, själva vodkan som ska säljas till hugade konsumenter, ännu på sidan 127
inte dykt upp i berättelsen.
Myron Poloner hade börjat ta med sig Peter Ekelund på små utflykter till New Yorks spritbutiker. Han bar
med sig en väska med olika varianter av de svenska flaskorna och till butiksinnehavarnas stora förvåning
bad han att få möblera om i deras hyllor. Han ställde upp de svenska flaskorna vid sidan om de gamla kän
da slagnumren Smirnoﬀ, Stolichnaya och Wolfschmidt för att se hur det hela skulle te sig rent visuellt.
Poloner och Ekelund klev runt i butiken och betraktade sitt verk, ungefär som om de hade varit besökare
på ett av stadens finare konstgallerier. De frågade butiksinnehavarna och kunderna om deras åsikter, flyt
tade flaskorna och gick några varv till medan de hummade och brummade och lade pannorna i djupa
veck. (Hamilton 1995:127).
Flaskan kan sägas vara en aktör med förmåga till agens och det är något som de mänskliga aktörerna dessutom
är väl införstådda med, vilket visar sig ännu tydligare på sidan 212 i boken, strax innan vodkan dyker upp: ”En
flaska som den här, sa Broman, den är ju ett äventyr. Antingen vinner man allt, eller så förlorar man. Det är som
att spela på kusar, sa han till Al Singer. Du har ett möte inplanerat med slumpen.” Hamiltons bok är visserligen
ett slags dramatisering av händelserna, men skildringen bygger på intervjuer, dokument och litteratur och parallellt med författandet av boken har Hamilton genomfört ett regelrätt forskningsprojekt finansierat av Vin &
Sprit AB kring samma frågor, på Handelshögskolan i Stockholm.
Innehållet i flaskorna, vodkan, det man skapat hela reklamkampanjen kring, dyker upp först på sidan 212 i boken. Och det man då talar om är inte ens någon befintlig produkt. Visst har vodka i Sverige gamla anor, men det
specifika innehåll som ska tappas på flaskorna fanns inte i sinnevärlden förrän strax innan lanseringen av produkten (som alltså är en helhet bestående av en berättelse, en flaska och vodka). Spriten var det sista man ägnade uppmärksamhet, och att döma av innehållet i boken betraktades vodkan mer eller mindre som en formalitet.
Men man gick ändå noggrant tillväga.
Det första Karlsson gjorde var att sätta Brita Grundiz att köra alla vodkor som över huvud taget existera
de genom gaskromatografen. Hon skulle jämföra resultaten med brännvinet, med Renat, och sätta upp
renhetskriterier. Frågan var hur man skulle skilja ut föroreningarna. Å ena sidan ville man göra sig av
med föroreningarna, å andra sidan måste man hitta de föroreningar som bidrog till aromen. (Hamilton
1995:213f).
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Smaken på vodka skulle man kanske kunna tro är det centrala, men följande citat manar till reflektion. Även vätskan går att betrakta som en aktör.
Al Singer sa att spriten skulle flyta sakta över isen. Om man ställde in en flaska med Stolichnaya i frysen,
flöt spriten trögt när man tog ut den igen. Det var en kvalitetssignal. Man skulle med blotta ögonen kun
na se hur vodkan liksom klövs och gled oljigt över isbitarna. Eftersom all vodka smakade i stort sett lika
dant, menade Singer, gällde det att ha sådana där små kännetecken som hans försäljare kunde framhålla i
sina möten med detaljisterna. Det skulle vara en såsig, oljig sprit. (Hamilton 1995:214).
Påpekandet att all vodka smakar i princip likadant kan betraktas som en indikation på att Absolut är en produkt
som står sig slätt utan ett starkt och vittförgrenat nätverk av såväl mänskliga som icke-mänskliga aktörer. Och
nätverket kring Absolut är verkligen stort.
Det var efter att Brita Grunditz hade kört all världens vodkor genom kromatografen, och han hade be
ställt fram förstegen till Kronvodkan, men inte gillat det, och amerikanerna hade varit på konsulatet och
uttryckt sina synpunkter på vodkan som något slags stilla flyter Don över isen, och han återigen övergick
till sina mentala veteövningar hemma vid köksbordet, som Börje Karlsson plötsligt slogs av tanken på
den där bonnsnapsen. Den där doften av bulle. Och plötsligt hade han Östgöta Sädes i näsan. Bonngub
ben som stod och plirade ute på gårdsplanen och sädesfälten som vajade i den förbannade blekingevinden
och hundrackan som skällde och kärringen som surade och pannorna som puttrade inne i gårdsbränneri
et som de ville lägga ned och hela tiden den där doften av vetebulle. Där, sa Karlsson. (Hamilton
1995:217).
Äntligen är kedjan fullbordad, produkten framtagen och förpackningen som ska hjälpa till att sälja vodkan klar.
Absolut vodka är ett resultat av en lång rad aktörers handlingar, vilket följande citat visar tydligt.
Alla önskade att flaskan äntligen skulle bli färdig, men de som ville ta beslutet kunde inte, och de som
kunde ville inte. Flaskan turnerade mellan fokusgrupper i New York, Chicago, Detroit, och Los Angeles.
Överallt avslöjade respondenterna sina dolda och komplicerade motiv, majoriteten sa nej och minoriteten
pekade på Lars Börje Carlssons flaska. En dag ringde Ekelund upp Lars Lindmark. – Jaha. Så var det klart.
Det blir blått och rött. Alla är överens. Sen förklarade Peter Ekelund för amerikanarna att nu hade Lars
Lindmark i egen hög person fattat ett beslut. Det skulle bli Lars Börje Carlssons flaska med blå färg för
40 procent alkoholhalt och röd färg för 50 procent. (Hamilton 1995:218).
Sista ordet i boken, kan vara värt att notera, är också ”flaskan.” Betraktad utifrån ett materiellt semiotiskt perspektiv framstår lanseringen av Absolut vodka som ett närmast övertydligt exempel på vilken roll icke-mänskliga aktörer kan sägas ha i kulturella processer. Det gäller bara att göra sig medveten om vad man ska leta efter,
och göra sig öppen för alternativa förklaringar. Inget har egentligen förändrats i och med den materiella vändningen, förutom synen på och förståelsen av det som hänt. Tingen, materialiteten eller teknologierna kan inte av
egen kraft få något att hända, men om man betraktar skeenden i efterhand och försöker identifiera vad som kan
tänkas ha haft betydelse för det iakttagbara utfallet finns det många poänger att beakta även sådant som inte direkt rör människor. Det handlar kort sagt om att bedriva förutsättningslös vetenskap. Och hur kan man på allvar
hävda att man gör det om man utgår från att en sådan sak som flaskan kan lämnas utanför en analys av lanseringen av Absolut vodka, eller att bruket (och missbruket) av alkohol endast handlar om och kan förklaras med
kunskap om den mänskliga biologin eller psykologin? Tanken att materia eller språk inte har något med bruket
av alkohol att göra, att allt som betyder något finns inom människan, är problematisk för den sätter skygglappar
på vetenskapen och begränsar den analytiska blicken.
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Ovanstående tankar räcker en lång väg för att förklara vad kultur är, men den viktiga frågan är dock inte vad den
är utan vad den gör (och hur den görs), och för att kunna förklara det behövs ytterligare en aspekt beaktas. Den
fångas in av nästa vändning.

Och nu väntar vi på den affektiva vändningens genomslag

Innan vi går vidare vill jag rekapitulera vad som blivit sagt hittills. Utgångsläget var en vetenskaplig verksamhet
som utgick från övertygelsen om att sanningen finns nedlagd i världen, möjlig att upptäcka om man bara arbetar
efter sådana vetenskapliga principer, metoder och traditioner som Foucault analyserar och kritiserar i Diskursens
ordning. Sanning uppfattad på det sättet är en oproblematiserad föreställning som bygger på antaganden. Faktum
är dock att ingen kan veta om det finns någon sanning om världen, det kan per definition bara vara ett antagande. Med hjälp av den språkliga vändningen, det vill säga perspektivskiftet som uppmärksammat hur mycket
makt som finns i tankar och språk, har en helt annan och mycket djupare förståelse för kunskaps och kultur blivit möjlig. Den förståelsen har sedan fördjupats ytterligare i och genom den materiella vändningen. Och nu är
det dags att fullborda det varv som inleddes med strukturalismens kritik mot den klassiska synen på all kunskap
som statisk och oföränderlig.
Aspekten som saknas ovan och som inte fångas in av föregående vändningar, eller kanske snarare perspektivförskjutningarna som har hjälpt oss att uppmärksamma tidigare dolda aspekter av kulturen, är frågan om vad som
håller delarna samman. Vad är det som driver den ständiga förändringen, den process genom vilken världen och
kulturen kontinuerligt blir till genom? Svar på dessa frågor hämtar inte sällan inspiration från 1600-talsfilosofen
Baruch Spinoza. Han förstår aﬀekt som en immateriell kraft vilken reglerar vad kroppar kan göra. Den aﬀektiva
vändningen riktar alltså in sig på det som håller ihop, och uppmärksammar kapaciteten att förändra. Aﬀekt förstås liksom den materiella semiotiken i relationella termer, som något som uppstår mellan delarna som helheten består av. Den aﬀektiva vändningen handlar med andra ord om att analytiskt göra sig uppmärksam på mellanrummen och vad som händer där. Fokus riktas mot det som håller delarna och helheten samman. Såväl materiella delar som immateriella.
Aﬀekt kan liknas vid ett slags begär som uppstår i och genom interaktionen mellan delarna som bygger upp helheten. Begäret finns varken före eller kan sägas vara frikopplat från delarna och det kan bara iakttas via kopplingarna det eﬀektuerar, i och genom det utfall som interaktionen resulterar i. Begäret eller aﬀekterna växer, enligt
Deleuze och Guattari (2000:26f), fram tillsammans med och mellan delarna. Det handlar inte om kompensation
av brist. Aﬀekten är positiv, i betydelsen en egen verkande kraft, fristående från delarna, men den existerar ändå
inte utanför sammanhanget. Likt gravitationen är det något som händer mellan och som påverkar delarna ömsesidigt. Människor, om det är en sådan sammansättning man vill förstå, har alltså inte begär, begäret uppstår och
verkar istället mellan. Begär är kraften som förändrar kulturen och som driver utvecklingen. Det handlar om ett
slags överflöd, inte om strävan efter ekvilibrium. Talet om aﬀekter är med andra ord ontologiskt, och det förklarar förändring på ett annat sätt än den ontologi som utgår från att det handlar om brist.
Även här använder jag ett exempel från min studie av alkohol för att förklara. Två forskare som studerat droganvändning med utgångspunkt i aﬀekter, är Emelie Gomart och Antoine Hennion, som i artikeln ”A Sociology of
Attachment: Music Amateurs, Drug Users” visar att svaret på frågan om vad som lockar droganvändare att bruka droger finns i miljöerna och de speciella tillfällen där droger sätts i samband med mänskliga kroppar. Drogbrukarna som intervjuats berättar om hur det är i själva sammansättningen av drogerna, verktygen, kropparna,
platsen och tillfället där drogerna intas, som den eftersökta känslan, (rusupplevelsen) uppstår. Känslan man är
ute efter är ett resultat av ett slags samspel mellan immateriellt språkliga aspekter (musik och föreställningar
om samt bilder av droger), materiella aspekter (mänskliga kroppar, droger, sprutor eller andra verktyg), samt
aﬀekter som får helheten att hålla samman och delarna att interagera. Vad drogbrukarna efterfrågar är det
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”flow” som uppstår som en konsekvens av att konstellationen av aktörer vid tillfällena är den ”rätta.” För Gomart och Hennion handlar det alltså inte om att undersöka vem som agerar, utan om att identifiera vilka mekanismer som ger upphov till den ”aktiva passion” (Gomart & Hennion 2005:221) som uppstår i samspelet mellan komponenterna.
Arbetar man vetenskapligt med hjälp av dessa utgångspunkter, om man har tagit till sig insikterna som vändningar bygger på, lägger man varken kraft eller energi på att försöka utröna vem/vad som fick något att hända,
egentligen. Verkan blir med detta perspektiv mycket viktigare än orsaken. Eftersom förändring antas handla om
begär och överflöd, produktion och kreativitet, flöden och rörelse, istället för sökande efter kompensation för en
tänkt brist, finns ingen orsak till förändringen, ingen riktning, bara tillblivelse. Uppfattas kultur på det sättet
inser man att processen snabbt blir oöverblickbar, i alla fall om man sträcker ut tidsperspektivet lite. Det viktiga
blir då inte vad eller varför, utan hur och med vilka konsekvenser. Alla förklaringar som fungerar är bra, och det
som inte fungerar är meningslöst att spilla tid och resurser på. Därför försvaras här inga sanningar och leds ingenting i bevis. Jag har för avsikt att inleda ett samtal om kultur och om förutsättningar för förändring av kultur,
och liksom i alla samtal krävs det samverkan för att arbetet ska leda någon vart och bli användbart.
Litteraturvetaren Katherine Hayles (2005:19), som också analyserat kultur med detta perspektiv, har visat hur
processer som genereras ur några få enkla principer snabbt blir oöverblickbara. Detta måste man ha i åtanke, för
det innebär att alla analytiska modeller som används för att förutsäga framtiden måste ifrågasättas eftersom det
tar i princip lika lång tid att köra dem genom datorn som det tar att sätta dem i verket i riktiga livet. Kultur går
inte att förutspå. Sanningen om kultur finns inte i världen för kulturvetaren att upptäcka, den skapas och förändras mellan aktörerna som både påverkar och påverkas av kulturen. Samhällsvetaren Manuel DeLanda (2006),
som är djupt influerad av Deleuze, har liknat samhällen vid ett slags metabolism eller ämnesomsättning. Det är
ett alternativt sätt att förstå samma grundtanke. Genom att rikta den analytiska blicken mot det som håller kulturen samman, utan att på förhand bestämma vad som är vad eller hur det ska förstås, visar DeLanda hur en sådan substans som bensin, genom att den ingår som en komponent av många andra vilka tillsammans utgör samhället, har förändrat både resandet, tänkandet och människorna. När bensinen (eller vad man nu väljer att fokusera på) väl finns i sammanhanget är det helheten och inte någon av delarna ensam som bestämmer utfallet.
Språk, materia och aﬀekter är delar och aspekter av den helhet som kulturvetaren samtidigt både studerar och
lever i, tillsammans med allt och alla andra. Det enda som förändrats i och med vändningarna är att perspektivet
breddats och den analytiska verktygslådan vuxit.

Sedan står kulturvetenskapen väl rustad för framtiden

Vändningarna som beskrivits ovan har genomförts med buller och bång, och åtminstone den språkliga vändningen har haft ett stort genomslag inom humaniora och samhällsvetenskap. Men vad hände sedan, vilka konsekvenser har vändningarna fått? En slående och högst olycklig konsekvens är att delar av kulturvetenskaperna kommit
att fjärma sig från resten av den akademiska världen. När blicken vändes mot språket och öppnades ett stort fält
upp, med många möjligheter. Det gav självförtroende samtidigt som det provocerade. Maktbalansen i akademin
rubbades. Under 1990-talet utkämpades många och hårda strider mellan ”positivistiska essentialister” och ”dekonstruktivistiska poststrukturalister.” Så här i backspegeln kan man konstatera att det sätt som den språkliga
vändningen togs emot och begagnades långt ifrån självklart har varit bra för ämnet Kulturvetenskap. När man
vänder sig mot och uppmärksammar en speciell aspekt av tillvaron, till exempel språket, varken kan eller får
man sluta räkna in andra aspekter. Och att upphöja språket till det enda som behöver studeras för att förstå allting är självklart lika illa som att hävda att alla svar på frågor om mänskligt liv står att finna i elementarpartiklarna. Att upphöja sitt perspektiv till allmän sanning och bekämpa alla som ifrågasätter den rätta tron är precis vad
Foucault menar präglat vetenskapen, och det var ju sådana tendenser filosofin skapades för att hjälpa till att mot-

36

verka. Kunskap är inget man ska strida om, den ska användas och granskas kritiskt från många olika perspektiv.
Samtal är en bättre väg fram än debatt, om man verkligen vill veta mer och nå bättre kunskaper.
Som tur är kom det också ytterligare en vändning, den materiella vändningen. Dess syfte var dock inte att återställa ordningen. Svaret på frågor rörande verkligheten finns inte på ett ställe utan i en kombination av olika,
samverkande perspektiv och verktyg. Detta har företrädarna för den materiella vändningen också insett, vilket
inte minst talet om en materiell semiotik borgar för. Och om man dessutom integrerar insikterna från den aﬀektiva vändningen har man fått ett perspektiv på världen och på kunskap som inte exkluderar någon aspekt som
kan visa sig betydelsefull. Genomför man vändningarna på ett väl genomtänkt sätt och integrerar de samlade
insikterna som dessa ger i ett nytt perspektiv på världen, vilket jag menar är nödvändigt om kulturvetenskapen
skall överleva på sikt, kommer ämnet att kunna förlösa sin fulla potential. Där är vi tyvärr ännu inte, och för att
komma dit krävs en hel del insatser och kritisk självrannsakan. Men det krävs inga revolutionerande metoder
eller nya teorier. Allt som behövs finns redan i sinnevärlden, mitt framför ögonen på oss. Det gäller bara att uppmärksamma och medvetandegöra kunskapen, först inom ämnet och sedan allmänt inom akademin och samhället. Förslag på vad man bör tänka på samt hur det arbetet skulle kunna läggas upp utgör temat för resten av denna bok. För att förstå nomadologin som jag betraktar som ett slags syntes av de olika vändningarna måste man
släppa taget om en hel del saker. För om det inte finns något fundament i världen att förankra något i, måste det
vara en central premiss även för den egna verksamheten. Finns det ingen absolut sanning gäller det för alla svar
på alla frågor, inte bara utsagorna och praktikerna man kritiserar. Sättet jag valt att hantera detta dilemma handlar om att vara tydlig med att kunskap bara kan värderas i relation till dess förmåga att göra skillnad.

Studier av förändring i rörelse

Inledningen närmar sig slutet, men innan samtalet som utgör bokens lejonpart inleds vill jag kort sammanfatta
några av nomadologins bärande tankar och viktigaste förutsättningar. Utgångspunkten för fortsättningen är att
ingen eller något är, allting blir. Rörelse och förändring är kulturens motsvarighet till naturens lagar. Den förståelsen har mejslats fram genom många års studier av kultur i vid mening och under mödosamt arbete med olika
filosofiska texter och genom att teoretiska kunskaper brutits mot praktiska, vardagliga erfarenheter under närmare 50 år. Studier av kultur är aldrig rena, kliniska eller exakta. Kunskap om kultur kan bara nås genom en kombination av studier och levt liv, i möten mellan teori och praktik. Studierna av kulturteorier och livet och vardagen i
kulturen har inte gett mig speciellt många svar, men det är i sig ett slags svar. Ett viktigt svar med tanke på att
förändring verkar vara kulturens enda konstant. Och om det som ständigt förändras kan inget sägas bestämt,
alla svar på frågor som rör kultur är preliminära. Förändringen och kulturens inneboende vaghet vilken är en
följd av öppenheten och tillblivelsen kan dock hanteras på olika sätt. Antingen avfärdar man eller misstänkliggör
budbäraren, eller också accepterar och lär man sig omfamna öppenheten och komplexiteten. Nomadologi handlar om det senare. Även om socialantropologen Ulf Hannerz (2011:12) inte är nomadolog beskriver han med
hjälp av begreppet serendipitet ett förhållningssätt till (kunskapen om) kultur som jag tycker på pricken fångar
essensen i den filosofi som Deleuze och Guattari skapade tillsammans och som jag här interagerar med för att
försöka förmedla förståelse för vad studier av förändring i rörelse skulle kunna handla om.
Det är i Ulf Hannerz memoarer, (eller reflektionsboken som är en bättre beskrivning) Café du Monde, vars undertitel är: Platser, vägar och människor i världsvimlet, som jag finner begreppet serendipitet, liksom i förbifarten.
Hannerz skriver vackert och texten vindlar sig fram. Den röda tråden är platserna, globaliseringen, människorna
och rörelsen, men det är ingen linjär redogörelse. Samma sätt att närma sig kulturen som för nomadologen alltså. Läsaren får sig till livs en inspirerande och vacker berättelse. Så kunde man skriva inom akademin förr, när
det fanns tid att stanna upp och när man kunde tänka efter innan man uttryckte sig om ämnet som beforskades.
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Och ska man förstå kultur på kulturens egna premisser är detta ett förhållningssätt som behöver tas till heders
igen.
Hannerz skriver inledningsvis om metoden han använt i sin vetenskapliga livsgärning, och han väljer ordet Serendipitet för att beskriva den. Han redogör alltså inte för alla mått och steg som måste tas för att studierna ska
kunna betraktas som vetenskap. Han väljer ett ord för att beskriva metoden, och jag förstår precis vad han menar. Hannerz pekar på och betonar tillfälligheternas spel och lyfter fram detta som kulturens främsta kännetecken. Förändring, rörelse och komplexitet alltså, liksom hos Deleuze och Guattari. Serendipitet är ett ord från engelskan. Det finns inget riktigt bra ord på svenska. Slump är ett slags synonym, men serendipitet rymmer mer
och är ett mer komplext begrepp. Serendipitet är ett slags oavsiktlig upptäckt, en positiv överraskning som plötsligt uppenbarar sig i sökandet efter eller utförande av något annat. Samtidigt handlar det om ett slags mentalt
tillstånd eller en inställning till slumpen. Serendipitet är en inställning till livet, världen och det man studerar,
och det handlar om lära sig upptäcka och göra bruk av tillvarons fundamentala öppenhet.
Kunskap om och förståelse för kulturens komplexitet och icke-linjära förändring får man sällan om man följer en
plan, och vet man vad man söker, om projektet handlar om att leda en hypotes i bevis, vad är det då för mening
med att undersöka saken? Kulturen som undersöks har dessutom förändrats innan artikeln publicerats. Och när
texten läses påverkar mottagandet av innehållet ofta kulturen som forskaren skriver om. Kultur är rörelser och
förändring som uppstår mellan människor, den går inte att fånga. Serendipitet är ett ord som kan fungera som
påminnelse om just det och är en talande och vacker beskrivning av vad kulturvetenskap handlar om. Flyktlinjer
är ett annat ord som fångar samma ”kvalitet.” Jag lever i och förändras tillsammans med det jag studerar och
snubblar i min vardag ständigt över oavsiktliga upptäckter som först i efterhand visar sig vara konstruktiva verktyg för förståelse. Att studera kultur handlar att aldrig sluta låta sig överraskas, men det handlar också om att
lära sig se och fånga flyktlinjerna när och där de dyker upp. Jag söker förståelse, men den finns oftast inte där jag
tror. Därför är serendipitet inte ett problem, det är både en förutsättning, ett verktyg och själva resultatet av det
vetenskapliga arbete som kulturvetaren utför.
För att bli en bra kulturvetare finns en poäng med att känna obehag inför krav på att följa rigida regler. Serendipitet är en värdefull egenskap i studier av kultur. Förmågan att se, förstå och ta tillvara resultatet av tillfälligheternas spel. Just det är vad kulturvetenskap handlar om, att likt nomaden kunna anpassa sig till nya och föränderliga sammanhang utan att fastna på en plats. Jag är inte obstinat när jag revolterar mot metoden eller rasar över
kvalitetsstyrningen av den akademiska verksamheten. Det är vetenskapsmannen i mig som gör sin röst hörd.
Att göra motstånd handlar inte om att sabotera utan om att värna kunskapen som går förlorad när barnet kastas
ut med badvattnet i jakten på eﬀektivitet, kontroll och målstyrning. Det jag studerar och den kunskap jag söker
låter sig inte inordnas i en mall. Nomadologiska kulturstudier handlar om serendipitet.
Filosofin som Gilles Deleuze och Félix Guattari skapade utgör ett slags klangbotten till det mesta jag skriver.
Det är med dem jag samtalar och det är deras texter och tankar som främst inspirerar mig att skriva. Fast detta
får inte uppfattas som att just dessa två filosofer skulle vara mina enda husgudar, det är också därför jag hänvisat till andra tänkare här inledningsvis. Jag använder texterna och tankarna som Deleuze och Guattari lämnade
efter sig för att tänka själv, bortom deras texter som heller inte följs slavisk. Detta är alltså inte en bok om eller
en introduktion till Deleuze och Guattari, det är en bok om studier av förändring, i rörelse, en bok och kultur
och hållbarhet. Den innehåller min tolkning av nomadologin, eller min adaption till svenska, nutida förhållanden, av den nomadologi som Deleuze och Guattari formulerade och satte på pränt under 1970-talet i Frankrike.
Ingen kan någonsin veta varifrån ens tankar ursprungligen kommer, eller varför man föredrar något framför något annat. Mening uppstår i mellanrum och är kontextberoende. Världen och vetandet präglas överallt av osäkerhet. Inom fysiken är det Heisenberg som förknippas med osäkerhet i kvantvärlden och jag vill hävda att en så38

dan som Nietzsche är en kulturvetenskaplig motsvarighet. Kultur är ett osäkert tillstånd av förändring. Det är
utgångspunkten för mitt tänkande kring mening. Därför kommer jag inte fram till något. Denna bok handlar om
verktyg att tänka med. Här finns följaktligen ingen evidens för eller mot något. Empirin och evidensen som ger
innehållet i boken mening finns där ute, i samhället och den levda vardag där kulturen uppstår. Empirin som
kulturforskaren hänvisar till finns överallt, den är allas och ingens och därför finns här följaktligen inget konventionellt metodkapitel. Förståelsen för kultur måste vara kollektiv för att kunskapen ska bli användbar och göra
skillnad, och det är en process som kulturforskaren inte kan vara mer delaktig i än någon annan. Forskaren har
inte tolkningsföreträde över resultatet, det är viktigt. Kulturvetare är inga experter på kultur, men är förhoppningsvis bra på analyser av tillblivelseprocesser och på att studera förutsättningar för förändring. Kulturvetenskap handlar mer än något annat om att sätta igång tankar om det som alla delar och är del av: Kultur, i obestämd form plural.
Kulturen finns inte här eller där och den är inget i kraft av sig själv. Kultur är inte en förklaring, det är istället
kulturen som ska förklaras. Mening och innebörd är ett resultat av handling, av meningsskapande, men mening
är värdelöst att tala om ifall den inte omsätts i handling. Kunskap och vetande har på samma sätt inget värde
utanför handlingarna som utförs med inspiration från insikterna. Tolkare och tolkad är två aspekter av samma
sak, två sidor av samma process. Inget är fast och fixerat, allt rör sig och förändras. Forskaren måste röra sig och
följa med i förändringen om syftet är att förstå världen, samhället eller som här kultur, på dess egna premisser.
Därför kallas vetenskapen nomadologi, för att betona att det handlar om studier av förändring, i rörelse.
Kultur kan betraktas som ett slags samtal. Och samtalet är den enda metod som behövs, inte bara för att analysera och förstå utan också som ett sätt att engagera. Kultur kan bara förstås genom eget engagemang, i vardagen
så att säga inifrån. Ingen kan bli expert på kultur, bara mer eller mindre bra på att förstå hur man kan leva i och
förändra den. Det är en aspekt av kultur som saknas i böckerna jag läst om ämnet genom åren. Det har handlat
väldigt mycket om vad kultur är. Kultur är emellertid inte, kultur blir. Det försöker jag vara konsekvent med, vilket inte är lätt. Därför ber jag om överseende. Om något verkar oklart, felaktigt eller på annat sätt skaver mot
verkligheten som den uppfattas av läsaren. Hör gärna av dig. Kultur är det kitt som håller samman, och målet
med boken, min vetenskapliga vision, är att innehållet ska kunna bidra till en fördjupad förståelse för det som
alla samtidigt delar och är del av. Samhällen präglade av stora klyftor är inte hållbara. Integration är kungsvägen
mot hållbarhet och ett bättre samhälle och det är också vad samtal handlar om. Utbyte, lyssnande, förståelse.
Det går inte att missförstå nomadologin. Det går bara att använda tankarna mer eller mindre väl, och värdet av
resultatet av det arbetet kan bara avgöras genom att ställas i relation till konsekvenserna som resultatet ger upphov till. Detta är en bok som för arvet efter Deleuze och Guattari vidare, inte en bok som upprepar vad filosoferna redan sagt. Här förklaras inte, här samtalas och visas på öppningar till nya samtal om den kultur som finns
och förändras mellan allt och alla. Filosofi ska användas. Tankar sättas i rörelse och relateras till samtiden. Nomadologi handlar inte om att förklara kultur utan om att öka förståelsen förkomplexitet, kulturell tillblivelse
och förutsättningar för förändring.
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KAPITEL 2

Inspiration till och verktyg för:
Nomadologiska kulturanalyser
Med hjälp av tankeverktyg hämtade från Deleuze och Guattari kastar jag mig här ut i ett resonemang om förutsättningarna för en kulturanalys i rörelse. Det handlar om hur man kan studera kultur, som ständigt förändras,
samtidigt som både kulturen och forskaren som studerar den befinner sig i rörelse. Målet är att skapa förståelse
för kulturell förändring. Utgångspunkten för texten eller det vindlande resonemanget, för detta är ingen linjär
argumentation, mer ett rörligt samtal om förändring, är att allt blir till och förändras processuellt. Förhoppningen är att texten ska locka till tankar och främja samtal och reflektion om kulturen som alla är del av och samtidigt delar. Det som driver texten framåt är (delar av) innehållet i en av platåerna från boken A Thousand Plateaus,
som även givits ut som särtryck, med titeln: ”1227 – Traktat om nomadologin: Krigsmaskinen”, i nummer fyra
av Skriftserien Kairos (Nomadologin).2 Jag använder den texten som utgångspunkt och inspiration för mina tankar om kultur. Här finns emellertid inga ambitioner att förklara texten jag samtalar med eller vad Deleuze och
Guattari menar egentligen. Det går på tvärs mot min syn på kunskap och vore att låsa fast eller bestämma något
som måste vara öppet. Alla försök att bestämma eller låsa fast mening är förödande för kreativiteten, för kulturell förändring och för utvecklandet av nya tankar. Syftet med den filosofi som Deleuze och Guattari formulerat
var att inspirera till ny-tänkande och skapa verktyg som andra forskare, men även (eller kanske framförallt) allmänheten, ska kunna tänka själv med hjälp av. Det är också min ambition att skiva om kulturforskning på ett
sätt som inte bara är relevant för forskare, utan lika mycket för dem kunskapen angår, mina medmänniskor. Kulturfilosofin som här utvecklas handlar inte om att tala om hur det är eller vad som behöver göras för att uppnå
hållbarhet. Syftet är att öppna upp tänkandet, bryta ner barriärer, lyfta bort hinder och främja samverkan. Kulturen är ingens och samtidigt allas. Texterna av Deleuze och Guattari får innebörd och mening genom att bearbetas, genom att bråkas med. Och det är just vad jag ämnar göra här. Bråka med, och försöka hitta mening i och
med hjälp av ”1227 – Traktat om nomadologin: Krigsmaskinen.” Här finns ingen början och inget slut, bara ihärdigt tolkningsarbete och engagemang. Kulturen som samtidigt analyseras och skapas gemensamt, uppstår här
och nu med sikte på (en hållbar) framtid.

Multipliciteter, kunskap och maskinisk tillblivelse

Ingen människa är en ö. Sammanhanget är således allt, och de enskilda delarna som utgör dess byggstenar är
samtidigt både underordnade helheten och medskapare av den. Allt som finns i världen kan bara förstås i relation till helheten. Det är i mellanrummen, som är en integrerad del av helheten, som meningen uppstår. Mening
är inget i sig, den blir liksom allt annat till i handling och kan bara bedömas i relation till konsekvenserna. Relationer, förändring, rörelse, slump och mellanrum är inslag i verkligheten som behandlats styvmoderligt i forskningen. Här placeras inslagen i centrum av ontologin. Deleuze och Guattari föreslår begreppet multiplicitet som
ett lämpligt begrepp för att öka medvetenheten om detta sakernas tillstånd. Och en multiplicitet är ett sammanhållet fenomen, bestående av fler än en, men färre än många komponenter, som kan vara såväl materiella som
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icke-materiella. Kulturen som studeras kan med andra ord bara nås indirekt, via konsekvenserna den ger upphov
till.
Multiplicitet är ett slags motpol till en singularitet, som enklast kan beskrivas i termer av ett svart hål. Den
punkt där tid och rum slutat existera. Ett svart hål upphäver alla mellanrum och är sig själv nog. Det är ett och
odelbart. Just därför är det ointressant, ofruktbart och farligt som modell för några som helst aspekter av
(mänskligt) liv. Total makt, eller för att tala med Deleuze och Guattari, fullkomlig territorialisering, innebär död.
Det är ett livlöst, statiskt tillstånd. Det centrala i analyser av kultur, det som spelar roll, är det som sker i mellanrummen. Förändring, rörelse och parallell utveckling. Kulturen växer fram i det ingenmansland som mellanrummen utgör och som ingen enskild kan kontrollera. Skapandet, den öppna tillblivelsen, är vad som intresserar kulturvetaren, inte hur det är utan hur det skulle kunna bli.
För den som är ovan vid sättet att tänka uppfattas tankarna möjligen lite märkliga. Kanske obegripliga. Det är
inte så konstigt som det kanske låter, för sättet att tänka går medvetet på tvärs mot rådande västerländska tankeparadigm. Anledningen till detta förfrämligande av det invanda är att det öppnar upp för helt nya förklaringsmodeller och alternativa vägar fram. För att en demokrati skall kunna kallas just demokrati är det en absolut nödvändighet att makten över samhället inte går att föra tillbaka på en enda punkt, vare sig denna representeras av
en individ eller något annat. Samhället är liksom kultur ett slags kollektivt resultat av gemensam rörelse och ömsesidig förändring. Därför är min förståelse aldrig tillräcklig om jag vill förstå helheten, för jag betraktar världen
utifrån mitt subjektiva och högst personliga perspektiv. Bara tillsammans kan konstruktiv och användbar mening skapas.
Samhället kan förstås som en multiplicitet som skapas och förändras mellan tre instanser: Den lagstadgande instansen (Riksdagen), den kontrollerande instansen (Polisen) och den granskande instansen (Press och Medborgare). Formellt är det i samspelet mellan dessa aktörer som samhället antas bli till. Informellt handlar det dock
lika mycket om kultur, som finns mellan människor och som påverkar både allmänheten, vardagen och samhällets oﬃciella instanser. Vill man förstå Sverige måste man inse att det är en abstrakt och komplex helhet som
uppstår i relationer mellan fler än en, men färre än många. Samhället är i alla fall här ett fenomen som förstås
genom att studeras som en helhet, som en multiplicitet. Samhällen och kultur är resultatet av kollektivt levt liv
och är en levande, dynamiskt föränderlig helhet.
För att samhället skall kunna fortsätta fungera som ett demokratiskt samhälle krävs att medborgarna för det första har en kollektiv och väl utvecklad förmåga att förstå både begreppet demokrati och komplexiteten i frågan.
För det andra måste så många som möjligt engagera sig i tillblivelseprocessen. Och för det tredje krävs kunskap,
insikt om vad som är möjligt att göra, det vill säga förståelse för vilka förutsättningar för förändring som finns.
Samhället är maskiniskt, inte mekaniskt, för att peka på och använda ett annat användbart begreppspar från Deleuze och Guattari. Mekaniska processer är kausalt linjära och går att räkna på. Maskiniska processer däremot är
icke-linjära och dynamiska Enda sättet att studera dem är att likt en nomad följa med i den rörelse som man
samtidigt är del av.
Foucault har liksom Deleuze och Guattari på olika sätt visat hur det västerländska samhället präglas av ett djupt
känt begär efter fulländade sanningar. Begäret är en konsekvens av övertygelsen om att det i historien finns en immanent rationalitet, möjlig att med vetenskapliga metoder upptäcka. Premissen är att det finns en unik punkt
varifrån allt det övriga går att härleda. Men att arbeta med ett sådant mål för ögonen när man skall försöka förstå ett samhälle eller kultur, är som att söka svaret på varför bordssalt smakar som det gör hos antingen natriumeller klormolekylerna. Smaken av salt, saltet i sig, är resultatet av emergens. Tänk så här: Smaken av salt existerar på en nivå över delarna som bygger helheten och kan därför bara förstås på den nivån. Samma gäller för kultur, som är resultatet av många människors samverkan, men som inte kan reduceras till enskildas agerande och
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tankar. Kultur är ett resultat av emergens, ett sammanhållet fenomen, uppbyggt av fler än en, men färre än
många komponenter. Eller för att visa att det finns många olika begrepp som i princip betyder samma sak, en
multiplicitet. Anordning är ett annat begrepp som också fungerar. Det viktiga är inte orden, utan vad man gör
med dem och att analysverktygen fungerar, det vill säga att förståelsen för det man studerar ökar. Det är så som
samhället och kultur förstås här, som emergens. Det är viktigt att förstå och påminna sig om att sådana fenomen bara går att förstå om man övervinner begäret efter ett svar, en sanning. Svaret på frågan, vad är kultur?
finns lika mycket hos dig och hos mig som i mellanrummet mellan oss. Man både kan och bör förenkla så mycket det bara går, men aldrig mer än så, för om förenklingen drivs för långt är det inte längre kultur som studeras.
Foucault diskuterar i Diskursens ordning ingående hur tankarna på och övertygelsen om världens tänkta, inneboende rationalitet genom historien har upprätthållits genom en rad begränsningar och utestängningar. Han visar därmed att kunskap och sanning handlar mer om kultur än om något annat, eller i alla fall att en förklaring som inte beaktar fenomenets kulturella aspekter är meningslös. Vetande är mycket svårt att skilja från begäret efter
kunskap. Foucault skriver att det är dessa (huvudsakligen omedvetna) strategier, vilka sammantaget benämns
diskursernas lag, som framhåller den ideala sanningen och den immanenta rationaliteten. Men det finns inget
sådant, ingen sanning nedlagd i världen, möjlig att upptäcka. Bara sammanhang, relationer och interagerande
komponenter eller aktörer. Bara multipliciteter, inga singulariteter. Det betyder inte att det inte finns någon sanning, eller att allt bara är språk, makt eller något annat, det betyder bara att man bör iaktta försiktighet när man
hävdar något bestämt om saker som rör kultur.
Hur har detta mycket speciella förhållningssätt till kunskap och vetande uppstått? Foucaults förklaring riktar in
sig på strategierna som finns överallt och som går ut på att begränsa och stänga ute, att validera och äkthetsförklara. Begäret efter sanning blir härmed ett resultat eller ett slags biprodukt, av vetenskapens strid om inflytande i samhället och vetenskapsutövarnas inbördes kamp om respekt. Det är, väldigt förenklat, enskilda vetenskapsmäns och -kvinnors (även om de varit få i historien) kamp för överlevnad i en speciell kontext som är upphovet till den rådande synen på kunskap. Sanning blir därigenom mer en konsekvens av vardagen inom vetenskapen än en egenskap inlagd i världen. Inser man det har fokus förflyttats från de mänskliga subjekten till sammanhanget där kunskapen uppstår. Från autonoma singulariteter, till emergenta multipliciteter. Från den som talar
(och som blir lyssnad på) till det som sägs. Genom bytet av fokus skapas ett slags intern distans och kulturen
öppnas upp för beskådan, vilket ökar möjligheten till reflektion. Nomadologi handlar om det, om att öppna upp,
vända och vrida på samt försöka förstå förutsättningarna för förändring.
Foucault ägnar en stor del av sin bok Diskursens ordning åt att förklara hur dessa övertygelser har kommit att bli
så omhuldade. Han menar att den traditionella idéhistorien har underblåst sådana tendenser genom sökandet
efter ”skapelsepunkten, enheten hos ett verk, en epok eller ett tema, tecknet på den individuella originaliteten
och den outtömliga skattkammaren av dolda betydelser” (Foucault 1993:38). Kritik riktas även mot historievetenskapen som man brukar anse vara den gren av vetenskapen som ”avslöjade” de förhållanden som idag lett
fram till en mer försiktig och relativistisk vetenskapssyn.
Vad kan vi lära av dessa insikter, eller låt mig omformulera, hur kan dessa tankar användas (för det handlar om
verktyg)? Och vilken är Kulturvetenskapens roll i samhällsbygget? Frågar man mig blir svaret: Kulturvetenskapen är en vetenskaplig disciplin som behövs för att kunna balansera övriga vetenskapsgrenar och samhällsinstanser mot varandra och den utgör dessutom ett slags brygga mellan akademin och det omgivande samhället. Kulturvetenskapen ersätter inte andra vetenskaper, den får inte bli en singularitet (lika lite som någon annan vetenskap). Kunskap kan ingen ta monopol på och den får inte samlas hos en liten klick av befolkningen. Särskilt kunskap om kultur måste spridas för att bli meningsfull. Att kunskapen är väl spridd är en grundförutsättning för
en hållbar demokrati, ett levande samhälle och en inspirerande kultur. Vetenskap är ett kollektivt projekt vars
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syfte är att förstå världen som alla lever i och delar. Olika vetenskapsgrenar kompletterar varandra och det centrala är inte vad man anser sig veta i respektive ämne, utan vad som uppstår i mellanrummen mellan disciplinerna
och mellan akademin och det omgivande samhället. Kunskap är inget i sig och den är varken ond eller god, den
kan bara bedömas utifrån hur den används. Om det kulturvetenskapliga uppdraget ska sammanfattas i några
enkla fraser får det bli: Kritiskt, analytiskt, granskande av maktordningar! Och med sagt är samtalet i full gång.

Statsmodeller, exterioritet, rent förnuft och flyktlinjer

Kultur är inget mål, den är rörelse och har bara riktning. Därför kommer forskning om kultur inte fram till några definitiva svar. Kulturforskning lägger sig istället vinn om att hela tiden vara i dialog med omgivningen, med
det som studeras. Samma gäller texterna som forskningsresultaten presenteras med hjälp av. När utkastet till
denna text skrevs hade jag ingen aning om vart texten skulle landa. Nu under det slutgiltiga redigeringsarbetet
vet jag mer. Min förståelse för Deleuze och Guattari och för samhället och kultur har fördjupats under arbetets
gång. Därför presenteras texten för en vidare publik, utan tydliga svar på specifika frågor och med delar av skapelseprocessen blottlagd. Det är ytterst vad filosofi och kulturforskning handlar om, att leva i ovisshet och att
arbeta med frågor man inte vet svaret på. Visste man svaret behövdes ingen filosofi. Det är viktigt, och i arbetet
med frågor utan givna svar är alla försök potentiellt fruktbara. Ingen kan veta vad som fungerar på förhand. Mina
försök att förstå kanske är misslyckade, men ur mina misstag kan nya förståelser, mer adekvata och användbara
svar, växa fram genom andras arbete med tankarna. Kultur handlar om utbyte, i realtid och om att följa med i
förändringsrörelsen, därför är nomaden en intressant tankemodell att låta sig inspireras av.
Kulturen är till stor del dold för oss människor, i vardagen. Vi ser den inte, för vi är fullt upptagna med att realisera våra drömmar och få våra liv att gå ihop. Det krävs en uttalad vilja att förstå för att lära sig se kulturen. Och
för att förstå dess dynamik och hantera komplexiteten i frågan krävs inte bara intellektuell förmåga utan även
fokus och tid att tänka efter. Tyvärr tas just den lilla och tillsynes obetydliga aspekten allt för lättvindigt på. I
forsknings och utbildningssammanhang är väldigt ofta utgångspunkten att alla förnuftiga, utan att närmare definiera vad förnuft är eller reflektera över hur det fungerar i praktiken. Bara för att människan har intellektuell
förmåga betyder inte att den förmågan används, i alla fall inte hela tiden och enbart. Människa är en sammansatt helhet som även styrs av känslor, och känslor har en tendens att ta över. Känslor kräver inte eftertanke, vilket är en förutsättning för att förnuftets kraft ska kunna förlösas. Dessa saker måste man ha en uppfattning om
och ta med i beräkningen när man vill förstå kultur. Finns det något som är absolut rent i världen, eller är allt
blandningar och variationer? Jag svarar det senare, bestämt. Om det fanns något som var rent fanns också absoluta gränser, men jag har i min samlade forskargärning inte hittat några tecken på något sådant, inte i kulturen,
inte i människornas myllrande oöverblickbara vardag. Ändå är det just det vetenskapen antas sträva efter, renhet, renodling, klarhet och konsistens. Sanning och tydlighet. Viljan att veta är stark och den driver olyckligtvis
tänkandet i den riktningen. Deleuze och Guattari utgår emellertid från att inget är rent, inget går att förklara
med aningen eller. Allt är både och, samtidigt. Vad vi har att göra med och hantera är helheter uppbyggda av
mindre delar och blandningar bestående av mer eller mindre föränderliga proportioner av det ena och det andra.
Komplexitet, förändring och dynamiskt öppna processer av tillblivelse. Jag är medvetet vag här, för utgångspunkten är att inget som har med kultur att göra kan definieras i detalj. Kulturvetenskaplig forskning kan bara måla
upp konturerna, innehållet fylls i efterhand, tillsammans.
Drar man ut förklaringskedjan och följer tankegångens riktning blir det enkelt att förstå dels lockelsen i strävan
efter ett rent förnuft, dels hur den i sin tur påverkar kulturen och skapar en känsla av att konformitet är bättre
än heterogenitet. Kultur är resultatet av mångas tankar och handlingar och den skapas i spänningsfältet mellan
renhet och blandning. Kulturen är mer eller mindre av än det ena, än det andra. Om inte majoriteten av medborgarna passar in och anpassar sig efter varandra finns inget samhälle, med det måste råda balans mellan krafterna
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av sammanhållning och upplösning för att ett hållbart samhälle ska kunna realiseras och leva vidare. Här finns
ett annat av begreppsparen som Deleuze och Guattari arbetar med, ett annat kontinuum: ordning och kaos. Inget samhälle är möjligt om någon av ytterligheterna renodlas. Kultur är en blandning, dominerad av än det ena än
det andra. Total kontroll och fullständig ordning är lika förödande för hållbarheten som rent kaos. Balans är målet. Och det är ett mål som aldrig går att formulera i detalj, för det beror på vilka och vad som interagerar, var
interaktionen sker och hur det ser ut i omvärlden. Balans är heller inget mål man når, ingen punkt på en lista
som betas av. Baralans är ett tillstånd av jämvikt, eller en strävan och något som hela tiden måste kämpas för
och försvaras. Krav på att passa in, att vara konform och göra vad som förväntas av en, handlar om regelföljande, om anpassning efter normen. Om den strävan blir allt för stark rubbas balansen mellan delarna och helheten. Ställ konformiteten mot individens frihet och det blir förhoppningsvis enklare att förstå vikten av balans
och att det inte finns ett enda svar på frågan om hur man bygger ett bra och hållbart samhälle.
Det svåra och samtidigt mest betydelsefulla för demokrati och kunskapsutveckling är att det finns tid och utrymme att tänka själv utan att anpassa sig efter normer och utan att behöva snegla mot hur resultatet av tankemödan ska tas emot. Samtidigt är det en förutsättning för att kunna tänka fritt att det finns ett samhälle som bevakar individens rättigheter och möjligheter, och det kan bara uppstå genom konformitet och kompromisser. Rent
förnuft och objektiv kunskap uppnås med andra ord bara genom individuellt, autonomt tänkande, inom ramen
för ett samhälle med lagar och regler. Båda aspekterna eller egenskaperna behövs, men ingen av ytterligheterna
får ta överhanden för då riskerar samhället att antingen implodera under sin egen förlamande kontroll eller upplösas i allas krig mot alla. Avgörande för kulturens inneboende förmåga att återhämta sig eller upprätthålla balans, är graden av insikt bland befolkningen om att aldrig slå sig till ro, att ständigt bryta upp, tänka nytt och
följa med i rörelsen. Om ingen bryter mot gängse uppfattningar, om alla försvarar rådande ordning, upprätthålls
världen och kulturen som den är, vilket förhindrar förändring. Konformiteten dragen till sin spets är ett samhälle där alla ser ut och tänker exakt lika. Överfört till vetenskapen handlar det om att komma så nära det rena förnuftet som möjligt, men det är en egenskap som bara glimtvis och under lyckliga omständigheter uppstår i människor. Ingen styrs enbart av rent förnuft. Människan och kulturen är sammansättningar, helheter bestående av
disparata delar som hålls samman mer eller mindre starkt och tydligt. Känslor är lika viktiga (och mänskliga)
som förnuft, kunskap lika viktig som kultur, liksom enskilda individer är lika viktiga som kollektivet.
Eftersom inget är gott i sig har alla ett ansvar att försöka förbättra det man kan. Allt som leder till förbättring
och ökad hållbarhet är bra, och både förnuft, vetenskap, känslor och vardagshandlingar behövs. Det är så kultur
blir till, genom förändring driven av olika typer av engagemang. Genom att många utmanar gränser och söker
nya vägar fram. Genom att alla inte är överens om vad som är förnuftigt just här, just nu. I ett konformt sammanhang kostar det emellertid på att bryta mot normen. Förändring handlar om att tänka och göra nytt, och det är
per definition ovant och kan därför upplevas obekvämt. Och den som öppet tänker i nya banor kan lätt dra på
sig kritik. Konformism är av förklarliga skäl enklare att underkasta sig. Ingen kommer att anklaga en om man
följer flocken, om man inte sticker ut. Men vill man verkligen veta är konformism en dålig väg. Kanske har jag fel,
men i så fall vore jag tacksam om detta påpekas för mig. Bara så kan ny kunskap utvecklas, genom att man vågar
utsätta sig för risken att misslyckas. Friskt vågat, hälften vunnet. Eller med ett citat från Nietzsche (2008:66),
som jag ofta återvänder till.
Jag hyllar varje slag av skepsis som ger mig tillåtelse att svara: ”Låt oss göra ett försök!” Men jag vill inte
längre höra talas om alla de ting och frågor som inte medger experiment. Där går gränsen för mitt ”sinne
för sanningen”, för där har tapperheten förlorat sin rätt.
Idag är konformitet ett slags tankemässigt paradigm. Allt fler tänker allt mer lika. Det antas till exempel bara
finnas en enda väg fram, den bästa vägen. Tänker man så påverkar det kulturen och möjligheterna att agera på
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alternativa sätt i samhället. Alla är nu inte överens om vad som är den enda vägen, men att det finns en enda
väg råder det konsensus om och därför strider olika läger för sin väg. Drömmen om det perfekta samhället är
lockande, men konformitet är en illusion. Skulle man kunna få överblick och om förutsägbarhet var möjligt vore
det ett eﬀektivt sätt att organisera samhället på. Men bara så länge inget oförutsett sker och endast om människor väljer att anpassa och underordna sig. För att samhället ska bli hållbart behövs fler som vågar göra försök,
tänka nytt och bryta mot normen. Fler som gör uppror mot konformiteten och tänker själva, som bryter mönster och upptäcker världen och vetandet på nytt, igen och igen, var och en på sitt sätt. Om fler går sin egen väg
skapas en annan framtid. En ny och oprövad värld öppnar sig. En värld och ett samhälle med helt nya kulturella
förhållanden. Där behövs en annan typ av kunskap, en mer öppen syn på vetande. Låt oss göra ett försök skulle
kunna fungera som paroll för den rörelsen. Tyvärr är det en kunskapssyn som är satt på undantag. Forskning
och högre utbildning handlar idag allt mer om att tänka rätt och att tänka i enlighet med planen. Att vara konform och eﬀektivt söka svaret i bestämd form singular är anbefallt. Och den som anpassar sig belönas med pengar, poäng och prestige. Formen, det som håller samman, har givits företräde framför innehållet. Kontroll och måluppfyllelse har blivit viktigare än öppenhet och nyfikenhet. Det betyder att det är viktigare att det blir som det
var tänkt från början, än att det blir bra. Målet är att bli bäst, trots att det i sig inte säger någonting om kvaliteten i arbetet. Sverige är bland de bästa länderna i världen på jämställdhet, men det återstår ändå massor av arbete innan det råder (makt)balans mellan könen.
Vetenskapen är fylld av krav som måste uppfyllas för att forskaren ska få chansen att säga något. Om man inte
håller sig till formen misstänkliggörs innehållet. Det är galet. Att tänka rätt har blivit synonymt med att tänka
som makten och auktoriteterna på området. Alla övervakas därigenom och rättning i leden är anbefalld, över
hela linjen. Nåde den som bryter mönstret, som överger planen, som inte på förhand vet vad hen ska komma
fram till. Sådan är vetandets lag och så skapas konformitet, uppifrån och ända ut till och in i medborgarnas vardag. Så kontrolleras forskningen, forskarna och i förlängningen kunskapen och kulturen. Ju mer utbredd konsensus, desto svårare blir det att ställa den helt avgörande frågan: Stämmer det, fungerar det, är det verkligen så? Så
som systemet är riggat ifrågasätter man alltså mer vem som forskar än resultatet av forskningen. Och detta sätt
att tänka och agera motiveras med att den forskning som godkänns av systemet är resultatet av framstående forskares arbete, vilket är ett cirkelresonemang. Forskning antas vara produkten av rent förnuft omsatt i handling.
Men kan man verkligen vara säker på att så är fallet, överallt, alltid? Hur avgörs saken på ett objektivt sätt om
det krävs av den som reser kritiska frågor mot vetenskapen att först ha godkänts av systemet, eller om den som
ifrågasätter misstänkliggörs eller betraktas som ett hot? Ett sökande efter vetande som inte är fritt leder till konformitet, bort från kunskap. Är det hållbarhet man vill ha måste man helt enkel lyssna mer på vad som sägs, än
vem som talar. Och fler måste bli delaktiga i kunskapsproduktionen på olika sätt. Särskilt om forskningen rör
kultur, som dels handlar om och angår alla, dels är vad som ger upphov till rådande uppfattningar om vad som
är god vetenskap.
Kunskap och kultur är två sidor av samma sak. Kunskap och kultur är sammanhållna helheter bestående av
minst två delar och mellanrummet som håller isär delarna samtidigt som det förenar dem. Så vill jag se på både
kultur och kunskap, som dynamiskt föränderliga helheter, som resultatet av sammanhållning. Två huvuden på
samma kropp, för att knyta an till ett citat av Deleuze och Guattari som strax ska presenteras: Två sätt att styra
kunskapsutveckling. Känsla och förnuft, eller snille och smak. Kärt barn har många namn. Elfenbenstornets högsta kast, som står i direkt förbindelse med sanningen om världen, som från en avskild position, uppifrån förkunnar den rätta läran till dem som befinner sig under makten i hierarkin. Det är det ena huvudet. Den som väljer
att vandra den vägen, och lyckas inom det systemet, belönas för sin lojalitet med Nobelpris, citeringar, forskningsmedel och publikationer i prestigefulla tidskrifter. Dagens akademiska hårdvaluta. Detta är maktens,
statsapparatens bidrag till samhällets kollektiva vetandeprojekt. Det andra huvudet är upprorsmakarens, kultur-
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radikalens, kritikerns. Fria intellektuella, som hålls samman av att ingå i mindre sammanslutningar som går på
tvärs mot Vetenskapen. Detta huvuds vetande regleras kollektivt, inom skrået. Två vägar, båda fullt möjliga,
men inte nödvändiga, och var och en tagna för sig omöjliga. Den enda vägen leder alltid fel. Det finns ingen
kungsväg till sanning, av det enkla skälet att det som är sant aldrig är entydigt, evigt och universellt. Kunskap
beror på perspektiv, den förändras, är komplex och ibland paradoxal. Vägen till vetande löper i sicksack mellan
polerna i det kontinuum som de båda huvudena representerar ytterpunkterna av: Kontroll eller upplösning.
Och,
Dessa två huvuden interfererar ständigt i den klassiska bilden av tanken: en ”republik av fria andar vars
furste skulle vara idén om det Högsta Väsendet”. Och om de två huvudena interfererar så är det inte bara
på grund av att det finns mängder av led och övergångar mellan dem och för att det ena förbereder det
andra och det andra nyttjar det första och bevarar det, utan också för att dessa båda, antitetiska och kom
plementära, är nödvändiga för varandra. 3
Vetandet, det högsta vetandet. Den sanna, rätta, enda och efterfrågade kunskapen. Den saknar värde utanför den
sanktionerade kontrollapparat som akademin utgör. Det ena förutsätter det andra. Tänkande förutsätter en relation mellan dessa båda poler. Båda skapas i samspelet mellan varandra. Utan resonansen mellan dem är det svårt
att känna igen ett vetande, även om man står mitt framför det. Kontraster behövs för att människans hjärna ska
uppfatta skillnader och för att känna igen kunskap. Därför är olikheten mellan de båda vägarna eller huvudena
mer en gradskillnad än en väsensskillnad. För att ett annat vetande ska kunna uppstå krävs något, i förhållande
till relationen eller den sammanhållna helheten, externt, något utifrån kommande. För att ny kunskap ska uppstå krävs både acceptans för och möjlighet att bryta mönstret.
Det är likväl inte uteslutet att det för att gå från det ena till det andra fordras en händelse av en helt an
nan natur, ”mellan” de två, och som sker utanför bilden, i det yttre.
Detta något kan liksom allt annat ha många namn. Det viktiga är inte vad det heter, vilken etikett som sätts på
företeelsen, eller vem som är begreppets upphovsperson. Överhuvudtaget bör man sluta fokusera på den enda
och den första. Ingen människa, tanke eller teknik är isolerad från resten. Allt och alla är delar av samma helhet,
är resultatet av mönster som brutits. Därför bör man mer sträva efter att lära sig upptäcka skillnad och möjligheter, än att kontrollera, behålla och bestämma. Låt oss göra ett försök. Vad händer om … Mina tankar är dina och
dina är mina. Tillsammans bygger vi vår värld, oavsett hur vi väljer att se på den. Den tanken vill jag undersöka,
för det är en förutsättning för förändring. Hur det går vet ingen, det bestäms i handling, gemensamt. För så fungerar kulturen.
Händelsen som nämns i citatet väljer jag att se som Flyktlinjer, vilka finns överallt, men inte där man tror eller
letar, och som just därför är svåra att upptäcka. Vinsten med att ägna flyktlinjerna större uppmärksamhet; värdet av, eller nyttan med flyktlinjerna, är att de introducerar slumpen i kunskapsproduktionen. Genom att acceptera flyktlinjer som en realitet förändras synen på kunskap i ett slag. Låt oss göra ett försök. Vad har vi att förlora? Öppnas tanken för ett vidare spektrum av möjligheter ökar chansen att finna flyktlinjerna som hela tiden
uppstår men som försvinner lika snabbt. Nietzsches ord är en möjlighet, han öppnar upp vetandet och pekar på
alternativa vägar fram. Vi kan kollektivt välja att bejaka, eller förkasta möjligheterna som finns överallt, om vi
bara lär oss se dem. Man kan välja att avfärda Nietzsche, Foucault, Deleuze och Guattari som galningar. Poängen med att påpeka detta är att visa att det är vi som väljer och på det sättet skapar den värld vi sedan uttalar oss
om och som undersöks med verktygen som finns till hands. Flyktlinjer utgör det där förlösande momentet av
klarhet som krävs för att ta vetandet till nya höjder och djup. Det är allmänt bekant att slumpen spelar en central roll i och för all forskning, all förändring. Flyktlinjer kan sägas vara ett annat ord för slump. Det viktiga är
inte vilka benämningar man förfäktar, utan vad de kan användas till och vad man gör med dem.
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Det man redan vet behöver man inte forska om. Det är bara att plocka fram och visa upp. Det är inte forskning.
Forskning handlar om att hitta metoder för att upptäcka det man inte visste och ibland det man inte ens visste
gick att veta. Forskning (om kultur) handlar inte om att svara på frågor, även om forskare naturligtvis kan göra
det också. Forskning handlar om att upptäcka och utforska, om att röra sig i okänd terräng. Forskning handlar om
att söka efter kunskap man inte förstod att man behövde förrän den fanns där. Därför gillar jag begreppet flyktlinje. Flyktlinjer kan inte beställas fram, bara fångas i flykten. Just för att det handlar om impulser eller händelser av ett helt annat slag än det som är bekant. Flyktlinjer går bara att upptäcka och göra något av, de går inte att
fånga. Kontrollerar man dem, försöker man äga dem blir de obrukbara. Det måste man acceptera, för det är en
förutsättning för att kunna göra något konstruktivt av flyktlinjer. Kunskap om kultur kan bara uppstå och fungera om man är ödmjuk inför världens och vetandets oöverblickbarhet. Vidgad och fördjupad kunskap kan bara uppnås genom att erkänna hur lite man vet, och genom att göra sig öppen för det som är nytt och oprövat. Detta går
att organisera för. En annan akademi är möjlig. Låt oss göra ett försök.

Språket, makten och vetandet

Ett helt fritt tänkande eller vetande är inte möjligt. Kunskap är till sin natur kollektiv, den är per definition alltid
delad, framförhandlad och föränderlig. Vetenskap handlar om produktion av vetande, inte om försvar av resultat.
Om forskare identifierar sig med sina slutsatser, om sanningen tar sig innanför huden på den vars studie visar
något specifikt, skapas allianser, byggs murar och mobiliseras försvar. Det är den kanske viktigaste insikten jag
har att förmedla här. Kultur är liksom kunskap resultatet av handling, rörelse och dynamisk förändring. Det är
inget jag kommit på själv och det är inte en sanning jag försvarar, det är viktigt. Detta är tankar och förslag jag
vill samtala om. Samtalet och förståelsen som det kan leda till är viktigare än att det just jag säger betraktas som
sant. Jag blev forskare för att lära mig mer och för att bli bättre på att förstå, inte för att göra karriär eller för att
få makt att tala om för andra hur det är. Mina tankar och det jag har att säga är resultatet av samtal med många
olika tänkare och filosofer. Jag försöker dock inte göra mig till deras talesperson. Det jag skriver om är insikter
jag fått av att läsa och tänka med, bland annat Ludwig Wittgenstein (1992:111), som i boken Filosofiska undersökningar är inne på liknande resonemang när han reflekterar över språket.
268. Varför kan min högra hand inte skänka pengar åt min vänstra? – Min högra hand kan lägga pengarna
i min vänstra. Min högra hand kan skriva ett gåvobrev och min vänstra ett kvitto. – Men de praktiska följ
derna bleve inte följderna av en gåva. När den vänstra handen mottagit pengarna från den högra etc., så
frågar man: ”Nå, än sedan?” Och detsamma kunde man fråga när någon har gett sig en privat ordförkla
ring; jag menar, när han sagt ordet för sig själv och därvid riktat uppmärksamhet på en förnimmelse.
Mitt språk är inget språk om jag är ensam om att tala det, för i ensamheten finns inget behov av att överbrygga
några mellanrum. Jag liksom alla andra har direkt tillgång till vårt eget vetande och därför behövs inget språk
för att förstå. Språk är ett kollektivt fenomen. Ord blir till språk i ett sammanhang och samma gäller för kunskap. Människa, språk, kunskap, kultur är i grunden kollektiva, relationella fenomen och eftersom utrymmet alltid är begränsat och alla aldrig kan få exakt som just de vill krävs samverkan, måste någon ge efter. Kontexten
tvingar fram dessa eﬀekter. Genom att göra sig medveten om och reflektera över grundförutsättningarna för levt
liv, och genom att öka förståelsen för hur det som tas för givet är konstituerat och vilka lagar kulturell förändring följer, kommer förståelsen för kunskap i allmänhet att öka liksom förutsättningarna för att skapa bättre vetande. Kunskapens kvalitet kommer med andra ord mer an på sammanhang än på enskilda forskare och deras
förmenta excellens. Bättre vetande kan bara skapas kollektivt, genom att tillräckligt många finner det önskvärt
att ändra uppfattning. Styra och kontrollera processen går dock inte, den kan bara påverkas och följas. Att studera kultur med nomadologiska utgångspunkter handlar om att studera sammanhållna, föränderliga helheter under tillblivelse, samtidigt som man själv befinner sig i rörelse.
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Deleuze och Guattari, eller snarare deras texter, är navet kring vilket mina tankar om kunskap och kultur kretsar. Jag tänker med hjälp av deras texter och tankar. Om samhället, kunskap och om kultur. Fast resonemanget
tar sin utgångspunkt i och använder annat som inspiration också, andra filosofers texter, men även tidningsartiklar, inslag på TV, samtal i vardagen och så vidare. Kort sagt allt som dyker upp och kommer i min väg och som
går att använda kommer här att användas för att bygga på, bygga om och bygga något nytt av. Originaltexterna
och exemplen som hänvisas till är inga sanningar utan uppslag till bättre förståelse för samtiden. Det är så Deleuze och Guattari ville bli lästa och bemötta, som inspiratörer och tankeverktygsmakare, inte som samhällsforskare med anspråk på att presentera absoluta sanningar om hur det är. Deras texter handlar om verkligheten,
men eftersom den inte är given en gång för alla utan är en perspektivberoende och komplex sammansättning av
disparata delar, handlar det mer om hur verkligheten blir än om hur den är. Samhällen, kultur och kunskap förändras, hela tiden, och därför behövs ömsesidig reflektion och kollektiv handling i vardagen, snarare än absoluta, tvingande sanningar. Jag skriver om min samtid, och om den hade Deleuze och Guattari på sin tid ingen
aning. Jag vet något mer om deras tid och om Frankrike och hur det var då, men inte speciellt mycket egentligen. Sanningen ligger någonstans mellan. Någon fullkomlig bild går aldrig att få, inte av ett så pass komplext
fenomen som kultur.
Kampen om kunskapen, debatten om vem som har rätt, står mellan den kungliga vetenskapen, för att använda
terminologin som Deleuze och Guattari använder. Den vetenskap som gör anspråk på att ligga närmast den rena, objektiva kunskapen. Och minor science (dit nomadologin räknas) som är dess lite mer avantgardistiska
motpol på kunskapskontinuumet, det fria intellektuella tänkande som finns och verkar i akademins periferi. Det
är i spelet mellan dessa ytterligheter som kunskapen blir till, och den liksom kulturen både påverkas och påverkar allt och alla som finns och verkar där. Flyktlinjer är det slumpvisa moment som förändrar riktningen på tänkandets och kulturens tillblivelse. Att leva är att lära, är att utforska, är att utveckla och fördjupa sin förståelse
för hur lite man som människa kan veta. Lärande måste för att leda till hållbarhet bygga på ödmjukhet. Kunskap
kan och får inte fångas i en bestämd form, den måste kommuniceras, delas och användas för att bli meningsfull.
Tanken är inget i sig, lika lite som kulturen och kunskapen. Allt är konsekvenser av görande inom ramen för
sammanhang. Inget är något i kraft av sig själv; allt blir till och får sin mening i relation till helheten. Jag har inte hittat några indikationer på att dessa tankar skulle vara problematiska eller strida mot vedertagna och allmänt
accepterade kunskaper, men är öppen för invändningar. Boken är skriven som ett underlag för samtal, inte för
att leda något i bevis. Till dess jag hittar argument för motsatsen utgår jag från att det inte finns någon ren kunskap.
Makt är kunskap, och kunskap är makt. Två sidor av samma mynt. Det ena förutsätter det andra. Vetande är aldrig trivialt, alltid kontrollerat. Staten är den instans som makten och kontrollen utgår från och den blir till genom och får sin legitimitet från vetandet som produceras i akademin. Ett paradexempel på ömsesidigt beroende
och relationell tillblivelse. Kollektiv rörelse och gemensam förändring. Ytterlighetspolerna i det kontinuum som
världen och vetandet, samhället och kulturen, uppstår och förändras i, benämner Deleuze och Guattari Staten
(som territorialiserar) och Nomaden (som deterritorialiserar). Den ena handen vet vad den andra gör. Båda är
delar av samma helhet som skapas i samspelet mellan. Kunskapen kontrolleras både internt inom akademin och
externt från statens sida. Eftersom båda är en förutsättning för varandra krävs förståelse för vikten av balans
mellan. Ett fritt och högt tänkande som ständigt försöker och som bryter upp och befinner sig i rörelse är bara
möjligt inom den mindre gruppen av fria radikala tänkare som finns och verkar i marginalen i alla ämnen. Avantgardisterna behövs för balansens skull, för att dynamiken som är förutsättningen för hållbarhet, kultur och kunskap inte skall implodera under maktens och kontrollens tyngd. Tänkande behöver regleras. Den helt fria tanken
är farligt, den riskerar att skapa kaos, vilket upplöser såväl staten som akademin och skingrar kunskapen.
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Det spelar roll vad som erkänns som sanning eftersom inget är, eftersom allt blir till i samspel, uppstår i relationer, mellan. Samhället och kulturen är kontingenta tillstånd, det vill säga möjliga men inte nödvändiga tillstånd
av relativ stabilitet. En annan syn på kunskap och vad helst annat som har med kultur att göra, är alltid möjlig
om tillräckligt många vill och agerar i enlighet med och i riktning mot tankens fullbordan.
Om tanken har intresse av att stödja sig på Staten, har Staten lika mycket intresse av att breda ut sig i tan
ken och motta dess sanktion som unik och universell form. Staternas partikularitet är nu bara ett faktiskt
tillstånd; till och med ett tecken på deras perversitet eller bristfällighet. Ty de jure kommer den moderna
Staten att definiera sig som den ”rationella och förnuftiga organisationen av gemenskap”: gemenskapens
enda partikularitet är nu inre eller moralisk (folkanden), samtidigt som dess organisation driver den fram
mot en universell harmoni (absolut ande). Staten ger tanken en form för interioritet, men tanken ger den
na interioritet en form av universalitet: ”målet för den världsomspännande organisationen är förnuftiga
individers tillfredsställelse inom ramen för enskilda fria Stater”.
Autonoma solitära individer i fria stater som hämtar legitimitet från evidensbaserad kunskap och akademiskt
sanktionerat vetande. Det är vår värld som beskrivs, föreställningen om vår värld, vår samtid och syn på människan. Citatet går i alla fall att läsa på det sättet. Tänker på forsknings- och utbildningsministern, som i vårt land
är vetandets högste auktoritet. Hen har via regeringen makt över vetandet genom inflytandet över vart forskningsmedlen ska ta vägen och vilken kunskapsutveckling samhället ska satsa på. Sökandet efter kunskap och
forskningen må vara fri, men eftersom det krävs tid och resurser för att forska är vetenskapen, oavsett vem som
har makten, inte ett fritt sökande efter ren kunskap, helt på kunskapens egna premisser.
Det är ett egenartat utbyte som sker mellan Staten och förnuftet, men detta utbyte är också ett analytisk
påstående eftersom det förverkligade förnuftet smälter samman med Rättsstaten, liksom Staten de facto
utgör förnuftets tillblivelse.
För att kunna forska krävs inte bara en vilja att veta och intyg på att man har erforderlig kompetens. Det krävs
att man är anställd som forskare och att man har tid och resurser, vilket kostar pengar. Och pengar söks i konkurrens, för det antas gynna kvaliteten. Av ansökningarna som kommer in till Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer är det bara tio procent som vinner bifall och leder till forskning. Detta innebär att en stor del av
pengarna som staten lägger på forskning äts upp av arbete med ansökningar.
Hur går det för de forskare som lyckas i konkurrensen och vad krävs för att få medel? Först och främst måste
forskaren förklara i detalj vad hen ska forska om och helst också vad man ska komma fram till. Bäst är det om
man redan har genomfört förstudier och i princip har ett halvfärdigt resultat. Då kan man få pengar och belönas
med ära. Forskningsprocessen är strikt kontrollerad och arbetet utvärderas kontinuerligt, för kvalitetens skull
och för att garantera att skattemedlen används eﬀektivt. Kunskapen som kommer ur nuvarande system är med
andra ord i väldigt hög grad sanktionerad uppifrån. Vad som produceras i akademin är godkänt vetande. Därför
är tron på förnuftet viktig, för om det sprider sig en uppfattning i samhället om att kunskapen bara är ett resultat av makt faller hela systemet samman. Utan förnuft, ingen kunskap. Problemet är att förnuftet är nyckfullt
och går inte att kontrollera fullt ut. Akademin klarar sig dock inte utan inslaget av nyckfullhet, som kreativitet
och ny-tänkande alltid handlar om, och därför uppstår ambivalens. Det finns en gräns för kontrollen. Går den
för långt avstannar kunskapsprocessen och resultatet blir något annat än kunskap. Och släpps kreativiteten helt
fri finns risken att vetandet blir meningslöst. Någonstans mellan finns ett jämviktsläge, som liksom demokrati
och hållbarhet är något som ständigt måste försvaras och kämpas för. Jag anser att dagens system för finansiering och organisering av forskning är allt för fastlåsande. Utrymmet för ny-tänkande är minimalt, vilket hotar att
hela systemet imploderar under tyngden av den kontroll- och kvalitetssäkringsapparat som krävs för att systemet ska fungera. Med fantasins hjälp går det att tänka sig andra system för finansiering och organisering av
49

forskning. Vilken, varför, till vad och hur? Det bestäms på ett kulturellt, överindividuellt plan, mellan människor. Därför är studier av kultur så mycket viktigare än resultatet av det (kultur)vetenskapliga arbetet. Kunskap
om kultur är kunskap om förutsättningar för förändring.

Drömmen om det rena förnuftet, och dess faror

Att av andra uppfattas vara en som har direkt tillgång till det rena förnuftet innebär makt. Den man eller kvinna
som vunnit allmän accepteras för och som anses vara innehavare av ren kunskap får makt i det sammanhang
hen ingår i. För den kollektiva överenskommelse som arrangemanget bygger på leder till att vad hen gör och säger kommer att ges lite mer tyngd, laddas med lite större agens och därmed når orden som uttalas lite större
spridning än andras ord. Den som får anseende eller som klassas som klok kommer att mötas av mer beundran
och utsättas för mindre granskning. Människan fungerar så och förväxlar ofta känslor med förnuft. För vi tänker
genom kroppen och upplever världen både intellektuellt och känslomässigt, och gränsen mellan vad som är vad
är högst otydlig. Inser man detta förstår man också att aﬀekter påverkar vad som kommer att uppfattas som
verklig, viktig, vetenskaplig kunskap. Ett citat från Nietzsche (2002:85f), i boken Bortom gott och ont, fångar den
tanken på ett vackert sätt. Jag väljer att låta honom uttrycka det jag vill få sagt, för att visa att detta inte är ett
nytt problem, utan ett kulturellt fenomen med djupa rötter och spridning. Nietzsche skrev och verkade i slutet
av 1800-talet och eftersom han såg samma saker som går att iaktta idag säger det något om vilken typ av problem eller utmaning det handlar om.
Det gamla teologiska problemet ”tro” och ”vetande” – eller, tydligare, instinkt och förnuft, – alltså frågan
huruvida instinkten förtjänar mer auktoritet med hänsyn till värderandet av tingen, än förnuftet som sö
ker efter motiv, eller efter ett ”varför?”, och således önskar betrakta handlingar och värderingar mot bak
grund av deras nytta och ändamålsenlighet – rör sig fortfarande kring samma gamla moraliska dilemma s
om först visade sig i Sokrates gestalt och redan långt före kristendomen förorsakade stridigheter bland
tänkande människor. Sokrates själv hade förvisso i kraft av en talang – den överlägsne dialektikerns – sna
rast ställt sig på förnuftets sida; och varmed sysslade han faktiskt livet igenom, om inte med att skratta åt
den tafatta oförmågan hos sina förnäma atenare vilka, i likhet med alla förnäma människor, var
istinktsnaturer och aldrig kunde ge någon tillfredsställande förklaring till varför de handlade på det ena
eller andra sättet? Men i slutänden skrattade han i all stillhet och hemlighet också åt sig själv: han åter
fann hos sig själv, inför sitt finare samvete och sin självrannsakan, samma svårighet och oförmåga. Av
vilket skäl, sade han sig uppmuntrande, skulle man av den anledningen lösgöra sig från instinkterna!
Man måste tillerkänna både dem och förnuftet existensberättigande, – man måste följa instinkterna, men
samtidigt övertala förnuftet att hjälpa till att finna goda motiv. Detta var den store hemlighetsfulle ironi
kerns egentliga falskhet; han bragte sitt samvete därhän att det gav sig tillfreds med att låta sig över
listas: i grund och botten hade han genomskådat den moraliska värderingen och insett att den var irratio
nell. – Platon som i dessa frågor var oskyldigare och utan plebejens knipslughet, ville med ett enormt
kraftuppbåd – den största kraft som någon filosof ditintills haft till sitt förfogande! – överbevisa sig om
att förnuft och instinkt av sig själva konvergerar i Ett mål, i det goda, i ”Gud”; och alltsedan Platon följer
alla teologer och filosofer samma väg, – det vill säga, i moraliska frågor har hittills instinkten, eller som
de kristna kallar det ”tron”, eller som jag kallar det ”hjorden”, segrat. Man skulle här vara tvungen att un
danta Descartes, rationalitetens fader (och följaktligen revolutionens farfader), som endast tillerkände
förnuftet auktoritet: men förnuftet är bara ett verktyg, och Descartes var ytlig.
Den enda vägen leder fel, för livet är dynamiskt och människan styrs av både känsla och förnuft. Människan kan
tänka rationellt men är inte helt igenom och alltid rationell. Det är en avgörande distinktion. Förnuftet är ett
verktyg, något som både kan och ska användas, men tror man att man står över känslorna och kan bortse från
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aﬀekter, utgår man från att alla beslut är rationella, är man illa ute. Och faktum är att vi är illa ute! Det är på allvar och läget vi befinner oss i är oroande. Makt och vetande hänger ihop, kunskap ger makt, men makt ger också
kunskap. Skillnaden är liten men betydelsefull, och när den får verka i ett kulturellt system, över tid, tillsammans med aﬀekterna gör även små skillnader stor verkan. Lydnad och underkastelse uppstår i och är en eﬀekt
av relationer. Ledare och ledd är med andra ord två aspekter av samma sak. Hönan och ägget är två delar av samma tillblivelseprocess där rörelsen och förändringen bär på mer och viktigare kunskap än vad som kom först.
Åter till Deleuze och Guattari efter denna utvikning.
I den så kallade moderna filosofin och i den så kallade moderna och rationella Staten rör sig allt runt lag
stiftaren och undersåten. Staten måste förverkliga distinktionen mellan lagstiftare och undersåte under
formella betingelser som tillåter tanken att tänka deras identitet. Lyd alltid, ty ju mer du lyder desto mer
blir du herre, eftersom du bara lyder det rena förnuftet, det vill säga dig själv ...
Vi lyssnar och litar på den som har makt och som anses klok, för att det är påbjudet och hör till god ton. För att
alla andra gör det. Kulturen är sådan, och den gör detta med oss. Därför är det viktigt att utveckla ett kritiskt
förhållningssätt till allt vetande. Jag aktar mig noga för att tala om vetande som någon annat än högst tillfällig
kunskap om förhållanden som råder här och nu. För kunskap är inget man äger, vetande använder man. Och det
är konsekvenserna av handlingarna som kunskapen leder till som är utgångspunkten för värdering av vetandet.
Tänker man så får makten, den allestädes närvarande makten, svårare att gripa tag och få fäste. Det är bra, för
det går inte att utplåna makten, bara uppmärksamma och förhålla sig till den. Bryta med den, för att underlätta
för sådan förändring som man finner önskvärd. Flyktlinjer kan inte beställas fram, bara upptäckas där och när de
dyker upp. Konformitet, lydnad och krav på underkastelse är problematiskt. Auktoritetstro och tillit till den som
tilldelats makt är olycklig. Följsamhet inför makten leder till minskad vaksamhet och när fler rättar sig i ledet
och anpassar sig till normen blir gränsen mellan inne och ute tydligare. Samhället polariseras och motsättningar
accentueras. Vetande är en komplex härva av å ena sidan mer eller mindre välgrundade och användbara insikter,
och å andra sidan både kunskaperna man har tillgång till och som skulle kunna användas men som av olika anledningar aldrig testas, och allt det man inte vet. Vad som är vad bestäms inom ramen för respektive sammanhang och utifrån rådande maktordning.
Alltsedan filosofin gett sig själv funktionen att rättfärdiga har den ständigt välsignat den etablerade mak
ten och modellerat sin doktrin om subjektets förmågor på Statens maktorgan. Sensus communis, alla för
mågors enheter såsom Cogitots centrum, det är Statens konsensus upphöjd till det absoluta. Detta var
framför allt den stora operationen i den kantska ”kritiken” som vidarefördes och utvecklades i hegelianis
men. Kant kritiserade ständigt de felaktiga bruken för att främja funktionen. Det är inte ägnat att förvåna
att filosofen blivit en oﬀentlig professor eller funktionär i Staten. Allt är reglerat efter att Statsformen bör
jat inspirera en bild av tanken. Med full ömsesidighet.
Om, och så länge som, filosofins projekt går ut på att nå absolut sanning är förhållandet som beskrivs i citatet
oundvikligt. Deleuze och Guattari ser på sig själva som just verktygsmakare, inte som sanningssökare. Filosofins uppgift är att skapa verktyg, begrepp. Varken mer eller mindre. Sedan är det upp till oss, allmänheten, resten av samhället, att använda verktygen, eller själv jobba vidare på dem. Det handlar om att rikta uppmärksamheten från kartan, till terrängen som kartan hjälper den som är vilse att hitta i. En allt för detaljerad karta är inte
längre en karta, för den fungerar inte som verktyg. Den sluter sig inom sig själv och riskerar att terrängen uppfattas som ett hinder eller som något oviktigt eller överflödigt. Dit vill ingen, till modellernas värld eller det rena
förnuftets felfria universum. Fastnar man i teorin, i kartan eller idéernas värld kan man få för sig att allt som hör
till det levda livets ofullkomlighet och fulhet utgör hinder på vägen mot det enda målet: Sanning och perfektion.
Talet om den mänskliga faktorn är ett uttryck för den tankemodellen. Om den mänskliga faktorn betraktas som
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ett problem som ska elimineras innebär det att människan och det mänskliga förvandlas till ett problem för utvecklingen. Inget gott kan komma ur en sådan syn på kunskap.
Tänker man på och betraktar vetande som verktyg, ökar den kollektiva insikten om hur allt blir som det är och
hur det skulle kunna utvecklas annorlunda om konsekvenserna inte faller en på läppen. Världen är inte, den blir,
i samspel. Akademisk kunskap är sanktionerat vetande, ett resultat av konsensus. Det kommer aldrig att kunna
vara på något annat sätt, men just därför måste man lära sig förstå sakernas tillstånd. För att undvika att bli fångar för maktens konsekvenser och instängda i ett tankens fängelse som skapats av oss själva i akt och mening att
kontrollera det okontrollerbara. I en perfekt idévärld finns inget syre och där riskerar både människorna och kulturen att kvävas till döds. Därför måste man utmana och bryta upp, inte slå sig till ro, man måste följa med i rörelsen, bevaka och försvara dynamiken samt se till att balansen mellan kontroll och kaos upprätthålls. Flyktlinjer och slump är inte undantag, utan möjligheter. Om man bara kan lära sig det så.
Forskning har kommit att i allt högre grad handla om ekonomi. Vad gör det med vetandet, och vad får det för
konsekvenser? För miljön, till exempel? För politiken? För vardagen, för dig och för mig? Är det vettigt att organisera akademin och forskningen på det sätt som görs idag? Fundera! Jag har inget svar, men samtalar gärna om
möjliga svar, för samtal är enda vägen fram mot bättre och mer hållbart vetande. Begrepp är inte det samma som
information om hur det verkligen är, utan just verktyg för att förstå hur det kommit att bli som det uppfattas
som.
Utan tvekan varierar denna form och bilden kan gestaltas på olika sätt: den har inte alltid tecknat eller
utpekat filosofens gestalt och kommer inte alltid att göra det. Man kan gå från en magisk till en rationell
funktion. I relation till den imperiala, arkaiska Staten kunde poeten spela rollen av bilddomptör.
Poeten, filosofen som konstnär. Det är ett annat sätt att se på vetande och den som producerar kunskap. Ett lika
giltigt, men alternativt (och idag därmed förment problematiskt) sätt att uppfatta akademiker. Nietzsche författade aforismer, Deleuze och Guattari skapade begrepp och Foucault lämnade efter sig en uppsättning tankeverktyg. Olika sätt att säga samma sak: sanningen når man aldrig, den kan bara undersökas. Det enda man kan veta
är att det som hålls för sant kommer att ge upphov till konsekvenser.
Vem ska man lyssna på, tro på och vilka principer skall gälla för samhället som byggs gemensamt? Vad leder till
ökad hållbarhet, och vad leder från? Vems vetande kan och bör man lita på? Öppna frågor, utan givna svar. Men
det spelar roll vad man svarar och var man söker svar. Hur definitionen på ett giltigt svar ser ut spelar en avgörande roll för kunskapen och dess användbarhet. Allt är upp till oss, till allmänheten, majoriteten, det kulturella
sammanhang där kunskapen både skapas, tas emot och värderas. Kunskapsfrågan är avgörande. Synen på kunskap i samhället kommer att påverka allt annat. Där läggs grunden och skapas strukturerna som allt annat har
att anpassa sig till.
Noologin, som inte ska blandas ihop med ideologin, utgör studiet av bilderna av tänkandet och deras his
toricitet.
Inte minst av detta skäl (och lägg märke till distinktionen här mellan studiet av vetandet så som det föreligger,
och insikten om att vetande alltid har ett inslag av politik) är det viktigt att förhålla sig kritisk till allt, utan att
falla i kritikfällan som gör det omöjligt att ta ställning. Kritik bör man vara sparsam med, men kritisk ska man
vara. Även mot sina egna försanthållanden. Det handlar om att inte slå sig till ro. Vetandet måste ständigt befinna sig i rörelse, kunskapen måste man hela tiden vända och vrida på, insikter som hålls för sanna måste relateras till samhället där kunskapen omsätts i handling och påverkar riktningen på kulturens tillblivelse.
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I viss mening kunde man säga att detta aldrig spelat någon roll och att tankens gravitet alltid varit skratt
retande. Men det är just vad den begär av oss: att man inte ska ta den på allvar, för då tänker den som all
ra bäst åt oss och ger upphov till nya funktionärer, och ju mindre folk tar tänkandet på allvar, desto mer
tänker de som Staten vill. Och vilken Statsman har inte drömt om denna obetydliga och omöjliga sak: att
bli en tänkare?
Pregnanta ord, och i högsta grad giltiga iakttagelser. Det är lätt att sitta hemma i soﬀan och skratta åt reklamen
på TV, eller åt människor som i olika dokusåpor utsätter sig för snart sagt vad som helst i ett desperat sökande
efter kändisskap och uppmärksamhet. Allt mer av utbudet på nätet och i medierna tas allt mindre på allvar. Vad
gör detta med samhället? Hur påverkas kulturen och människorna av jakten på förströelse för stunden och begäret efter eﬀektivitet, ekonomisk rationalitet och profit? Hur påverkas den kollektiva förmågan att tänka kritiskt
kring fördelningen av makt och pengar när det finns allt mindre tid för eftertanke? Vad får det för konsekvenser
för hållbarheten, att (kritiskt) tänkande håller på att bli något som rationaliseras bort till förmån för evidens och
statistiskt säkerställda och entydiga svar? Stanna upp. Lägg undan boken lite. Reflektera. Om du inte gör det
kommer någon annan att göra det åt dig, och hur vi än gör får vi leva med konsekvenserna. Vilken typ av stat
vill vi ha, en som tänker åt oss, eller en som anpassar sig efter våra tankar om ett gott liv? Vad är bäst, systemanpassade människor eller människoanpassade system? Jag vet inte. Ingen vet. Just därför behövs samtal om saken. Svaren på frågor som rör denna typ av problem finns inte i världen, de måste skapas av människor, kulturellt. Sanningen finns inte där ute, den skapas på insidan och dess värde står i direkt relation till dess funktion
och konsekvenser.

Tankar om tänkare och vetande som går sin egen väg

Det torde vid det här laget står klart, både att och hur detta inte är en bok där teser läggs fram och leds i bevis.
Texten är ett samtal om kultur och om vägar till kunskap om kultur, en reflektion över samhällstillblivandets
förutsättningar och människors levda liv. Boken är skriven mer eller mindre i ett svep, utan att jag som författare hoppat allt för mycket fram och tillbaka under skrivandet. Det finns en poäng med att skriva så. Jag vill att
texten, liksom kulturen den skapats inom och handlar om, ska vara ett flöde av tankar. Det handlar som titeln
indikerar om studier av förändring, i rörelse. Skriver man på det sättet bleknar orden och tankarna som föregår
det man är upptagen med just nu snabbt i minnet. Det spelar inte så himla stor roll. Detta är ett tankeexperiment. Jag vet varken om det fungerar eller vad som händer med texten när den lämnar min dator. Boken innehåller upprepade försök att förstå något som är komplext och föränderligt, nämligen kulturen som alla delar och är
del av. Boken skrivs för att det finns ett behov av ny kunskap om och ingångar till frågan, vad är kultur? Det saknas begrepp och analysverktyg som sätter görandet, förändringen och tillblivelsen i fokus. Samtalet om och testandet av olika metoder är viktigare än att presentera ett vattentätt resonemang som står pall för kritik. Förklaringar av kultur kan aldrig vara annat än preliminära förslag. Alla entydiga svar på frågor som rör kultur förenklar och förvanskar det som undersökts. Kultur är mångtydig och blir vad den görs till. Fokus måste riktas mer på
framtiden än på det som varit, även i författandet av en bok om kultur och trots att ingen vet något om vad som
kommer att hända.
Det har handlat om synen på kunskap, om vetande och tankar, makt och inflytande. Om förnuftet, och dess olika kopplingar till staten. Det har handlat om möjligheter till brott med tänkandets tradition, om förutsättningarna för förändring. Uppmärksamhet har riktats mot flyktlinjerna som hela tiden dyker upp där man minst anar
det, men som blir svåra att se om man utgår från att sanningen är en och odelbar. Flyktlinjer är möjligheter och
möjligheter kan man bara ta vara på om man ser och förstår dem. Kunskap om kultur kan vara en sådan möjlighet. Man kan välja att bortse från eller bejaka den och den handlar lika mycket om att förstå som om att bryta
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upp och bråka med rådande föreställningar. Nomadologin värnar ett slags vetande som befinner sig i ständig opposition och är en vetenskap som opererar i mellanrum.
Men noologin stöter på mot-tankar, våldsamma och diskontinuerligt uppdykande, som rör sig tvärs ige
nom historien. Dessa är akter av en ”privat tänkare” till skillnad från den oﬀentlige professorn: Kierkega
ard, Nietzsche, till och med Sjestov ... Där de bor är stäpp eller öken. De slår sönder bilderna.
Den oﬀentlige professorn. Den av staten sanktionerade Mästervetaren, hen som avgör vad som ska vara kunskap och vad som ska vara galenskap, utmanas ständigt, men lyckas oftast oskadliggöra dissidenten och fritänkaren som rör sig på tvärs och utmanar allt som är fast och ordnat. Att det blir så beror på det asymmetriska maktförhållandet mellan företrädare för akademin och kritiker som står utanför eller som saknar betyg och examina.
Privata tänkare är filosofer som inte underordnar sig några andra regler än dem som går att hänföra till kunskapen, tänkare som står över akademins regler och restriktioner. Tänkare som följer kunskapen dit den tar dem.
Noologi är tankens motsvarighet till kulturens flyktlinjer. Tankens rena innehåll, som stöter på tänkandets kulturella former. Kunskap uppstår mellan. Fast det kommer också alltid att finnas tankar och tänkare som lyckas bryta igenom motståndet från etablissemanget, trots (och ibland just därför) att de är okonventionella. Tänkare
som drivs av en upptäckarlust som tvingar dem ut i okänd terräng, som inte räds kylan och strapatserna som en
tillvaro utanför den av staten sanktionerade kunskapsregimen innebär. Fritänkandets nomader och kunskapens
statsbyggare. Deleuze och Guattari använder termerna minor science och Royal science för att beskriva spelet
mellan två akademiska ytterlighetspositioner i ett kunskapssökandets kontinuum. Det handlar här som på andra
ställen om en relation, och om det som händer mellan. Kampen om det bästa sättet att organisera för kunskapsproduktion förs i utrymmet mellan ytterligheterna. Där, i den dynamiken, uppstår vetandets kultur som
vid varje givet tillfälle består av mer eller mindre av både och. Idag är det Royal science som har mest makt och
inflytande över akademin, men även om motståndet mot minor science är stort kan ingen av tankestilarna överleva på egen hand. Nomadologi är inget alternativ, det är ett komplement. Kampen för humaniora handlar om
strävan efter balans i kunskapsprocessen mer än om något annat, mer om kunskapskvalitet än om makt och inflytande över vetenskapen. Kunskapens funktion och vetandets konsekvenser är viktigare än om det är sant eller
ej, för det är alltid svårt att avgöra.
För varje år som går uppskattar jag tänkare som Nietzsche mer och mer. Det är hos filosofer som följer sina egna
tankars premisser, utan att snegla mot etablissemanget och rådande auktoriteter, som jag finner mest inspiration. Tänkare som orienterar sig med hjälp av en noologisk kompass, snarare än en akademisk. Bara så kan radikalt nya tankar uppstå, genom att bryta med traditioner, genom att kasta sig ut i det okända och genom att bejaka upptäckarlusten, utmaningen och rörelsen. Kunskap är emellertid ett samspel, kunskap är kultur. För att nya
tankar skall få genomslag krävs uppbackning och kollektivt erkännande. Det räcker inte att tänka högt och rätt
på egen hand, det krävs acceptans också för att insikter ska kunna omvandlas till kunskap. Och det är där staten
kommer in. Bara en stark stat (det behöver nog påpekas att staten i tankemodellen ska betraktas som en funktion, som ett sätt att organisera kultur) kan erbjuda trygghet och skapa förutsättningar för utvecklandet av lovande tankar och intressanta tänkare. Tryggheten är dock bedräglig, även om den ibland är nödvändig, för den uppnås till priset av kontroll och reglering av det rum där tanken frodas. När akademin knyts allt för nära statsapparaten territorialiseras vetenskapen, vilket innebär tankekontroll och sanktionering av vetande. Det är resultatet
av det inflytande som Royal science har och vars motpol i kontinuumet är minor science. Staten accepterar inte
kaos, inte av ovilja eller rädsla, utan av rent organisatoriska skäl. Tendenser till räﬄande av akademins rum och
strävan efter hierarkisk organisering av vetandet är emellertid lika förödande för tanken som anarki och total
tankefrihet. Ingen av ytterlighetspositionerna är hållbar. Det är balans mellan polerna i kontinuumet som borgar
för långsiktig hållbarhet, inte det ena eller det andra. Mellan Royal science och minor science uppstår olika typer
av kunskap som alla är användbara på olika sätt och som kan möta olika ändamål och svara upp mot olika be54

hov. Det finns inte ett bästa sätt att bedriva vetenskap, bara olika mer eller mindre ändamålsenliga sätt att undersöka världen.
Den enda vägen är en väg som leder till undergång, oavsett i vilken riktning den bär. Samtidigt är det dynamiken
som uppstår mellan ytterlighetspositionerna som är upphovet till förändring. Blivandet drar i riktning mot antingen upplösande och deterritorialisering eller fastlåsande och territorialisering. Spelet mellan dessa grundläggande krafter, dynamiken som uppstår mellan, är vad som frambringar världen. Kunskap är kultur, är rörelse och
ömsesidig tillblivelse. Balans i dynamiken är målet. Att försöka utse en vinnare låser fast och riskerar att död på
processen.
Kanske är Nietzsches Schopenhauer som uppfostrare den mest djupgående kritik som någonsin gjorts av bil
den av tanken och dess relation till Staten. Likväl är inte ”privat tänkare” ett tillfredsställande uttryck,
eftersom det betonar interioriteten, under det att (sic) handar om det yttres tänkande. Att sätta tänkandet i
en omedelbar relation till de yttre, till det yttres krafter, kort och gott att göra tänkandet till en krigsma
skin, detta är ett egenartat företag vars precisa procedurer man kan studera hos Nietzsche (till exempel är
aforismen något helt annat än maximen, ty en maxim, i andarnas republik, är som en organisk Statsakt
eller ett suveränt omdöme, under det att aforismen alltid väntar på att dess mening ska komma från en
ny extern kraft, en yttersta kraft som ska erövra eller underkasta den, nyttja den).
Utsida och insida är ett annat sätt att se på och tänka kring ytterligheterna. Vad det handlar om är ett spel eller
snarare ett slags oscillation mellan som ger upphov till resonans. Så uppstår ny kunskap, i relationen mellan fria
tankar och organiserat vetande, i utrymmet mellan sammanhållande och upplösande krafter. Jag klagar ofta på
reglerna och allt jag tvingas underkasta mig för att få arbeta med tänkande, skrivande och kunskap, men samtidigt vet jag att fullständig frihet inte heller gynnar kunskapsutveckling. Tänkande är en kraft som måste tämjas
för att bli användbar. Även om jag vill vara fri vill jag egentligen inte vara fullkomligt fri. Och samtidigt som staten vill kontrollera kunskapen är det kontraproduktivt och ett resursslöseri att tvinga forskare följa rigida och på
förhand uppgjorda regler. Någonstans mellan ytterligheterna finns en hållbar väg fram.
Deleuze och Guattari är tänkare som väcker och sätter igång tankar, istället för mästrande undervisare. Filosoferna som jag ständigt återvänder till skriver texter som är öppna och utmanande och som hjälper mig att tänka
bortom det givna. För där finns svaren på alla svåra och viktiga frågor, i det okända, i kunskapens släta rum. Där
man tvingas sätta allt på spel, där man måste våga för att vinna och där risken att misslyckas är överhängande.
Där trivs jag, just vid gränsen för den intellektuella förmågan. Om man vet på förhand behöver man inte söka
efter svar, och forskning med det som mål blir per definition ett meningslöst begrepp. Ny kunskap som fungerar
är målet, inte bekräftelse av gamla sanningar. Aforismer är ett alternativt sätt att skriva vetenskap, som aktiverar
istället för passiviserar. Aforismen kräver något av läsaren för att bli begriplig. Den har ingen egen mening, ingen bestämd innebörd. Först när aforismen möter en extern kraft som erövrar den eller som underkastar sig innehållet förlöses kraften. Utfallet går inte att kontrollera, det kan bara användas på olika sätt.
Krigsmaskinen som nämns i citatet är en av textens ”refränger”, ett av bokens grundteman, som fungerar som
ett slags gravitationsfält som innehållet kretsar kring. Det är liksom noologin en utifrån kommande kraft. Krigsmaskinen är en i förhållande till staten extern funktion, en liten grupp av sammansvetsade representanter för
komplementära kompetenser, som agerar som en individ, en aktör, utanför statens kontroll. Nomadens sätt att
kriga handlar det om, till skillnad från statens organisering av välstrukturerade arméer. För den som är bevandrad i brädspelens värld kan schack och Go ställas mot varandra för att illustrera tankefiguren. I schack styrs pjäserna av rigida regler, och i Go handlar det om att hålla ihop och försvara ett territorium, men det görs mer förutsättningslöst på en öppnare spelplan än schackbrädets 64 rutor. Släta och räﬄade rum är två andra ord eller
begrepp som klär samma tanke i andra ord. Tankemodellerna är verktyg som illustrerar att och hur det genom
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mänsklighetens historia uppstått och existerat en lång rad olika sätt för makten att kontrollera kultur. Jämför
stadsbyggaren med nomaderna som lever på stäppen. Nomadernas samhällsstruktur är rhizomatisk och gruppen följer den fysiska omgivningen. Nomaderna har lärt sig hantera det släta rummet. Nomadernas sätt att leva
(och kriga) liknar spelet Go. Stadsborna däremot förändrar den fysiska omgivningen genom att bygga murar och
uppföra permanenta hus, och de krigar och lever i enlighet med schackliknande regler. Det handlar om två olika
sätt att organisera kamp och försvar av territorium. De två organisationsprinciperna kompletterar varandra.
Tänk både och, inte antingen eller.
Överfört till den vetenskapliga världen, till akademisk kultur kan samma maktkamp beskrivas som en kamp mellan minor science (tänk: noologi, privat-tänkare, fria intellektuella kunskapssökare), och Royal science (tänk:
Nobelpris, referee-granskade journals, citeringar, akribi och akademiska högtider där det talas latin och delas ut
priser och utmärkelser). Vetenskapare som utövar minor science kartlägger inte världen och leder inget i bevis,
letar inte efter lagar och kausala samband, utan följer med aktörerna i det flöde som deras interaktion ger upphov till, sökandes efter förståelse för rörelsen, möjligheterna och utmaningarna som finns däri. Nomadologin är
öppen för och räknar med att slumpen spelar roll samt är mer intresserad av vad som fungerar än vad som är
sant. Likt Go-spelare försöker utövare av minor science temporärt hålla ihop det som studeras. Kunskap är ett
resultat av en lång rad aktörers samarbete. Royal science däremot har tagit på sig uppgiften att räﬄa det rum
man studerar. Där ritas kartor, bestäms innebörder och försvaras kunskap. Där söks efter och konstrueras lagar.
Arbetet utgår från att det finns en yttersta princip, möjlig att nå och kontrollera. En enda väg, mot ett enda mål.
Utövare av Royal science bygger elfenbenstorn och kräver att bli lyssnade på. Likt Schack-spelare strävar man
efter att förgöra sin motståndare. Här finns bara plats för en vinnare. Och det är också här som tron på solitära
genier underblåses. Men detta är egentligen inte beskrivningar av verkliga vetenskapliga miljöer. Det handlar
om stiliseringar och är ett försök att konstruera en modell att tänka med. Vetande uppstår liksom allt annat i
utrymmet som öppnas upp mellan polerna i ett kontinuum. Vad vi har att göra med är alltså ytterlighetspositioner mellan vilka kultur, kunskap och liv uppstår och förändras på insidan. Forskare och forskning uppvisar mer
eller mindre likheter med det ena eller det andra. Allt och alla går att placera in på olika positioner längs kontinuumet.
Jag vill tänka tillsammans, reflektera ihop och gemensamt söka förståelse för kultur. Jag vill bygga nytt, gärna
genom återvinning av tankar, och vägrar acceptera auktoriteter enbart för deras auktoritets skull. För det är farligt att blint följa den som har makt, oavsett vad makten består i och vad den bestämmer över. Makten har en
tendens att göra allt för att vinna, för den är självgående och sig själv nog och den har också en inneboende tendens att föröka sig om den tillåts verka fritt. Kanske för att det är enkelt och bekvämt att följa och anpassa sig
efter auktoriteter? Att frånhända sig ansvar är skönt, men det är också förödande för det förutsätter att den som
har makten är god och ser till det allmännas bästa. Men kan man veta det? Det kan man så klart inte. Både
Royal och minor science behövs, både kompetens att orientera sig i släta rum och förmåga att räﬄa det som räﬀlas bör. Mellan ytterligheterna uppstår livet och förändras kulturen och det är dynamiken mellan som reglerar
samhällets långsiktiga hållbarhet. Jag förespråkar ett lite mer kritiskt förhållningssätt, men det är viktigt att inte
fastna där heller. Då riskerar man att bli en sådan privat tänkare som isolerad på sin kammare tänker stort. Tankar måste nå spridning och innan en kritisk massa byggts upp finns ingen förändringskraft i rörelsen. Anarkins
dilemma är att allt fokus riktas mot upplösning och inget mot gemensamt skapande. En bättre vetenskap och en
mer kunskapsfrämjande akademisk kultur skulle kunna handla om att arrangera för tänkande utan att hänga
upp sig på individer, mål och former. Det handlar om att förflytta fokus från den som vet till kunskapen och till
dess användbarhet och konsekvenser. Om att mötas med kunskapen i fokus och en ömsesidig vilja att lära mer,
istället för med vetenskaplig auktoritet som vapen.
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Världen som en öken utan referenspunkter

Vad som här reflekteras över och undersöks möjligheterna med är ett posthumanistiskt sätt att se på människan
och kunskapsutvecklingen. En ny humanism som inte är antropocentrisk, utan som beaktar fler delar av helheten och ser människan mer som en del av ett sammanhang än som en autonom enhet som är sig själv nog. Posthumanism, eller vad man nu väljer att kalla perspektivet, det viktiga är som bekant inte benämningarna utan
vad man gör med tankeverktygen, är det perspektiv som Deleuze och Guattari undersöker möjligheterna med.
En ny humanism, nya sätt att se på människan. Posthumanism handlar dock fortfarande om människan, men
ser på människan med andra ögon än dem man kanske är van vid. Vetenskapens resultat handlar om och adresserar fortfarande människor, fast här står helheten mer i fokus. Posthumanismen väljer så att säga att se förbi
individen. Man riktar fokus mot allt det som krävs för att människan ska kunna leva och verka som människa
och sätter ingen gräns på förhand för vad som kan och ska räknas och vad som inte ska räknas. Det handlar om
ett tänkande och en kunskapstradition som riktar fokus mer mot sammansättningar, konsekvenser och tillblivelser, än på personen som tänker och talar. Motsatsen till det tänkandet är den tänkandets eremit som Deleuze
och Guattari beskriver så här:
Men ”privat tänkare” är olämpligt också av ett annat skäl: ty om det är sant att detta mot-tänkande vitt
nar om en absolut ensamhet, så är det också en extremt befolkad ensamhet, liksom öknen själv, en en
samhet som redan knyter ett band till ett kommande folk, som åkallar och väntar på detta folk, bara finns
till genom det, även om det fortfarande saknas ... ”Vi saknar denna sista kraft, i avsaknad av ett folk att
stödja oss på. Vi söker detta folkliga stöd ...” Varje tanke är redan en stam, motsatsen till en Stat. Och en
sådan tänkandets exterioritetsform förhåller sig ingalunda symmetriskt till interioritetsformen. Strängt
taget finns ingen symmetri annat än mellan poler eller fokus i en interioritet. Men tänkandets exteriori
tetsform – den kraft som alltid är utanför sig själv, inte potens – är inte en annan bild som skulle stå mot
den bild som inspirerats av Statsapparaten. Tvärtom är det en kraft som slår sönder bilden och dess kopi
or, modellen och dess reproduktioner, varje möjlighet att underkasta tanken en modell för det Sanna, det
Rätta, det Rättvisa eller för Rätten (den cartesianska sanningen, den kantianska rättvisan, den hegelians
ka sanningen, etc).
Tänkande och vetenskap handlar om att upprätta kontakt med såväl svunna som kommande generationer. Att
bygga och utveckla en akademi och kunskap som är hållbar handlar inte om och får inte bli ett individuellt projekt. Ingen är någonsin helt ensam. Människa är ett kollektivt fenomen. Det är lätt att glömma det, speciellt när
man befinner sig på toppen av en akademisk pyramid och talar inför ett välfyllt auditorium av hängivna beundrare. Ingen människa är en ö och inget tänkande uppstår i vakuum. Posthumanism och nomadologi handlar om
att anamma en syn på kunskap som något som tillåts leva sitt eget liv.
Utgångspunkten är att vetande inte kan beställs fram och att kunskap aldrig kan sägas vara nyttig per definition,
i kraft av sig själv eller i det korta perspektivet. Vetandet om världen kan bara bedömas genom att studera dess
eﬀekter och konsekvenser, på lång sikt. Samma gäller för människan. Ingen vet vem hen är, eller vilka gränser
som uppstår som ett resultat av interaktion mellan delarna som utgör den sammanhållna helhet som känns igen
som samhället. Alla uttalanden om människan som presenteras med krav på att uppfattas som sanning kommer
att begränsa och stänga in. Posthumanism handlar om att upptäcka möjligheter och om vikten av att förstå att
sanning är människans påfund. Sanning är ett ord, och ord skapas och används av människor. Människor är kollektiva, kommunicerande varelser, som blir till inom ramen för den kultur som människorna både delar och är
del av, tillsammans med andra människor och deras tankar, men också materialitet, teknologi och så vidare. Post-

57

humanismen är en utvidgad humanism, ett verktyg för att lära sig se mer än man gör om man utgår från att allt
som rör människans värld börjar och slutar med människan.
Kultur spelar roll, även om den inte går att ta på eller definiera. Kulturen finns mellan och är det som håller samman. Det är mäktiga krafter som sätts i rörelse, och vetande bör behandlas med den största respekt. Kulturen är
resultatet av handling, av försök att räﬄa den yta som annars vore slät. Strukturer, maktordningar, kunskapsregimer och samhällen är räﬄingar i rummet, ett slags tröghet och hinder för förändring. Vad jag undersöker och
försöker utveckla är en posthumanistisk, nomadologisk (kultur)vetenskap som insett och som anpassar sig efter
dessa insikter och rådande förutsättningar. En sådan vetenskap kan beskrivas på många olika sätt, men i grund
och botten handlar det om att studera förändring, i rörelse. Alltså något väldigt enkelt, men kanske just därför
svårt.
Ett alternativt sätt att beskriva denna vetenskap kan vara att peka på en känd bön. Sinnesrobönen heter den, och
den innehåller både inslag av följande och kontroll, av minor och Royal science. Jag är inte troende. Men bönen
fungerar ändå. Gud kan stå för så mycket. Ett slags kollektivt samvete eller klokskap i koncentrat. Orden skänker mig tröst och kanske kan de fungera som ett slags tankens flyktlinje och förlösa kunskap som byggts upp
under läsningen hittills. Låt oss göra ett försök. Läs och reflektera över innehållet. Detta är inte en instruktion,
det är ett underlag till inspiration. Bönen lyder så här,
Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd
att inse skillnaden.
Låt dock aldrig min sinnesro bli så total att den släcker min indignation över det som är fel, vrångt och
orätt. Att tårarna slutar rinna nerför mina kinder och vreden slocknar i mitt bröst.
Låt mig aldrig misströsta om möjligheten att nå en förändring bara för att det som är fel är lag och nor
malt, att det som är vrångt och orätt har historia.
Och låt mig aldrig tvivla på förståndet bara för att jag är i minoritet. Varje ny tanke startar alltid hos en
ensam.
Jobba med det man har och kan och slösa ingen energi på det som står utanför den egna kontrollen. Mycket mer
går inte att göra. Sedan handlar det bara om tålamod. Blir det inte som man hoppas har man i alla fall gjort det
man kunde. Det är vad studier av förändring, i rörelse kan sägas handla om. Och jag växlar snabbt till Deleuze
och Guattari medan tanken är levande, för att försöka uppnå en kontrastverkan som gör det enklare att få fatt i
och förstå tankens innebörd.
En ”metod” är det räﬄade rummet hos cogitatio universalis, och den bildar en väg som måste följas från
en punkt till en annan. Men exterioritetsformen placerar tanken i ett slätt rum som den måste inta utan
att kunna räkna det, och för vilken det inte finns någon möjlig metod, ingen tänkbar reproduktion, endast
reläer, intermezzon, omstarter. Tänkandet är som Vampyren, det har ingen bild, vare sig för att bilda en
modell eller en kopia. I Zens släta rum går pilen inte från en punkt till en annan utan fångas i en punkt
vilken som helst för att skickas vidare till vilken som helst annan, och den tenderar att byta plats med så
väl skytt som måltavla.
Här berörs något viktigt. Vågar vi se så på tänkandet och vetandet? Är vi redo för en akademi som tvingas ut i
en öken utan referenspunkter där det enda forskarna har att förlita sig på är sina kompetenser och sin förmåga
att känna tillförsikt? Nomadologi handlar om att släppa kontrollen över vetandet, om att låta kunskapen följa
sin egen väg. Vetenskapligt arbete som anammat en sådan inställning till arbetet och det man söker efter följer
med, istället för att kontrollera och låsa fast. Ett sant förutsättningslöst sökande efter kunskap, efter användbar
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kunskap, vars enda värde är de eﬀekter vetandet ger upphov till efter att kunskapen accepterats och omsatts i
handling. Ett fortfarande mänskligt, men lite mer opersonligt vetande som är allas egendom och som inte handlar så mycket om det är sant eller ej, utan om det fungerar.
Vi är idag långt ifrån det balanserade läge mellan Royal och minor science som är önskvärt. Forsknings- och utbildningspolitiken går dessutom i rakt motsatt riktning, mot ökad kontroll och mindre frihet. Politiken strävar
efter att stärka statens makt över vetandet och bara den som går med på att leva upp till det rigida regelverket
och accepterar att låsas in i akademins elfenbenstorn kan räkna med stöd från staten. Politikens mål är att ta
makten över vetandet genom att beställa fram strikt kontrollerad kunskap. Bara kunskap som efterfrågas av makten är önskvärd och kan räkna med stöd och ekonomiska resurser. Det är förödande för utveckling av ny och banbrytande, ögonöppnande och användbar kunskap. Kunskapsterritorialisering tar död på kreativiteten och kväver
allt som går på tvärs. Och i det läget behövs deterritorialiserande insatser. Men det gäller att bryta upp strukturerna med måtta och vaksamhet på resultatet för att inte hamna i destruktivt kaos och oordning. För att främja
balans måste måttfullhet iakttas. Någon typ av struktur är nödvändig för att uppnå hållbarhet. Kunskap behöver
organiseras för att kännas igen. Kulturen går först att urskilja när den nått en kritisk massa. Fungerande och
långsiktigt hållbar ordning är kaos som fåtts att röra sig lagom i takt, är strukturer som tillåter viss flexibilitet.
Det spelar roll vilka bilder och organisationsprinciper man väljer, vilka kulturella överenskommelser som traderas och ageras ut i handling, i vardagen.
Krigsmaskinens problem handlar om reläer, till och med ytterst blygsamma och är inte modellens och
monumentets arkitektoniska problem. Ett ambulerande folk som reläar vidare, i stället för en modellstad.
”Naturen skickar filosofen in i mänskligheten som en pil; den siktar inte, men den hoppas att pilen fast
nar någonstans. Den missar oräkneliga gånger, och lider av det [...] Konstnärerna och filosoferna är ett
argument mot naturens ändamålsenlighet vad gäller dess medel, även om de är ett utmärkt bevis för dess
visdom vad gäller dess mål. De berör bara ett fåtal, fast de borde beröra alla, och det sätt på vilket de få
berörs svarar inte mot den kraft med vilken filosoferna och konstnärerna avfyrar sitt artilleri.”
Filosofen som avfyrare av flyktlinjer. Gillar den beskrivningen. Att tänka är att kasta tärning skriver Deleuze på
andra ställen. Det är en vacker bild av tänkande och kunskap. En gyllene medelväg mellan maktens försök att
territorialisera och anarkins strävan efter deterritorialisering. Tankar växer bäst i frihet, och när de mognat tillräckligt kan de göra skillnad i kulturen, om och när förhållandena är de rätta. Om det som fungerar används och
det som inte fungerar lämnas därhän behövs ingen debatt, ingen kamp om vad som är sanning, bara samtal om
vad som skulle kunna fungera. Allt börjar och slutar i tomheten, i öknen, det släta rummets befolkade ödslighet.

En framåtblickande vetandepraktik

Att skriva är för mig att tänka och texterna jag uppskattar mest av allt är texter som utmanar och får mig att vilja skriva och tänka vidare på egen hand, bortom textens direkta innehåll. När jag läser en text eller tar del av
andras tankar vill jag inte bli undervisad, jag vill bli inspirerad och utmanad. Vetande är en process, en kollektiv
och oöverblickbar myllrande utveckling. Vetande är en kamp. För att lyckas uppnå djupare, bredare och bättre
kunskap krävs att arbetet ger något tillbaka och att det går att ta sig framåt i processen utan att behöva följa några andra regler än vad som är motiverat med tanke på kunskapsmålet. Vetenskap håller tyvärr på att bli en allt
mer formaliserad och regelföljande verksamhet och det finns allt mindre förståelse och utrymme för grundforskning. I jakten på eﬀektivitet flyttas allt mer av kompetensen från enskilda forskare till systemet som forskaren
verkar i. Akademin håller på att avakademiseras och det finns allt mindre utrymme för fritt tänkande, kreativitet
och skapande verksamhet. Det kvalitetssäkras och fokuseras på nyckeltal. Vet man inte vad man ska komma
fram till blir det svårt att vinna medel i den benhårda konkurrensen. Kraven på prestation blir allt hårdare trots
att det finns evidensbaserad kunskap om att stress inte främjar tankeverksamhet. Pressen som alla i akademin
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känner av riskerar att ta död på den nödvändiga kreativitet som krävs för att skapa nytt vetande. Forskning handlar allt mer om att så eﬀektivt som möjligt nå mål som satts upp på förhand, trots att ingen kan veta vilka kunskaper som behövs i framtiden. Resultatet blir att vetenskapen presterar mer av samma och att allt fler gräver
ner sig allt djupare i allt smalare hål. Överblicken, vad händer med överblicken?
Säkert vetande är vetenskapens mål, men hur vet man säkert? Vad innebär det att veta säkert och går det att vara lika säker på alla områden? Säker kunskap är kunskap som håller för extern granskning. Kunskap som håller
sträck mot invändningar och olika argument. Säker kunskap är dock inget som går att avgöra en gång för alla,
eftersom allt och alla förändras. Särskilt när det gäller kunskap om kultur är säkerhet ett verklighetsfrämmande
krav som hämmar forskningen. Det som är sant idag kan vara problematiskt imorgon. Säker kunskap om kultur
går inte att nå, av det enkla skälet att kulturen aldrig är entydig. Kulturvetenskapliga resultat är allas egendom
och bör spridas brett och granskas av så många som möjligt så ofta som möjligt, annars blir kunskapen värdelös
och kulturvetenskapen obsolet. Kunskap om kultur passar synnerligen illa in i en sådan rigid struktur som dagens akademi håller på att utvecklas till. Kultur handlar om liv som levs, och nomadologi om att fånga kunskap
om rörelse och förändring i flykten. Kultur följer sina egna dynamiska lagar. Kultur är allt för komplext, allt för
föränderligt och mångtydigt för att rymmas inom en på förhand uppgjord mall för vad som är kunskap och vad
som faller utanför.
En anledning till att det blivit som det blivit är att slumpen konsekvent underskattas. Nyckeln till hållbarhet är
att lära sig förstå och räkna med slumpen, inte som idag att försöka eliminera den. Tänk om vetenskapen accepterade slumpen och utvecklade metoder för att hantera utmaningen. Vad skulle det få för konsekvenser? På den
frågan finns inget svar, men det är också själva poängen. Ett tänkande utan fundament. En rhizomatisk (kunskaps)struktur utan centrum. Det är vad Deleuze och Guattari utforskar möjligheterna med och konsekvenserna
av. Nomadologi går ut på att tänka utan auktoriteter, utan fasta punkter och förbi alla absoluta sanningar, med
hjälp av slumpen. Slumpen är inte ett problem som till varje pris måste elimineras, inte för kulturvetenskapen,
tvärtom. Slump är ett inslag i världen och borde utgöra en central aspekt av allt vetenskapligt arbete. Slumpen
går att använda konstruktivt, den är en resurs att räkna med (men inte på). Det handlar om att anamma ett tänkande som inte söker kontroll in i minsta detalj, utan som strävar efter förståelse. Ett tänkande som följer med.
Att tänka är som att kasta tärning. Man kan veta en hel del, och kunskap som fungerar ska naturligtvis användas, men det går inte att veta exakt vilken insikt som kommer att fälla avgörandet eftersom tillfället ligger i framtiden. Flyktlinjer är ett annat ord som fångar samma sak. Flyktlinjer uppstår i mellanrum och är tankeimpulser.
Det är en särskild kompetens att lära sig se och upptäcka flyktlinjer, vilken behövs för att bli en bra kulturvetare.
Impulser kan komma varifrån som helst, när som helst.
Vi tänker framför allt på två patetiska texter, i den mening som tänkandet verkligen är ett pathos (ett anti
logos och ett antimythos). Först en text av Artaud, i hans brev till Jacques Rivière, där han förklarar att
tänkandet utövas på basis av en central kollaps, att det bara kan leva av sin egen oförmåga att ta form, att
det bara lyfter fram vissa drag i ett material, utvecklas i periferin, i en ren miljö av exterioritet, som en
funktion av icke-universaliserbara singulariteter, icke-interioriserbara omständigheter.
Tänkandet följer sina egna lagar. Tänkande är passion och aﬀektion i lika hög grad som det är logik och kommunikation. Tänkande är förkroppsligat och vetande alltid förmedlad. Det är människor, med allt vad det innebär,
som tänker, kommunicerar och bygger akademier. Det glöms allt för ofta och allt för enkelt bort. Om man på allvar vill förstå hur ett annat tänkande, en annan vetenskap ska kunna realiseras är det viktigt att påminna sig om
detta. Bättre vetande för en komplext föränderlig värld är kunskap som inte på förhand definierats. För att förstå
kultur krävs en lite mer sökande akademisk kultur och öppen syn på kunskap. Svaret på frågor, framförallt frågor som rör kultur, finns oftast inte där man letar. Vanligare är att svaren finns där man minst anar. Inte bara i
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vetenskapens annaler och bland kollegors arbeten finns användbara referenser och uppslag till ny kunskap och
vägar fram i sökandet efter svar. Inspiration till ny-tänkande som kan användas för att slipa på gamla verktyg
och för att utveckla nya, som behövs för att förstå kultur, finns överallt. För att komma framåt krävs bara lite mer
av upptäckarlust och en annan syn på misslyckanden. Helt enkelt lite högre i tak. Nomadologi är en sökande vetenskap som bedrivs i frihet under ansvar, en vetenskap som ersatt (den fåfänga) strävan efter objektivitet med
transparens, för att den som läser analysen och tar del av resultatet ska kunna bilda sig en egen uppfattning om
slutsatsernas rimlighet. Varför uppfattas det hotfullt? Fundera!
Den andra är en text av Kleist, ”Angående det gradvisa utvecklandet av tankar i talet”. Där avvisar Kleist
begreppets centrala interioritet som ett sätt att kontrollera ordet och språket, men också aﬀekterna, om
ständigheterna och till och med ödet.
Språkets inre logik kontrollerar vad som blir möjligt att säga med hjälp av ett givet språk. En kontroll som ingen
står bakom, en kontroll som är självgenererande inom kontexten där det tänks och talas med hjälp av just det
språket. Språkets betydelse för kunskapsutvecklingen kan man välja att acceptera och försöka förstå, eller förneka och lämna utanför vetenskapen. Väljer man det senare kan man fundera över hur förutsättningslöst sökandet
efter kunskap i så fall är. Har man då inte på förhand bestämt var kunskapen finns och vad man kan och ska komma fram till? Svaret är inte givet. Om det kan och bör man samtala, resonera, reflektera. Tyvärr görs inte det.
Allt mindre tid för samtal finns. Istället debatteras väldigt mycket. För att så snabbt som möjligt komma fram
till ett säkert svar. Omvägar kostar pengar, hämmar eﬀektivitet och kan leda till annan, icke efterfrågad ”överflödig” kunskap. I en värld som hyllar klarhet och konsistens, eﬀektivitet, lönsamhet och måluppfyllelse anses det
oväntade oönskat. Den tanken är ett resultat, en eﬀekt av rådande ekonomiska diskurs. Inom minor science,
som medvetet brutit med och ställt sig vid sidan av normen, är det vägen som är det viktiga, inte målet. Samtalet, utbytet, tänkandet och skapandet har ett värde i sig i nomadologin. Inspiration till och uppslag att tänka
med finns överallt.
Mot det sätter han tänkandet som procedur och process, en bisarr anti-platonsk dialog, en anti-dialog
mellan bror och syster, där den ena talar först och tänker sedan, och den andre länkar vidare utan att ha
förstått: detta är tanken som Gemüt, säger Kleist, som fortskrider som en general borde göra inom krigs
maskinen, eller som en kropp som laddas med elektricitet, ren intensitet. ”Jag blandar oartikulerade ljud,
förlänger övergångstermerna, använder appositioner där de inte behövs.” Att vinna tid, och sedan kanske
ta tillbaka, eller vänta.
Vad som beskrivs här är poetens sätt att närma sig världen. Tänkandet som ryms mellan raderna i citatet är ett
tänkande som tillåter sig att testa även de mest befängda och slumpmässiga uttryck. Poesi handlar om att söka,
följa och lyssna. Poesi handlar mer om vägen än om målet. Om poeten i högre grad fick stå som modell för tänkandet skulle ett annat vetande öppnas upp, och en annan akademi bli möjlig. En mer poetisk vetenskap skulle
kunna utgå från ett tänkande som styrs mer av slumpen, i kombination med en funktions- och konsekvensanalys. Ingen kan veta vad som kommer att fungera förrän resultatet har testats. Följaktligen måste man våga släppa på kontrollen och prestigen för att uttömma alla möjligheter. Sedan handlar det om att iaktta och utvärdera,
om att aktivera ett kritiskt tänkande. Det som fungerar använder man och det som inte fungerar lämnas därhän.
Målet i sökandet är inte Sanningen, utan förståelse och sådant som fungerar. Och alla som deltagit i arbetet som
ledde fram till ett fungerande resultat är lika viktiga för slutprodukten. Eftersom ingen kan veta på förhand vad
som fungerar går det heller inte att i efterhand utse något geni. Den som kommer på lösningen är del av samma
sammanhang som övriga och insatsen är gemensam, liksom äran som tillfaller gruppen som löser ett svårt problem. Vetande är en kollektiv process, och misslyckanden är lika betydelsefulla för framgång som lyckade exempel. Med en annan och mer konstruktiv syn på slump är detta ett alternativ, en fullt rimlig (och mer nomadolo-
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gisk) syn på vetenskap. Inledningsvis finns bara hugskott, det är historien som skapar hjältar och utser enskilda
till genier.
Det är nödvändigt att inte ha kontroll över språket, att vara en främling i sitt eget språk, för att dra talet
till sig ”och sätta något obegripligt till världen”. Sådan är exterioritetsformen, relationen mellan bror och
syster, tänkarens kvinno-blivande och kvinnans tanke-blivande: ett Gemüt som vägrar låta sig kontrolle
ras, som bildar en krigsmaskin? En tanke som kämpar med externa krafter i stället för att samlas upp i en
inre form, som opererar via reläer i stället för att forma en bild; en tanke-händelse, en haecceitet i stället
för en subjekt-tanke, en problem-tanke i stället för en väsens-tanke eller ett teorem; en tanke som riktar
sig till ett folk snarare än att uppfatta sig som ett regeringsministerium.
Vad är det vi vill ha egentligen? Är det auktoriteter att luta oss mot, eller former för vetande som kan hjälpa oss
lösa problemen som finns och som uppstår överallt, i vardagen? Jag ser i dessa rader konturerna till ett nytt sätt
att organisera för kunskap och ny-tänkande. En annan akademi är möjlig. En akademi som bättre än dagens kan
tjäna mänskligheten och främja hållbarhet. Dagens akademi är en plats där makten ges fritt spelrum, och där
misslyckanden och forskare som inte levererar det som beställts, föraktas. Målet är överordnat vägen fram. Den
nya akademi jag drömmer om är en mer öppen plats, med lite högre i tak, där frågorna är viktigare än svaren
och där forskning betraktas mer som ett slags upptäcktsfärd i okänd terräng, än som utförande av måttbeställda
tjänster.
Är det en slump att det varje gång då en ”tänkare” skjuter en pil alltid finns en Statsman, skuggan eller
bilden av en Statsman, som ger honom råd och uppmuntrar honom, och vill ge honom ett mål eller
”syfte”?
Är det en slump, eller är det ett resultat av maktens spel? Vem är det som styr, om någon/något? Viktiga frågor
att reflektera över. Är det kultur man forskar om är den typ av frågor som Deleuze och Guattari ställer viktiga
verktyg i arbetet. Några givna svar finns dock inte. Ytterst handlar kultur om vad som görs, för det är handlingar
som räﬄar rum och skapar struktur. Förändring är liksom det bestående ytterst ett resultat av görande. Världen
skapas interaktivt och kultur är resultatet av samproduktion. Forskning utförs av människor, inom ramen för en
kontingent akademisk kultur, vilken sätter gränser och skapar möjligheter. Dags att se det, och att göra det till
en parameter att ta i beaktande i sökandet efter kunskap, istället för att förneka problemet för att det anses
omöjligt att lösa. Ingen kan veta på förhand vad som fungerar eller inte. Låt oss göra ett försök så får vi se. Går
det inte har vi ändå lärt oss massor genom att våga.
Bättre vetande kan bara nås genom att acceptera förutsättningarna och plocka in slumpen i kalkylen, som en avgörande men obestämbar faktor. Vetandet och sökandet efter kunskap måste anpassas efter världen istället för
tvärtom. Oanvändbar kunskap eller vetande som inte stämmer är ingen någonsin betjänt av. Det kan aldrig vara
en del av vetenskapen. Men vad som är vad kan inte avgöras på förhand, det är det enda som hävdas här. Inget
måste nödvändigtvis förändras om den syn på kunskap som undersöks möjligheterna med får genomslag. Det jag
skriver om är inte en beskrivning av ett alternativ som skall komma istället. Här undersöks förutsättningar för
en annan syn på vetande, och en bättre och mer fruktbar organisering för mer användbar kunskap.
Lenz och Kleist konfronterade Goethe, detta storslagna geni, av alla lärda en veritabel Statsman. Men det
ta är inte det värsta: det är snarare hur Kleists och Artauds texter själva blivit till monument och inspire
rat en modell att kopiera, en modell långt mer ödesdiger än andra för alla de artificiella stammanden och
oräkneliga kalkeringar som gör anspråk på att vara dem jämbördiga.
Dessa ord är en uppmaning till alla att våga kritisera auktoriteter. Kanonisering sysslar man med i kyrkan, vetenskap måste för att kunna kallas vetenskap göra upp med genikulten. Vem som skriver och var texten är publice62

rad är inte det viktiga i en värld som sätter kunskapen främst. Det är hur resultatet tas emot och om det fungerar
som betyder något.

Nomadens vägar mot bättre vetande

Nomaden är en tankefigur, ett slags idealbild av människan som Deleuze och Guattari ställer mot Stadsbyggaren. Två sätt att leva och förhålla sig till världen och livet. Två principer att bygga och organisera samhällen på.
Nomaden lever i ett slätt rum. Likt sjömannen som seglar på öppet hav saknas det i nomadens landskap koordinater att orientera sig efter. Där är det svårt att hålla ett territorium och peka på gränser mellan inne och ute.
Där, i ett sådant rum krävs en annan typ av uppmärksamhet än i en stad omringad av murar, med gator torg och
hierarkiskt organiserade byggnader skapade för olika ändamål. Släta rum är föränderliga och förändras när man
rör sig i dem. Det är mycket lättare att försvara det man har och hålla territorier, kontrollera och utöva makt, om
man bygger murar och odlar marken. Stadsbyggaren hävdar, håller sig kvar och omformar platsen man bestämt
sig för att stanna på. I och med skiftet i mänsklighetens historia, från nomadisering till stadsbyggande, inleddes
ett nytt skede. Stadsbyggarna tog kontroll över naturen och slutade följa dess nycker. Strävan efter kontroll ledde till att ett begär efter kunskap utvecklades, vilket fick konsekvenser.
Man kan förstå begäret efter kunskap på olika sätt. Sökandet efter en Perpetuum mobile är en dröm som lever
vidare trots att alla vet att drömmen strider mot fysikens lagar. Begäret efter kunskap fungerar så och påverkar
tänkandet på just det sättet. Överallt finns exempel på och uttryck för önskan om evighetsmaskiner, som ger
mer än de kräver. Den drömmen kan förklara en hel del av dagens problem och den kultur som skapas och upprätthålls i samhället. Viljan kan som bekant försätta berg, men det spelar ingen roll hur ihärdigt man önskar sig
något om det är omöjligt. Ekvationen går inte ihop, men så länge drömmen hålls vid liv påverkar den kulturen
och ger upphov till konsekvenser.
Den klassiska bilden av tänkandet och det räﬄande av det mentala rummet den ger upphov till gör an
språk på universalitet. Egentligen opererar den med två ”universalia”, det Hela som varats yttersta grund
eller allomfattande horisont, och Subjektet som den princip som omvandlar varat till vara-för-oss. Imperi
um och republik.
Universalitet, kraven på kollektiv rättning i ledet, är en oundviklig konsekvens av synen på sanning som något i
bestämd form singular. Sökandet efter det enda rätta svaret, den perfekta förklaringen som just eftersom den är
perfekt på inga villkor kan eller får ändras. En illustration av hur makten kan föregå och vara del av vetandet.
Det handlar inte om ondska eller något liknande hos dem som förfäktar sanningar eller när önskan, bara om
konsekvenser av handlingar. Räﬄandet i citatet kan förstås som tankens förmåga att omforma rummet. När önskan är stark nog och delas av många i ett givet sammanhang kommer även det som bara finns i huvudet på människor att utöva makt och inflytande över materien och det kulturella klimatet. Kulturen är mediet som kraften
förmedlas genom.
Mänsklighetens förmåga att tämja naturen är omvittnad och var gränsen för vad som är möjligt går kan ingen
peka ut i förhand. Men hur mycket man än vill går det inte att bygga en evighetsmaskin. Naturens kraft är dessutom enorm och mot till exempel en meteor från rymden eller en jordbävning är människan och människors
önskningar obetydliga och meningslösa. Men med stöd i imponerande och fysiskt påtagliga framgångar är det
lätt att få hybris. Lätt att få för sig att man kan bemästra allt. Men är det så? Lite ödmjukhet har aldrig skadat,
vilket övermod däremot har. Är det bara en tidsfråga innan problemen mänskligheten står inför löses, eller är
det en omöjlig dröm om en kaka som finns kvar även efter att man har ätit den? Det är viktiga frågor, som på ett
eller annat sätt handlar om tänkande. Det spelar roll vilka bilder av tanken och syn på kunskap som hålls för sanna. Finns kunskapen nedlagd i världen, för oss människor att upptäcka? Eller är vetande kulturellt skapat? Hand-
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lar vetenskap om att konstruera verktyg, eller om sökandet efter sanningen? Båda svaren är möjliga men leder
till olika konsekvenser. Det finns inget absolut sätt att avgöra vad som är sant och riktigt eftersom svaret på den
typen av frågor alltid ligger i framtiden. Vi har alltså att göra med problem som måste lösas inifrån, av oss som
lever och verkar här och nu, gemensamt. Konflikt och debatt, eller vidsynthet och öppna sökande samtal? Valet
är vårt som individer, men konsekvenserna är kollektivt delade.
Människans roll som omskapare av den helhet som är världen, universum, allt. Den bilden är gammal. Subjektet, menar dock Foucault (2002), är en konsekvens av framväxten av nya vetenskaper om människan. Vad är hönan och vad är ägget? Och är den frågan ens möjlig att avgöra? Finns det ett och ett enda svar på någon fråga?
Det är spörsmål som borde ägnas mycket mer uppmärksamhet och tas på mycket större allvar, för det är i arbetet med den typen av frågor som mänskligheten definieras. Inget är svart eller vitt, det handlar om att komma
överens och om att hantera livets och världens komplexitet. Vem är du och hur närmar du dig världen och kunskapen, som nomad eller stadsbyggare?
Mellan dessa två finner alla varianter av det verkliga och det sanna sin plats i en räﬄad mental rymd, i det
dubbla perspektivet av Varat och Subjektet, under ledning av en ”universell metod”.
Bara i en värld och ett kulturellt sammanhang där sanningen anses vara en och odelbar kan en sådan sak som
vetenskaplig metod omtalas i bestämd form singular. Och bara i en sådan kontext kan en vetandets hierarki växa
fram. Bara där finns idealvetenskaper. Endast i en sådan kultur är det möjligt att dela ut priser för vetenskapliga
insatser efter kriterier som formulerades för över hundra år sedan, i en helt annan värld med en annorlunda syn
på framtiden. Kultur har den verkan, kultur äger den kraften. Det kan man välja att förneka, eller också försöka
förstå och lära sig hantera.
Det är nu lätt för oss att karakterisera det nomadiska tänkande som avvisar denna bild och fortskrider på
ett annat sätt. Det lierar sig inte med ett universellt tänkande subjekt, utan snarare med en enskild ras;
och det grundas inte i en allomfattande totalitet, utan utbreds snarare i en horisontlös miljö som är ett
slätt rum, stäppen, öknen eller havet.
Nomadiskt tänkande erkänner sin kontextuella avhängighet och är en vetenskaplig praktik som inte propsar på
världsherravälde. Ett tänkande som är immunt mot den hybris som riskerar att drabba den som av sina kollegor
och medmänniskor accepteras som upptäckare och innehavare av sanningen i bestämd form singular. Nomadologen följer med aktörerna i de processer som ger upphov till världen, vetandet, kultur. Hen upplöser problemen
som dyker upp längs vägen med hjälp av det som finns till hands där och då. Nomaden är ständigt på väg och
försvarar inget annat än sin egen och tankens frihet, men utvecklar förmågan till kritiskt tänkande. Nomadologi
sätter kunskapen i centrum, uppmuntrar ny-tänkande och främjar kreativitet. Statsapparatens Royal science söker sanningen, delar ut Nobelpris och håller koll på vem som befinner sig var i den hierarkiska ordningen.

Kunskap och kultur som evolutionära processer

Bokens övergripande syfte är att visa på nycklar till förståelse för kultur. Utan en fungerande förståelse kan inga
varaktiga lösningar på några samhällsproblem skapas. Lösningarna på problem som har med kultur att göra måste växa fram underifrån och mellan människor. Forskningen kan inte lösa problem, bara peka på vägar fram som
samhället kan bejaka och testa i praktiken, eller välja att förkasta. Det handlar om att lära sig hantera komplexitet och där kommer kulturvetenskapliga insikter och kompetenser till sin rätt. Mänskligt liv handlar om och är
synonymt med kultur. Men levt liv går inte att reducera till kultur, av det enkla skälet att inget går att reducera
till en enda springande punkt. Allt och alla kommunicerar, medvetet eller omedvetet och det som finns mellan
är lika viktigt som det som omger mellanrummen. Helheter måste stå i fokus lika mycket om delarna. Förstår
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man det förestår man också hur viktigt det är att inte reducera komplexiteten utan hitta sätt att förstå och förhålla sig till den.
Här etableras en helt annan typ av samstämmighet mellan rasen definierad som ”stam” och det släta rum
met definierat som ”miljö”. En stam i öknen i stället för ett universellt subjekt inom horisonten för ett
allomfattande Vara.
Människan är ett resultat av evolutionen här på jorden. Ett kontextuellt fenomen, bestående av fler än en men
färre än många komponenter och aspekter i samverkan. Människan är en aktör bland många andra som påverkar
världens blivande. Idag växer ett samhälle och en kultur fram som närmast är besatt av att dels minimera snart
sagt alla risker, dels kontrollera utfallet av det mesta (helst allt). Enorma resurser läggs på att utreda potentiella
risker och skapa system för att eliminera osäkerhet. Det gör att det skapas en skenbar säkerhet och en falsk övertygelse om att risker går att hantera och framtiden kontrollera. Det är omöjligt. Det oväntat oväntade, det vill
säga det som ingen ens i sin vildaste fantasi kunde tänka sig skulle kunna hända, lurar alltid bakom hörnet. Livet är fyllt av överraskningar och det är därför bättre att betrakta risker, inte som ett problem som ska lösas,
utan som utmaningar som ska hanteras. Skillnaden är inte jättestor, men betydelsefull.
Nomadologi som vetenskap kontrollerar inte och utfäster inga garantier. Nomaden följer med, anpassar sig och
sitt liv och gör sig inte beroende av platsen eller något som är fast. Nomadologin kan med andra ord hjälpa oss
att förstå vår egen litenhet i världens dynamiska och oöverblickbara process av tillblivelse. Obetydlig är inte
människan, inte på långa vägar, men heller inte alls lika betydelsefull som vissa ibland verkar tro. Bristen på ödmjukhet och vidden av ambitionerna som den Kungliga vetenskapen avslöjar genom sin definition av kunskap,
genom att bara acceptera en sanning, ett svar på varje given fråga, riskerar att ge upphov till hybris. Minor science balanserar det maktförhållandet och gör vetenskapen som helhet mer flexibel och hållbar.
Logiken som kunskapsproduktion idag utgår från bygger på följande princip: Vinnaren i kampen om vem som
har det bästa svaret tar hem spelet och får skriva historien, och lägg här märke till att jag skriver kampen om det
bästa svaret, för det är av avgörande betydelse. Vetenskapen har ytterst svårt att bevisa något, särskilt sådant
som rör människor, samhällen och kultur. I en värld där sanningen är en och odelbar finns bara plats för en, en
enda ”vinnare”. Klart att det är lockande att sträva efter det, att ensam trona på toppen. Därigenom riktas fokus
på subjektet och skapas grogrund för bittra maktkamper om sanningen. Ingen är mer än människa, så detta är
inte en kritik mot någon. Men alla behöver andra människor för sin egen överlevnads skull. Människan, liksom
kunskapen och kulturen är ett slags evolutionär process.
Nyligen har Kenneth White betonat den asymmetriska komplementariteten mellan rasenstammen (kelter
na, de som känner att de är kelter ...) och en rumslig miljö (Orienten, Gobiöknen ...): White visar att det
ta egenartade kompositum, bröllopet mellan kelten och Orienten, inspirerar ett helt nomadiskt tänkande
som sveper genom den engelska litteraturen, och konstituerar den amerikanska.
Jag blir jag genom bilderna jag levandehåller och sprider, genom tankarna jag tar till mig och integrerar i min
vardag. Det jag tar för givet påverkar möjlighetshorisonten för mitt handlande och tänkande som både påverkar
och påverkas av andra. Nomadologi tar dessa insikter på största allvar och dess utgångspunkt är att varken minor eller Royal science sitter inne med Svaret, lösningen på vetandets gåta. Nomadologi utvecklar och erbjuder
verktyg som är särskilt lämpade för att förstå komplexitet och som kan användas för att främja ödmjukhet inför
livet och universum.
Ett sätt att mana till ödmjukhet är att tänka på att människan bara kan leva som människa på jorden. Bara här
kan man få allt det man vant sig vid och tar för givet. Jorden är en ömtålig plats och det finns ingen liknande miljö i närheten som kan härbärgera liv. Det är här människan kan leva, endast här. Och livet är oändligt mycket
65

rikare och mer mångtydigt än det verkar om man bara utgår från sig själv. Ödmjukhet behövs för att inte förringa betydelsen av jordens ömtåliga atmosfär, för att påminna om att kultur även har med geologi, biologi och
tänkande att göra. Nomadologi är ett perspektiv på kunskap och levt liv som ser mer till helheten än till delarna
som helheten består av. Det är vad som gör det möjligt och meningsfullt att ens tala om begreppet människa.
Vi ser omedelbart farorna, de djupa tvetydigheter som innebor i detta projekt, som om varje ansträngning
och varje skapande stod inför en möjlig skändlighet. För vad kan göras för att förhindra temat ”ras” att bli
rasism, en dominant och allomfattande fascism, till aristokratism, eller en sekt och ett folklore, olika ty
per av mikro-fascismer? Och vad kan göras för att förhindra den orientaliska polen från att bli en fantasi
som reaktiverar alla fascismer på ett annat sätt, och också alla folkloren, yoga, Zen och karate?
Det är inte det vi vet som är det viktiga, utan det vi inte vet. Med stor säkerhet kan man veta att det inte kommer att dyka upp en ny Hitler. Honom och hans gelikar går det att hålla koll på. Vi har lärt oss att se tecknen på
just det hotet. Men om all uppmärksamheten riktas mot undvikandet av kända hot ökar risken att ett annat men
lika farligt hot dyker upp. Det man vinner i skärpa på en aspekt förloras i en annan. Kravet på absoluta sanningar och djup expertkunskap leder till sårbarhet, för det gör att förståelsen för helheten går förlorad. Risken med
ett sådant tänkande är att historien upprepar sig, att hotet växer fram underifrån och initialt i form av något
som kanske till och med tas emot med öppna armar. I en strikt kontrollerad och kvalitetssäkrad värld minskar
vaksamheten, särskilt mot det som sanktionerats vetenskapligt. Genom att tryggheten garanteras av någon annan, vars kunskaper och kompetens verifierats och godkänts av experter med makt och inflytande, förlorar samhället den första linjens skydd genom att det stora flertalet litar på några få. Sårbarheten kan alltså sägas växa
exponentiellt i relation till säkerheten. Och när det oväntat oväntade inträﬀar, vilket det alltid gör, förr eller senare, är det försent att göra något åt saken. Det är det stora hotet, att människan har svårt att lära sig se förbi det
uppenbara, och att hen sätter mer tillit till sina egna önskningar och förhoppningar än den verklighet som föreligger i all sin komplexitet. Metoder för att jobba med den förståelsen och redskap för att ta till sig den insikten
och hantera utmaningen, finns hos Deleuze och Guattari. Men inte i form av färdiga lösningar, utan mer som
uppslag att bygga vidare på, med hjälp av de kunskaper och färdigheter man gemensamt förfogar över.
Inget kan göras för att hindra ondskan, problemen eller ens för att eliminera riskerna. Men just detta faktum gör
förståelsen för den typen av kunskap som nomadologin är till den kanske viktigaste insikten. Det kräver mod
och möda att ta till sig kunskap om kultur. Det kräver av man lär sig se förbi sig själv och tar mer hänsyn till helheten. Ibland behöver man påminna sig om att människan är en del av evolutionen, en av aktörerna i den ickelinjära processer av blivande som frambringat livet på jorden. Människan är dock inte målet. Det är en synvilla
som uppstår när skeendet betraktas utifrån subjektets högst begränsade perspektiv och med fokus på en själv.
Människan blir till och förändras i ett slags spel mellan enskildheter och miljön som enskildheterna finns och
verkar i. Samma gäller kulturen, som således aldrig går att reducera till en eller ett. Kultur är förändring och rörelse. Kultur går inte att fånga, av den enkla anledningen att då är det inte längre kultur. Kultur är som den där
näktergalen som kejsaren av Kina fångar in och sätter i bur i den kända sagan. Kejsaren som har oinskränkt
makt kan inte förstå vad som är fel och varför fågeln inte sjunger. Han förstår bara sig själv och sin egen vilja till
makt. Näktergalen sjunger endast när den är fri. Vill man njuta av sången måste man släppa taget om fågeln och
lita på att den vill stanna för att sjunga. Samma gäller för arbetet med att förstå kultur. Fångar man in, kontrollerar och synar studieobjektet på detaljnivå slutar det man studerar att vara kultur, det blir något annat. En grå,
tyst och obetydlig liten fågel fångad i en bur. Vill man förstå kultur måste man acceptera att den inte går att kontrollera och beskriva i detalj. Minor science bygger på ödmjukhet inför det oöverblickbara och handlar om att
förstå människans obetydlighet, i relation till kosmos. Nomadologin främjar lyssnande, visar på vikten av uppmärksamhet på konsekvenser av världens oöverblickbara tillblivelse, och pekar på vägar mot förståelse för insik-
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ten om att människan blir människa genom relationerna hen finns och verkar i. Ödmjukhet är ingen garanti,
men något sådant kan å andra sidan aldrig lämnas, för något.
Det är förvisso inte tillräckligt att resa för att undgå fantasin; och det är förvisso inte genom att åberopa
ett förflutet, verkligt eller mytiskt som man undviker rasismen. Men återigen är kriterierna för distinktio
nerna enkla, oavsett vilka faktiska blandformer som fördunklat dem på en given nivå och i ett givet ögon
blick. Stammen-rasen existerar bara på nivån av en förtryckt ras och i namn av det förtryck den lider un
der: det finns ingen ras annat än underlägsen, i minoritet, det finns ingen dominant ras, en ras definieras
inte av renhet utan av den orenhet som den ges genom ett system av dominans.
Människan är ett kollektivt fenomen som sträcker sig långt utöver den mänskliga biologin. Det finns ingen överlägsen ras, ingen given härskare, bara minoriteter och underordnade. Kunskap är resultatet lika mycket av det
som studerats som av kulturella överenskommelser och kollektiva förgivettaganden om vad kunskap är och var
den står att finna. Insikten om att alla är underordnade makter som ingen fullt ut kan bemästra kanske leder till
känslor av uppgivenhet, men är det så världen ser ut och fungerar måste detta accepteras. Inget gott kan komma
ur förnekelse av sakernas tillstånd.

Nomaden som vetenskaplig förebild

Nomaden är en av många exempel som Deleuze och Guattari använder som utgångspunkt för resonemang om
principerna och logiken som reglerar förutsättningarna för världens och kulturens förändring. Nomaden ställs i
resonemanget mot stadsbyggaren. Här handlar det inte om antingen eller, utan om ett kontinuum mellan två
teoretiska ytterlighetspositioner. Någonstans längs linjen går det att placera in det fenomen man är intresserad
av och vill undersöka närmare. Bilden av nomaden och stadsbyggaren är ett slags karta att orientera sig efter i
den värld man lever, inte en sanning. Det handlar inte om verkliga nomader och stadsbyggare. Deleuze och Guattari skapar begrepp, de skriver inte historia. Det handlar om ett annat sätt att se på världen och framtiden, inte i
ljuset av det som varit, utan med fokus på det som skulle kunna bli.
Nomadologisk vetenskap hämtar inspiration från nomaden som lever efter devisen att det som varit spelar mindre roll, det viktiga är det som komma skall. Nomader lever i alla fall oftare än bofasta samhällsbyggare i enlighet
med en sådan filosofi. Nomadologi arbetar efter principer som handlar om att fokusera blivande och förutsättningar för förändring, och är en minor science (som utgör ytterlighetspolen i ett annat kontinuum). Stadsbyggaren motsvaras inom akademin av Royal science, och har stöd av och understödjer staten. Royal science utgår
från och söker: Sanningen i bestämd form singular. Minor science har andra mål och en annan syn på kunskap.
Ibland missförstås denna alternativa epistemologi för slarv, flum eller ren galenskap. Men vem är det som säger
det och vad har hen för position i samhället? Det spelar roll, för den som har makt har också makt över vetandet. Kulturvetenskapen är lika vetenskaplig som annan vetenskap, men den studerar andra saker, på andra premisser och med andra mål. Objektivitet är inget som går att avgöra en gång för alla, den har med kunskapsmål
och sammanhang att göra. Naturvetenskapens sanning som mål, dess strävan efter objektivitet och opartiskhet,
ersätts inom kulturvetenskapen med begrepp och tankeverktyg samt transparens, för undersökningar av kultur
har inget annat mål än ökad förståelse för förutsättningar för förändring. Kunskapsmålet, allt handlar om vad
som är målet med studien. Det avgör vad som är en bra metod, lämpligt material och vederhäftigt resultat, inget
annat.
Bastarden och halvblodet är rasens sanna namn. Rimbaud har redan sagt det väsentliga: endast den kan
åberopa rasen som säger: ”Jag har alltid tillhört en lägre ras [...] Jag är av lägre ras sedan evigheten [...]
Här står jag nu på den bretagnska kusten [...] Jag är ett djur, en neger [...] Jag är av en avlägsen ras, mina
förfäder var Nordbor”.
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Nomadologisk vetenskap odlar ett mer rörligt förhållningssätt till kunskap. Nomadologin söker inte efter Sanningen och drivs heller inte av önskan om att behärska och kontrollera. Målet för en sådan vetenskap är ökad
förståelse och bättre verktyg. Där ligger fokus, i arbetet med begreppen och teorierna som kan användas ute i
samhället för att göra det mer hållbart och bättre. Det arbetet, insatserna ute i samhället, kan dock bara allmänheten och medborgarna utföra, för det är därifrån och mellan dem som kulturen uppstår och växer sig stark nog
att påverka tillblivelsens riktning. Bara så kan man hitta in i och förstå kulturen. Genom att följa med, och genom att engagera sig aktivt i rörelsen. Nomadologen lever med och verkar inom den kultur som studeras, på
gott och på ont. Inte för att styra utvecklingen i någon speciell riktning, utan för att försöka förstå principerna
för förändring för att på det sättet hjälpa samhället att ta kloka beslut som vinner gehör hos den breda massan
och som leder till ökad hållbarhet.
På samma sätt som rasen inte är något som kan återupptäckas är Orienten inte något som kan imiteras:
den finns bara i konstruktionen av ett slätt rum, på samma sätt som rasen bara finns i konstruktionen av
en stam som befolkar och genomkorsar ett slätt rum. Allt tänkande är en tillblivelse, en dubbel tillblivel
se, snarare än ett attribut till ett Subjekt och representationen av ett Helt.
Tänkande är en tillblivelse. Tänkande är resultatet av en lång rad aktörer, i samverkan. Inte bara människor, utan
även teknologier och materialitet krävs för att tankar skall kunna uppstå. Och vetandet påverkar det man vet något om. Både den som vet, samt själva kunskapen och världen, samhället och kulturen, förändras ömsesidigt.
Samtal är en nomadologisk metod att söka kunskap, ett sätt att samtidigt undersöka och vara delaktig i skapandet av kultur. Nomadologin är en demokratisk vetenskap, ett mer ödmjukt, inbjudande sätt att se på forskare
och forskningsresultat. Och det är vad som krävs också, om man verkligen vill förstå ett så pass komplext och
vardagsnära fenomen som kultur.
Accepterar man detta, väljer man att se på världen, vetandet och forskningen på det sätt som Deleuze och Guattari föreslår, anträder man en spännande kunskapsväg, eftersom själva dess utgångspunkt är att ingen kan veta
vart vägen leder. Vägen har inget mål, det är resan som är målet på samma sätt som livet handlar om att leva
och förändras och inte om det som oundvikligen händer oss alla förr eller senare. Nomadologi är en kunskapsväg som kontinuerligt skapar det rum som den banar sig fram genom. Rummet som vägen leder igenom är aldrig någonsin ”sig likt”, och det är ett rum utan lantmätare som pekar ut och bevakar gränser. Vägen som anträds
om man ställer upp på och börjar arbeta med inspiration från den tanken blir till en spännande resa eftersom
själva utgångspunkten är att ingen kan veta dess mål. Rummet som vägen leder igenom är – på grund av att de
som färdas genom rummet tänker olika och har olika intressen, fokus och rör sig genom det vid olika tidpunkter
i historien – statt i ständig förändring. Och rummet förändras lika mycket som dem som färdas genom det. Där
händer heller inget av sig själv, det krävs att någon eller något pekas på i det myller som rummet är fyllt av och
att det reses anspråk på att just den eller det är viktigt. Där förnekas inte materialitetens agens, tvärtom. Tingen
betraktas som något lika väsentligt som talet, tankarna och språket. Allt rör sig, hela tiden och det ses inte som
ett problem som måste elimineras. Den konstanta rörelsen är istället något som bejakas och därför värderas texterna som förmedlar kunskap om kulturen uteslutande i relation till dess förmåga att nå spridning, genom att
läsas och initiera reflektion.
Nomadologi är en vetenskap som handlar om att både undersöka kulturens tid och rum och att skapa en annan
tid och andra rum. Nomadologin undersöker förutsättningarna för förändring i ett rum utan fasta gränser, som
upprätthålls av aktörer, såväl mänskliga som icke-mänskliga, som verkar och påverkar varandra i och genom nätverk. Jag har därmed accepterat Foucaults utgångspunkt att det moderna, västerländska subjektet är en kulturellt skapad föreställning, inte någon sanning. Författare till en text är alltid fler än en, men färre än många. Allt
rör sig, hela tiden, förändras och blir till. Detta bejakar nomadologin och jag drömmer om en akademi och ett
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samhälle som ser värdet av olika vetenskapers olika insikter och kompetenser. Ett annat universitet mer präglad
av mångfald; ett multiversitet.
Vad är det som håller oss tillbaka? Vad hindrar oss från att bejaka en sådan syn på kunskap? Ett förslag till svar
finns hos Foucault, i hans tanke om människans begär efter ideala sanningar. Det begäret ser han som en konsekvens av övertygelsen om att det i världen skulle finnas en immanent rationalitet (Foucault 1993:32), möjlig att
med vetenskapliga metoder upptäcka. Foucault diskuterar ingående hur tankarna på och övertygelsen om världens inneboende rationalitet genom historien upprätthållits genom en rad strategier såsom exempelvis begränsningar och utestängningar och han hävdar att det är dessa (huvudsakligen omedvetna) strategier, vilka han benämner diskursernas lag, som framhåller den ideala sanningen och den immanenta rationaliteten. Uppkomsten
av dessa strategier, viljan att begränsa och stänga ute, förklarar Foucault är ett resultat av vetenskapens kamp
om inflytande i samhället. Det är alltså, väldigt förenklat, enskilda vetenskapsmäns och kvinnors (även om de
varit få i historien) kamp för överlevnad i en speciell kontext som är upphovet till rådande syn på kunskap. Sanning blir härigenom mer en konsekvens av det sammanhang forskningen skapas inom än en egenskap inlagd i
världen. Agensen, det vill säga förmågan att få något att hända, förflyttas därmed från solitära mänskliga subjekt
till kontexten där kunskapen uppstår. Ett sådant perspektiv på världen är inte längre humanistiskt, utan posthumanistiskt, eller prehumanistiskt för att med Bruno Latour betona att We have never been modern. Post- eller prehumanistiskt är dock bara ord, det viktiga är att det handlar om andra och alternativa sätt att se på människan, om
att i analysen betona sammanhanget och interaktionen mer än enskilda, (förment) autonoma subjekt. Konsekvensen, om man köper perspektivet, blir att resultatet av handlingar blir viktigare än intentionerna. Vad som är
sant eller falskt blir en underordnad fråga för alla frågor som rör kultur är omöjliga att avgöra en gång för alla.
Utan en bred och allmän tro på en immanent rationalitet, det vill säga en i världen nedlagd men djupt förborgad
statisk sanning, menar Foucault, hade inte vetenskapen haft den position i samhället som den har idag. Vetenskapens anseende blir, med en sådan förståelse, något som upprätthålls i en relation mellan vetenskapsvärlden
och det omgivande samhället som består av såväl mänskliga som icke-mänskliga aktörer. Förnekandet av spelet,
av att kunskap är kulturellt sanktionerat vetande, har ända sedan sofisterna uteslöts ur (det västerländska) samhällets intellektuella gemenskap fått som konsekvens att verklighetens paradoxer tystats eller kanske snarare
bortträngts (Foucault 1993:32f).
Det verkar som om man velat utplåna varje spår av dess inbrytning i tanke- och språkspelen. I vårt sam
hälle (liksom, föreställer jag mig, i alla andra men då med andra profileringar och accentueringar) finns
det utan tvivel en djup logofobi, ett slags dov fruktan inför dessa händelser, inför denna mängd av sagda
ting, inför framvällandet av alla yttranden och inför allt däri som kan vara våldsamt, diskontinuerligt,
stridslystet, oordnat och farligt, ja inför diskursens stora, oupphörliga och oordnade brus. (Foucault
1993:36).
Detta får inte läsas som en kritik av det arbete som utförts i vetenskapens namn. Foucault, Deleuze och Guattari
och på senare år även Latour och många andra (i slutet finns en lista på några av mina viktigaste inspiratörer)
menar istället att alla som vill bedriva arbete i vetenskapens namn måste presentera den egna praktiken på ett
tydligt och väl genomlyst sätt. Latour (2005a:165ﬀ) menar vidare att man inte får dra några förhastade slutsatser, att man ska sträva efter att hålla redogörelsen för det fenomen man undersöker, platt. Det vill säga behandla
alla aktörer likvärdigt, eller arbeta symmetriskt (se även Law 2006:101ﬀ).
Människan blir med denna posthumanistiska syn en del i ett mycket större system med en hög grad av självorganisation. Ilya Prigogine, professor i fysikalisk kemi, har skrivit om detta. Han fick Nobelpriset 1977 för teorin
om dissipativa strukturer, vilket är ett annat sätt att tala om självorganiserande system. I boken Ordning ur kaos.
Människans nya dialog med naturen (Prigogine & Stengers 1985) utvecklar han tillsammans med Isabelle Stengers
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ett spännande och tänkvärt resonemang som förenar materien och livet samt tonar ner människans självtillskrivna roll i världen. För att förklara begreppet dissipativ struktur använder sig Prigogine av exemplet virveln, fenomenet som uppstår i badkar, floder eller på himlen i form av lågtryck och även i galaxer formade som spiraler.
Virvlar finns bara när de görs och är beroende av ett ständigt flöde av energi. Virvlar skapar sig själva genom att
omvandla energi till rörelse. Det är alltså den tillströmmande energin som får delarna att samverka, men bara så
länge energi tillförs kan processen fortgå. Samhället fungerar på samma sätt, vilket komplicerar frågan om hållbarhet, för vi har gjort oss beroende av ohållbart billig energi. Detta gäller även människokroppen. Från det första andetaget till det sista är kroppen beroende av ständig tillförsel av energi och syre. På det sättet kan man säga
att människan bara är en virvel i universum. Skillnaden mellan liv och icke-liv kan med utgångspunkt i sådana
tankar inte sägas vara absolut och det finns heller ingen mening med att postulera något sådant. Det vore att på
förhand bestämma sig för var kunskap finns.
Detta blev en utvikning, en omväg, men den får illustrera tanken om att vägen till kunskap aldrig är rak. Kunskap och kultur samproduceras med livet, genom ständigt pågående samtal. Kultur är rörelse, förändring, tillblivelse. För att förstå kultur krävs att man närmar sig det man studerar på andra sätt än inom andra vetenskaper,
som studerar andra saker. Kultur är flyktigt och blir inte mer varaktig än intensiteten i det engagemang som deltagarna tillför där och då och så länge som interaktionen pågår.
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KAPITEL 3

En mindre vetenskap, med
stor potential
Här ska nu tankarna om en nomadologisk, minor science vidareutvecklas och jämföras med Royal science, som
är statens vetenskap. Vill påpeka att jag inte ser idealbilderna eller polerna i kontinuumet som motsättningar,
eller är av uppfattningen att det ena är bättre än det andra. Det handlar om kännetecken och egenskaper som
finns mer eller mindre renodlade överallt, inte om antigen eller således, utan om både och. Men jag är kritisk till
att en viss typ av vetenskap eller syn på kunskap får mer stöd och större uppmärksamhet än andra och till att
resultatet av naturvetenskaplig forskning på förhand och självklart anses mer värdefullt än resultatet av arbetet
inom humaniora. Båda angreppssätten behövs för att bygga ett mer hållbart samhälle. Vetenskapen måste vara
som världen, komplex och mångfacetterad för att kunna bidra till samhällsbygget. Bara så kan man möta verkligheten, med ett öppet sinne, ödmjukt och nyfiket undrande över vad som är möjligt, hur det fungerar och blir
som det blir, med fokus på framtiden.
AXIOM 2: Krigsmaskinen är nomadernas uppfinning (i så måtto som den står utanför Statsapparaten och
är skild från den militära institutionen). Som sådan har krigsmaskinen tre aspekter, en rums-geografisk,
en aritmetisk eller algebraisk, och en aﬀektiv.
PROPOSITION 5: Den nomadiska existensen förverkligar med nödvändighet krigsmaskinens betingelser
i rummet.
Tre aspekter, en rumslig, en organisatorisk och en känslomässig. Materia, makt och konsekvenser. Rummet är den
fysiska miljö som organiseras genom olika system att räkna, och människan står för känslorna som varken är
materiella eller logiska. Kulturens tre dimensioner, som kan kompletteras med tid för att få med förändringen
och dynamiken i rörelsen. Utan allt för mycket schackrande och tänjande av citatet går det att använda det på
det sättet. Jag väljer helt enkelt att göra det, för det är själva poängen här, att göra något eget, konstruktivt av
originaltextens innehåll. Nomadologi handlar om att improvisera, om att föra fram förslag som sedan kan testas. Låt oss göra ett försök. Låt oss se vad som händer. Fungerar det bygger man vidare, annars lämnas tankarna
bara därhän.
Det är viktigt att texten görs allmängiltig, att den blir ett verktyg. Den har som sagt inget värde i sig. Därför använder jag mina samlade kunskaper, hela min vetenskapliga kompetens och söker efter kopplingar till vardagen
här och nu, allmängiltiga exempel, konkreta ingångar och utgångar till originaltexten av Deleuze och Guattari,
som fortsätter.
Nomaden har ett territorium, han följer de invanda stigarna, han går från en punkt till en annan, han är
inte okunnig om dessa punkter (för vatten, boende, samling, etc). Men frågan är vad som i det nomadiska
livet är princip och vad som bara är en konsekvens.
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Nomaden följer och anpassar sig efter det som är givet, enligt lite lösare principer, och stadsbyggarens livsfilosofi går ut på att kontrollera och anpassa samt förändra världen utifrån mer rigida principer. Konsekvenser är något annat, är resultatet av oreflekterad handling, sådant som bara händer. I efterhand kan det vara svårt att se
skillnad, men det är viktigt att försöka. Annars är risken att man hittar på en logisk förklaring i efterhand och då
blir det svårt att förstå förutsättningarna för förändring. Minor science liknar nomadens sätt att leva och Royal
science är en utpräglad stadsbyggare. Kulturvetenskapen ligger närmare minor science än Royal science, även
om det så klart aldrig är eller kan vara en sanning. Det gäller att inte blanda ihop principer och konsekvenser,
utan om att lära sig förstå skillnaden. Då kan man bygga något nytt, tillsammans med andra som vill åt samma
håll. Nomadens principer är andra, följer en annan logik, än Stadsbyggarens. Och här är det principerna som
står i fokus, för de är kontingenta och kan förändras. Konsekvenserna går bara att upptäcka och förstå i efterhand.
Till att börja med är dessa punkter strikt underordnade vägarna, även om de bestämmer dem, vilket är
tvärtemot vad som gäller för de bofasta. Vattenpunkten uppnås bara i syfte att lämnas, varje punkt är ett
relä och existerar bara som ett sådant. En väg leder alltid mellan två punkter, men här har mellanrummet
blivit det enda konsistenta, och det har såväl en egen autonomi som riktning. Nomadens liv är ett inter
mezzo.
Nomaden hämtar kraft och skapar liv och mening, i mellanrummen. För nomaden är vägen och rörelsen målet,
liksom för den som anammat ett nomadiskt tänkande och ser värdet av nomadens principer. Spontant är det här
jag hamnar om jag skall placera in mig själv på kartan. Jag trivs både som forskare och privatperson när jag får
vara i rörelse, fysiskt såväl som intellektuellt. Andra gillar planering, hatar överraskningar och vill ordna världen
efter på förhand uppgjorda principer (logiskt ordnade och empiriskt underbyggda). Båda personlighetstyperna
och kompetenserna som kan knytas till respektive idealfigur behövs för att skapa dynamik i både samhället och
den akademiska världen. Kulturen blir till i samspelet mellan delarna. En vanlig missuppfattning med Deleuze
och Guattari är att de idealiserar nomaden och upplösandet. Det stämmer inte. Det handlar om verktyg att tänka med, inte instruktioner för hur man bäst organiserar något. Uppbrytandet är bara konstruktivt så länge som
kontrollen och fastlåsandet är destruktivt. Balans är nyckeln till hållbarhet, fokus i analysen riktas mot relationen mellan delarna och ytterlighetspositionerna i kontinuumet. Dynamik och icke-linjär förändring kan aldrig
kontrolleras, bara balanseras och sådana tillblivelseprocesser kan bara påverkas på marginalen.

Följa med eller förändra?

Nomadologi är en vetenskaplig praktik som inte låser fast, bevisar eller hävdar något bestämt om verkligheten.
Nomadologen presenterar alternativa lösningar och förslag och lämnar ifrån sig uppslag och ingångar till vidare
analys. Låt oss göra ett försök är nomadologins motto. Deleuze och Guattari skriver liksom Nietzsche ett slags
aforismer. Texter som aktiverar och engagerar, som leder till handlingar i den värld som mottagaren försöker förstå. Om den världen vet forskaren väldigt lite när den vetenskapliga texten skrivs eftersom den realiseras först i
framtiden. Att låsa fast och hävda något bestämt om kultur hindrar rörelsen och förändringen. Om ens studieobjekt förändras och befinner sig i rörelse måste man följa med, annars gör man våld på verkligheten genom att
låsa fast något som måste vara öppet och levande för att förbli angeläget.
Till och med de olika elementen i hans boende tänks i termer av det trajektorium som ständigt sätter
dem i rörelse. Nomaden är ingalunda samma sak som migranten; ty migranten förflyttar sig i princip från
en punkt till en annan, även om den andra punkten är oviss, oförutsedd och illa lokaliserad.
Nomadens liv levs i rörelse, ständigt på väg. Den som lever bofast, men som flyttar på sig ofta är ingen nomad.
Hen räﬄar bara rummet lite mindre än den som biter sig fast och som lever och dör på samma plats. Här, där

72

intresset riktas mot modellen som sådan, är det ytterligheterna som är intressanta, nomaden och den bofaste.
Två olika sätt att leva som människa, med olika principer och skilda konsekvenser. Här finns paralleller till akademin och till vetenskaplig praktik, där nomadologen följer med sitt studieobjekt och anpassar presentationen
av resultatet av det vetenskapliga arbetet efter det som studeras och den som ska förstå. Utövaren av Royal science undersöker världen mer i detalj, letar efter kausala samband och låser fast och kontrollerar. Båda sätten att
bedriva vetenskap är lika vetenskapliga. Royal science metoder är bra för att studera det som är statiskt eller
komplicerat och minor science förfogar över verktyg för att studera det som är komplext och i rörelse. Nomadologins sätt att tänka och arbeta ger upphov till en annan typ av förståelse, som är bra till och kan användas på
andra sätt än förståelse som bygger på analyser utförda i enlighet med principer hämtade från Royal science.
Där söker man svaret, i bestämd form singular. Och ett aktuellt svar på den typen av fråga kan vara, Higgs Boson som var den ”sista” pusselbiten som behövdes för att lägga det pussel som rådande förståelse för (den fysiska) världen bygger på. Teori inom naturvetenskapen är hypoteser som antas vara sanna tills motsatsen bevisats,
tills det man trodde var sant falsifierats. Därför stod och föll hela den nuvarande världsbilden med upptäckten
av den där sista (?) elementarpartikeln. Detta gäller nu som sanning tills Sanningen ersatts med en bättre sanning. Återigen om man förenklar och förtydligar, för i verkligheten är det så klart aldrig så enkelt. Nomadologin
ser på teori på ett annat sätt, som ett slags karta att orientera sig i terrängen med hjälp av. Begreppen eller kartorna modifieras kontinuerligt utifrån hur väl verktygen fungerar som orienteringsredskap. Påpekandet är viktigt, för det är lätt att kartor förväxlas med verkligheten och att det uppstår debatt om vems karta som är bäst.
Det är olyckligt om det blir så, för enda sättet att avgöra om en karta är bra eller dålig är att använda den, och
sedan utvärdera hur väl verktyget passade för ändamålet.
Det finns emellertid inga vattentäta skott i den levda verkligheten, i människors vardag. I samhället och kulturen finns bara olika blandformer. Alla försök till renodling av antingen det ena eller andra är problematiskt. Därtill är verkligheten allt för komplex. Båda sätten att tänka behövs och är bra till olika saker. Det som fungerar
skall man använda och vad som är bra bestäms av kunskapsmålet och hur väl det uppfylls. Här är det kultur som
utgör frågan, det som ska undersökas. Därför är det bättre att samtala än att debattera. Samtal och nomadologi
är dock inte bättre per se.
Men nomadens förflyttning från en punkt till en annan är bara ett faktum och en faktisk nödvändighet: i
princip är punkter för honom reläer längs ett trajektorium. Nomader och migranter kan blandas på olika
sätt, eller bilda ett gemensamt aggregat (till exempel hade de som anslöt sig till Muhammed vid Medina
att välja mellan en nomadisk eller beduinsk trohetsed, eller att svära begira eller emigration).
I världen och verkligheten är saker och ting, människor, tankar och texter, sällan strikt uppdelade. Allt går in i
och ut ur vartannat. Samhället och kultur blir till i dynamiken som uppstår i spänningsfältet mellan olika poler
och delarnas inbördes relation och rörelse. Det är i spelet mellan sammanhållande krafter och upplösande som
förändring uppstår. Och när krigsmaskinen – som är nomadernas mer självorganiserande sätt att arrangera sina
stridande trupper, i och genom mindre autonoma grupper – annekteras av statsapparaten och integreras i dess
strikt hierarkiska arméorganisering, händer något. I mötet och samverkan mellan uppstår dynamik och rörelse.
Inte antingen eller, utan både och.
För det andra, även om det nomadiska trajektoriet kan följa spår eller invanda rutter, fyller det inte den
sedentära vägens funktion som är att fördela ett slutet rum till människor, ge var och en en lott och regle
ra kommunikationen mellan lotterna. Det nomadiska trajektoriet gör det motsatta, det distribuerar män
niskor (eller djur) i ett öppet rum som är obestämt och icke-kommunicerande.
Återigen: skall man följa eller förändra? Svaret är på inget sätt givet. Det handlar om vad man är ute efter, vad
man vill uppnå (inom vetenskapen, politiken, kärleken och livet). Var och när är det bäst att anpassa sig efter
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och vara ödmjuk inför det givna, och när är det möjligt och lämpligt att använda kunskap och makt för att förändra? Det är frågor alla ställs inför hela tiden och val som måste göras. Svaren är aldrig givna och går inte att
bestämma vad som är bäst på förhand. Och det handlar sällan om antingen eller, utan oftast om tillfälle, möjlighet och kontext. Budskapet Deleuze och Guattari upprepar på olika sätt är att aldrig bestämma sig en gång för
alla för ett svar, det bästa. För det finns inga sådana svar, i alla fall inte om kunskapsmålet är kultur. Därför måste man välja det svar som passar bäst för just det problem man står inför eller det sammanhang man verkar inom. Svaren kan kategoriseras och fördelas längs kontinuumet flexibilitet – rigiditet. Nomadologens verksamhet
har som mål att hitta metoder som underlättar följande och förståelse, medan utövare av Royal science skapar
verktyg för förändring och sanningssökande. Båda vägarna leder till kunskap, till olika slags kunskap som kan
användas på olika sätt.

Avgöra frågan på förhand eller låta svar växa fram under vägs?

Hur avgörs vad som är bra, viktigt och riktigt? Antingen bestämmer man sig på förhand och håller fast vid beslutet så länge det bara går. Eller så intar man en lite mer förhandlande och något mer prövande inställning och söker (provisoriska) lösningar under vägs, inom det sammanhang man befinner sig i och med utgångspunkt i det
som finns där. Nomadologen gör det senare och inom Royal science finns en fallenhet för det förra.
Nomos kom att beteckna lagen, men detta beror ursprungligen på att nomos var distribution, ett distribu
tionssätt. Detta är en speciell typ av distribitution som inte delas upp i lotter utan sker i ett rum utan
gränser eller inhägnader. Nomos är konsistensen hos en oskarp mängd, och i denna mening står det i
motsats till lagen eller till polis såsom ett hinterland, en bergssluttning eller den obestämda terrängen
runtom en stad (”varken nomos eller polis”).
Nomos är ett lösligt och kontextuellt, föränderligt regelverk, ett förhandlande sätt att lösa tvister på, vars mål är
att nå ett tillstånd av konsensus utifrån rådande omständigheter. Lagen är ett annat sätt. Den bestäms mer eller
mindre tydligt på förhand och lagen är vidare en och den samma för alla och (idealt sett) ristad i sten. Även här
två ytterlighetspoler längs ett kontinuum alltså. Deleuze och Guattari identifierar ytterligheter och undersöker
spänningsfält som uppstår mellan. Nomos och Lagen är sätt att organisera regler, ett som drar åt polen upplösning och ett som söker låsa fast och stänga in.
Därför, och detta är den tredje punkten, finns det en signifikativ skillnad mellan rummen: det sedentära
rummet är räﬄat av väggar, inhägnader och vägar mellan inhägnader, under det att det nomadiska rum
met är slätt och endast markerat av ”drag” som suddas ut och förskjuts i trajektoriet. Till och med
öknens lameller glider över varandra och producerar ett oefterhärmligt ljud.
Samma fysiska miljö, förstådd och tolkad utifrån två olika principer. Tänker på indianernas möte med nybyggarna i Amerika. Två paradigm, två rättstraditioner och sätt att leva. Oförenliga om det saknas ömsesidig förståelse.
Och det gick som det gick, den segrande sidan tog makten och gjorde sin syn till den enda möjliga, den sanna
och rätta (som alltid, i alla krig). Dåliga dagar i akademin är det lite så det känns där också, som om Royal science segrat och som om kulturvetenskapen förpassats till ett ofruktbart reservat varifrån forskarna dras fram när
det är dags för akademiska högtider. Där och då hyllas humaniora och bildningens fana hålls högt. Som om det
bara finns en sanning, ett sätt att bedriva vetenskap, i praktiken. För i teorin finns naturligtvis humaniora fortfarande. En annan akademi är möjlig, som rymmer olika sätt att organisera sökandet efter kunskap och vetande,
som rymmer lite mer förståelse för oliktänkande. Vi har kommit en bra bit på väg i arbetet med att främja mångfald i samhället, men bara i en fysisk bemärkelse. Tankemässigt finns fortfarande oftast bara plats för ett paradigm: det rätta, det sanna, det bästa, det enda. Det är olyckligt, för det plockar fram det sämsta hos människan.
Det sättet att tänka öppnar upp för maktkamper som stänger vägar för vetandet och riskerar att på sikt leda till
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utarmning av kunskapen. Kompetenser oﬀras och går därmed förlorade, kompetenser som kan komma att behövas i framtiden.
Nomaden distribuerar sig själv i ett slätt rum, han ockuperar, bebor och håller detta rum: detta är hans
territoriella princip. Därför är det falskt att definiera nomaden via rörelse. Toynbee har i grunden rätt då
han föreslår att nomaden tvärtom är den som inte rör sig. Under det att migranten lämnar bakom sig en
miljö som blivit amorf eller fientlig är nomaden den som inte ger sig av, inte vill ge sig av, som håller fast
vid det släta rummet som skogen lämnar efter sig då den drar sig undan och som uppfinner nomadismen
som ett svar på denna utmaning.
Även om man bygger hus i sten, låser fast lagen och bestämmer vad som får sägas i namn av vetenskap, kan
man aldrig stoppa förändringen som ständigt pågår, överallt. Jorden kommer att gå under, förr eller senare. Det
kanske tar tid, men den förändras ändå kontinuerligt under tiden. Liksom kultur, vetande, lagar och även städer.
Allt förändras, snabbare eller långsammare. Förändring är det enda som är konstant i universum. Och även om
det inte gäller för universum så går det i alla fall inte att förstå kultur och kunskapen om kultur om man inte tar
hänsyn till förändring. Om förändringen går långsamt är det lätt att få för sig att ingen förändring sker, men för
att något ska vara beständigt krävs underhåll, just för att allt förändras. Ingenting är, allt blir och förändras över
tid. Möjligen underlättas arbetet med att förstå naturlagar om man anammar principer från Royal science, men
är det kultur man undersöker, är det förutsättningar för förändring man vill förstå, har en nomadologisk kunskapssyn och lite mer öppna, förhandlande metoder hämtade från minor science mycket att bidra med.
Givetvis rör sig nomaden, men i sittande ställning, och han sitter bara ned då han rör sig (beduinen som
galopperar fram med knäna på sadeln, sittande på sina uppåtvända fotsulor, en ”balansens triumf ”). No
maden vet att vänta, han har oändligt tålamod. Orörlighet och hastighet, katatoni och anlopp, en ”statio
när process”, stationen som process – dessa drag hos Kleist är eminent nomadiska.
Så vill jag se på mitt liv och mitt värv. Jag väntar, anpassar mig och försöker förstå det som händer. Jag förflyttar
mig i tanken och är i rörelse. Testar nya vägar och söker olika lösningar på problem. Försöker och provar, tills jag
hittar något som fungerar. Lagar jag mat gillar jag att göra det bästa av det som finns hemma. Mitt defaultläge i
köket är att se vad som finns och bygga utifrån det, även om jag också kan se värdet med en mer organiserad
matlagning. Samma mönster går igen i forskningen. Allt beror alltid på syftet. En romantisk middag eller hunger som stillas på väg mellan två möten? Kunskap om kultur eller en undersökning av kvarkar? Överallt är det
(kunskaps)målet som avgör vad som är bäst, det vill säga mest ändamålsenligt.
Tänk verktygslåda, tänk att olika verktyg är bra till olika saker. Det är en värdefull nomadologisk kompetens som
håller på att gå förlorad i dagens samhälle. Vi lever i och med en diskurs som är tydligt präglad av Royal science.
Det är så akademin och samhället är organiserat. Världen ser ut att vara stabil, men konstruktionen är bräcklig.
Är det mer av samma vi behöver? Är starkare organisering, tydligare regler och hårdare kontroll, vägen som leder mot ökad hållbarhet? Finns det en lösning, formulerad i bestämd form singular? Inte om frågan rör något
som har med kultur att göra. Där finns bara temporära förhandlingslösningar.
Därför är det nödvändigt att skilja på hastighet och rörelse: en rörelse kan vara snabb, men detta ger den
inte hastighet; en hastighet kan vara ytterst låg och gränsa till orörlighet, ändå är den fortfarande hastig
het. Rörelse är extensiv, hastighet är intensiv. Rörelse kännetecknar den relativa karaktären hos en kropp
betraktad som ”en”, och som rör sig från punkt till punkt; hastighet konstituerar däremot den absoluta
karaktären hos en kropp vars irreducibla delar (atomer) ockuperar eller fyller ett slätt rum likt en virvel,
och som kan dyka upp på vilken som helst punkt. (Därför är det inte förvånande att man ofta hänvisat till
andliga resor som företagits utan relativ rörelse, i intensitet, på stället: dessa är del av nomadismen.)
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Kort och gott kan vi stipulera att endast nomaden har absolut rörelse, eller med andra ord hastighet; vir
velrörelsen eller rotationen är en väsentlig aspekt av hans krigsmaskin.
Virveln är en bra utgångspunkt och ett välfunnet exempel att tänka med. Virveln är ett slags organisering, som
bara existerar så länge som energi tillförs. Massa och energi, i samverkan. Är det inte vad allt handlar om? Massa och energi, samverkan. Det ena förutsätter det andra och förändring uppstår i dynamiken mellan. Tänk om det
var så vi såg på vetenskap och kunskapsutveckling, som något som uppstår mellan; humaniora och naturvetenskap; minor science och Royal science; akademin och det omgivande samhället. Vetenskap kräver resurser för
att röra sig framåt, mot ökad insikt, fördjupad förståelse och bättre kunskap. Flyktlinjer uppstår i dynamiken
mellan. Mångfald är mer långsiktigt hållbart, både i naturen, samhället och vetenskapen, än aldrig så excellenta
och starka monokulturer. Tillsammans och med insikt om att parterna är ömsesidigt beroende av varandra kan ett
verkligt hållbart samhälle byggas, genom att förändra det man kan, och anpassa sig efter det man måste.

Bygga murar och bevaka hemligheter. Eller bryta upp gränser och söka
möjligheter?

Det är sommar när jag skriver detta, symptomatiskt nog. Det är på lediga stunder och under semestern man kan
och får skriva om det som är viktigt. Vetenskap håller på att bli en formsak och innehållet som ska struktureras
och ordnas betraktas allt mer som teknikaliteter. Därför blir det så här. Därför är det på lediga stunder som den
här typen av texter skapas, för under arbetsåret och veckans vardagar finns sällan tid. Dagarna fylls av möten,
undervisning, administration och annat som går att räkna, väga, mäta och jämföra, i jakten på en bättre position
i nästa ranking. Akademin liksom många andra verksamheter styrs mot mål som ska nås till varje pris och så
snabbt och eﬀektivt som möjligt. Miljön där kunskap förväntas uppstå är idag hårt räﬄad och präglad av kontroll och territorialisering. En akademi, en mall. Så ser forskningen och den högre utbildningen ut idag.
Semester. Dagar utan krav. Då kan man skriva det man verkligen tror på och under ledigheter är man fri att ägna
tiden och tankarna åt det som är meningsfullt, till skillnad från det som bestämts av andra. Behöver mer av det,
även i andra perioder. Tid och utrymme att bara vara. Möjlighet att låta tankarna flyga och dagarna sakta glida
över i varandra, utan att något är bestämt. Bara följa med. Lite som nomaden. Sommar ska här förstås som ett
slags symbol för ett tankens mellanrum där flyktlinjer kan uppstå och prövas. Livet och kulturen är ett flöde
med olika intensiteter vid olika tider på året, veckan, dagen. Så ser sammanhanget där människor lever sina liv
ut. Alla drar åt olika håll och har visioner som inte är kompatibla. Jag är som alla andra, sammansatt. Men delarnas inbördes dissonans är förhandlingsbar. Man måste inte komma överens, det går att hitta vägar fram genom
ökad förståelse för olikhet. Kultur kan förändras, omformas och ge upphov till resonans och övergå i något annat. Även samhällen borde kunna förstås och organiseras på det sättet, som eviga flöden vilka kanaliseras i olika
riktningar och anpassas efter rådande förutsättningar. Öppna platser för möten, där visioner stöts och blöts i
ständigt pågående samtal. Vision och mål är två ytterligheter längs ett samhällsorganiseringens kontinuum. Mål
som ska nås är exempel på territorialisering och bygger på en tankemodell skapad av Royal science. Och förhandlingsbara visioner att sträva efter är uttryck för deterritorialisering hämtade från minor science. Tillblivelsen
som uppstår mellan dessa poler är kultur. En levande akademi kräver färre mål som bryts ner i delmål som följs
upp i minsta detalj. För att kunna undersöka kultur på kulturens egna premisser krävs mindre kontroll och behövs ingen överblick, för kulturen är gränslös, komplex och omöjlig att låsa fast. Den tanken är mer hållbar att
bygga ett samhälle på. Och akademin behöver organiseras mer efter nomadologiska principer, annars är risken
stor att vetenskapen förlorar sin dynamik och aktualitet och förvandlas till en stängd och självreproducerande
enhet, avskild från resten av samhället.
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Den som söker efter svar hos Deleuze och Guattari blir besviken, för det finns inga, men verktyg att tänka vidare
med på egen hand finns i överflöd. Det är vad som saknas i samhället idag, mer engagemang från fler medborgare. Ett levande samhälle och en hållbar kultur kräver ökad integration och högre intensitet i utbytet av tankar.
Handlingarna i vardagen är det som bygger samhället, inte besluten som tas i riksdagen. Allt börjar och slutar i
vardagens kollektivt levda och myllrande liv.
I denna mening har nomaden inga punkter, vägar eller landområden, även om det kan förefalla så. Om
nomaden kan kallas den Deterritorialiserade par excellence är det just för att ingen reterritorialisering
sker i efterhand, som hos migranten eller på något annat sätt som hos den bofaste (den bofastes relation
till jorden förmedlas genom något annat, ett system av ägande, en Statsapparat ...).
Nomaden är jordbrukarens och stadsbyggarens motsats. Nomaden rör sig i världen och anpassar sig efter det
som är givet. Nomaden är ödmjuk inför sammanhangen. Nomaden organiserar sig i mindre grupper, där medlemmarnas olika kompetenser samverkar och stärker gruppens totala förmåga. Nomaden är vidare en del av en
grupp, vilken utgör hens skyddsnät och garanti mot allt det oväntade och oväntat oväntade som finns längre
fram, i förlängningen av blivandeprocessen. Nomadens hela livsstil och samhälle är ordnat för att vara så flexibelt och följsamt som möjligt i förhållande till omgivningen, det vill säga det som är givet och ej förhandlingsbart. Det är ett sätt att leva, en väg att gå i samhällsplaneringen. Nomadologin är en vetenskaplig praktik inspirerad av sådana principer. En ytterlighet längs det kontinuum som här används som karta för att orientera sig i
samhället och kulturen.
Stadsbyggare anpassar världen efter människornas behov och önskningar. Men världen och livet är komplext,
föränderligt och aldrig riktigt som människan anser att det borde vara. Därför byggs murar, stängs in och bevakas, för att så långt det bara går rätta terrängen (både den fysiska och den föreställda) efter kartan. Royal science
kontrollerar idéer, tar patent och bevakar upphovsrätt. Stadsbyggaren hatar förändring, i alla fall förändring som
inte går i en riktning som bestämts på förhand eller som går att räkna på.
Hos nomaden är det tvärtom deterritorialiseringen som konstituerar relationen till jorden, och detta till
den grad att nomaden reterritorialiseras på själva deterritorialiseringen. Det är jorden som deterritorialise
rar sig själv, på så sätt att nomaden får ett territorium. Landet upphör att vara land och tenderar att helt
enkelt bli mark eller underlag.
Livet är ett kretslopp. Evig rörelse på samma plats. ”Av jord är du kommen. Jord skall du åter vara”, visst säger
(eller sa) man så på begravningar? Nomaden kan sägas vara av jord under hela sitt liv. Nomaden anpassar sig
och följer med samt lever balanserat och förbrukar inte mer än vad som tillförs. Och utan att allt för mycket idealisera indianerna och andra nomader är detta sätt att leva åtminstone värt att fundera över och lite mer än idag
inspireras av. Deras sätt att leva var hållbart, vårt är det inte. Även om man vill vara en plats trogen, även om
man ser fördelar med att bygga städer och räﬄa rummet i enlighet med kulturellt skapade och upprätthållna
drömmar och visioner kan det finnas en poäng att hålla förmågan och kompetensen att anpassa och följa vid liv,
för ingen vet om eller när dessa kunskaper kan komma att behövas i framtiden. Observera att det handlar om
ytterligheter i ett kontinuum, mellan fullkomlig frihet och total kontroll. Tänk vidare på att detta är tankefigurer,
begrepp att använda i analyser av kultur. Inte två vägar som utesluter varandra. Det handlar nte om vad som är
bäst, utan om vad som fungerar, till vad, var och när.
Jorden deterritorialiseras inte i sina globala och relativa rörelser utan på specifika platser, på den plats där
skogen drar sig tillbaka eller där stäppen eller öknen växer. [Pierre] Hubac har rätt när han säger att no
madismen kan förklaras mindre genom universella klimatförändringar (vilka i stället relaterar till migra
tioner) än genom ”avvikelser i lokala klimat”. Nomaden är där, på landet, varhelst ett slätt rum formas
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som gnager och tenderar att växa åt alla håll. Nomaden bebor dessa platser, han förblir på dem och han
får dem att växa, ty det har visats att nomaden skapar öknen lika mycket som han själv skapas av den.
Han är en deterritorialiseringsvektor. Han lägger öken till öken, stäpp till stäpp, genom en serie lokala
operationer med ständigt växlande orientering och riktning.
Det är inte förflyttningen egentligen som är det viktiga här, i alla fall inte i min användning av texten. Det är anpassningen och följsamheten som jag fastnar för. Nomadologi, både som vetenskap och som livsfilosofi, handlar om
att göra det bästa av det som finns för handen. Det handlar om att se möjligheter och hålla intellektet levande
och rörligt. Nomaden är ödmjuk inför världen och inser sin obetydlighet i universum, utan att bli apatisk och
likgiltig (i alla fall nomaderna i denna idealiserade tankekarta). Nomaden lever med och i, inte på och av. Nomaden interagerar, med varandra i gruppen och med världen. Nomaden äger inte mer än vad hen kan bära. Samlar
inte på hög.
Sandöknen har inte bara oaser likt fixa punkter, utan också en rhizomatisk vegetation som är temporär
och skiftar plats beroende på lokala regn vilka får resvägarna att skifta.
Genom att konsekvent följa, utvecklas förmågan att se möjligheter och förbättras kompetensen att upptäcka alternativa vägar fram. Lyhördhet och följsamhet är nomadologiska egenskaper. Värdefulla egenskaper, som behövs i dagens samhälle. Tyvärr är det inte så man ser på kunskaperna och egenskaperna. Tyvärr bekämpas idag
allt som inte passar in i mallen. Och så står man också handfallen när det kommer en flyktingvåg eller naturkatastrof. Inslag av det oväntat oväntade kan liksom kulturen förnekas, men konsekvenserna kommer ingen undan.
Kärnkraftsindustrin är tydligt territorialiserande. Den omformar världen och anpassar terrängen efter mänskliga
behov och önskemål. Den bygger på och lever av den kulturella styrkan, eller kollektiva intensiteten som tron på
och övertygelsen om experternas och industrins löften om kontroll och säkerhet sammantagen representerar.
Kraften som finns i begäret efter billig energi är enorm. Kärnkraft är vid sidan av partikelfysiken Royal science
flaggskepp. Humaniora och hermeneutik är minor science bleka, otydliga och lite flummiga motsvarigheter (orden är inte mina, men den som någon gång talat oﬀentligt om kultur känner igen beskrivningen. Det är så här
som kulturvetare ofta uppfattas). Royal science sätter upp ambitiösa mål och utfäster löften och belönas för sitt
mod och sin excellens med Nobelpris. Ställ det i relation till humanisten, vars forskning resulterar i svaret att
kultur är komplext och motsägelsefullt, eller att livet bara kan levas och att det inte finns några garantier för något, någonsin. Det är inte svårt att förstå att det blivit som det blivit, men skillnaden mellan minor och Royal
science är att humanisten förstår och anpassar verksamheten efter den typen av insikter. För kunskap handlar
om människor och akademin är också kultur.
Självklart behövs stadsbyggarens och jordbrukarens kompetenser också, men idag är det bara säkerhet som räknas. Total kontroll och radikal omvandling. Målet är fullständig territorialisering. Idag växer det fram en värld
och en akademi samt en kultur där det som nomaden står för föraktas och ses som ett passerat stadium i mänsklighetens historia. Det finns uppenbara risker med detta sätt att tänka och agera. Tjernobyl och Fukushima är
bara två exempel på konsekvenser av mänsklig hybris som nu och under väldigt lång tid framöver måste hanteras, till enorma kostnader. Kulturella exempel på territorialisering finns också. Nordkorea, till exempel. Där kontrolleras och censureras allt som sägs och skrivs; där betraktas förändring som ett problem. Där finns inget liv,
eller i alla fall ingen mångfald. Liv är förändring och rörelse som aldrig kan kontrolleras fullständigt. Samtidigt
är kaos och fullständig anarki heller inte önskvärt eller hållbart. Ytterligheter är alltid problematiska. Balans är
en avgörande hållbarhetsfaktor, för det är vad som händer mellan som är det centrala.
Den enda vägen, oavsett hur den ser ut, är en väg mot undergång. Det finns inte en väg, bara många olika vägar.
Och ju fler vägar som hålls öppna och möjliga, desto högre grad av hållbarhet. Det kan man lära av nomaderna.
Nomaden har utvecklat kompetenser som behövs för att leva så. Men inte heller nomadens väg kan vara eller får
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bli den enda. Olika kombinationer av olika kompetenser och typer av tankar och tänkande är vad som behövs för
att öka hållbarheten i tillblivelseprocessen.
Samma termer används för att beskriva öknar av is och av sand: det finns ingen linje som skiljer jord och
himmel; det finns inga mellanliggande avstånd, inga perspektiv och konturer; och likväl finns en extraor
dinärt subtil topologi som inte beror på punkter eller objekt, utan på haecceiteter, på uppsättningar av
relationer (vindar, vågor i snön eller sanden, sandens sång eller isens gnissel, bådas taktila kvaliteter);
detta är ett taktilt eller snarare ”haptiskt” rum, ett sonort rum mycket mer än ett visuellt ...
Det finns bara energi, tror jag mig veta att fysikerna säger. Och det skulle kunna vara ett sätt att se på rummet.
Alla strukturer och regler, både reella och virtuella, uppstår i dynamiken mellan sammanhållande krafter och
upplösande. Sökandet efter svar på frågorna handlar mer om vilken skalnivå det man intresserar sig för utspelar
sig på. Världen är emergent, den blir till på olika parallella plan. Skogen finns och förändras på ett annat plan, en
annan skalnivå än enskilda träd. Båda aspekterna av helheten hänger ihop, men det finns inga kausala samband
mellan nivåerna. Kultur är något annat än individer. Kunskap om den ena aspekten är inte överförbar till den
andra. För att förstå helheten och dess delaspekter behövs olika kombinationer av olika kunskaper och kompetenser, olika metoder och sätt att tänka. Chansen att ett hållbart samhälle växer fram ökar om mångfalden av
kompetenser hålls levande i populationen och kan fås att samverka.
Tänk på Lego och hur den leksaken har förändrats genom åren. När jag var liten fanns det relativt få olika typer
av bitar. Ritningarna som medföljde byggsatserna var enkla. Härigenom ökade mina möjligheter att med hjälp
av fantasin skapa något nytt av det som fanns i lådan. Vad som helst gick inte att skapa, men variationsrikedomen var stor, liksom mina möjligheter att använda fantasin. Idag kan man bygga fantastiska Legomodeller och
ritningarna är komplicerade. Men det är svårt att skapa något annat än det som bitarna är skapade för. Med hjälp
av ett begränsat utbud av bitar kunde jag som barn förverkliga mina fantasier. Idag handlar legobyggande om att
realisera någon annans fantasi. Visst går det fortfarande att bygga fantastiska saker av Lego, men det är till priset av något. Fantasin utarmas, förmågan att vara kreativ försvinner. Eftersom kunskaper och kompetenser inte
är något i kraft av sig själva måste de underhållas, upprepas och kommuniceras samt spridas och användas av
många för att överleva över tid. Överför tankemodellen till samhället, eller till skolan och den högre utbildningen. Det som håller på att växa fram är en fantastisk värld, men den är samtidigt skrämmande fast och bestämd
på förhand. Det är en värld som styrs uppifrån, av några få. En kontrollerad värld där överraskningar är sällsynta, men desto mer förödande när de dyker upp. För en värld som vilar i tron på att man har kontroll är en värld
som står handfallen när nya hot kommer. Och nya hot kommer, var så säker!
Riktningarnas variation och mångstämmighet är ett väsentligt drag hos de rhizomatiska, släta rummen,
och de förändrar deras kartografi. Nomaden och det nomadiska rummet är lokaliserade och inte avgränsa
de. Det som är både begränsat och begränsande är det räﬄade rummet, det relativt globala: det är begrän
sat i sina delar, vilka tillskrivs konstanta riktningar, orienteras i förhållande till varandra, är delbara via
gränser och kan fogas samman; det begränsande (limes eller vägg, och inte längre gräns) är denna helhet
i relation till de släta rum den ”innehåller”, vars tillväxt den bromsar eller förhindrar och som den begrän
sar eller förlägger utanför sig.
Världen vi lever i och skapar tillsammans är idag hårt räﬄad. Den ser stark ut på ytan, men egentligen är den
sårbar och just därför tvingar den sig på oss. Makten, kontrollen och viljan att veta tar sig innanför huden. Övervakningskameror, DNA-tester, krav på uppvisande av ett fläckfritt brottsregister och så vidare, är åtgärder som
införts för att skydda samhällsordningen. Ingen av arrangemangen införs av ondska, men införandet påverkar
och får konsekvenser som inte alltid är önskvärda. Visst är den nya tekniken på väldigt många sätt fantastisk,
men den har ett pris kopplat till sig. Vilket? Det är den stora och viktiga frågan. Inget är ont eller gott per se,
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ondska och godhet är resultatet av tolkning, som inte sällan förändras över tid och beroende av plats. Det är utfallet som bestämmer värdet, i efterhand. Om något är bra eller dålig går inte att veta på förhand. Framtiden
finns inte och är därför svår att sia om.
Även när nomaden underkastas dess eﬀekter tillhör han inte detta relativt globala där man går från en
punkt till en annan, från en region till en annan. Snarare är han i ett lokalt absolut, ett absolut som mani
festeras lokalt och frambringas i en serie lokala operationer med varierande orientering: öken, stäpp, is,
hav.
Alla kompetenserna kan vara värdefulla och behövs. Ingen är bättre än någon annan, det går i alla fall inte att
avgöra den saken på förhand. Den som känner igen sig i nomadens sätt att leva och tänka och som har en fallenhet att anpassa sig efter rådande förhållanden representerar ett slags kompetens, men ett samhälle behöver andra kompetenser också för att bli hållbart. I mötet mellan olika kunskaper och kompetenser uppstår flyktlinjer
och öppnar sig andra möjligheter.

Kunskap är inte samma som information

Plockar upp en ny tanketråd. Påpekar att kunskap inte är samma sak som information. Det kan tyckas självklart,
men i praktiken är det långt ifrån så det ser ut. Det är förfärande lätt att glömma bort att det krävs bearbetning
och tolkning för att fakta och information skall omvandlas till kunskap. Kunskap är alltid en tolkning, alltid ömsesidig och förmedlad. Vetande är resultatet av något slags överenskommelse. För att fakta ska omvandlas till
användbar kunskap krävs förståelse för svårigheten med objektivitet och utvecklad förmåga till kritiskt värderande analyser, samt en kollektiv vilja att resonera om det man kommer fram till med andra. Därför betonar jag samtalet så starkt och tar avstånd från debatten. Det räcker inte att veta att, man måste även veta hur, till vad och
varför, annars blir kunskapen meningslös. Eftersom kulturen inte är entydig kan inte kunskapen om kulturen
vara det. Sanning är det som fungerar. Kunskapen måste harmoniera med det den handlar om. Och eftersom
världen förändras, förändras även kunskapen. Det måste också vägas in i den vetenskapliga kalkylen. Förståelsen
för identiska fakta kan skifta över tid och beroende på sammanhang. För att kunskapen ska bli användbar behövs förståelse för komplexiteten och ödmjukhet inför verkligheten. Kunskap om människor och kultur är resultatet av studier av förändring, i rörelse.
Skillnaden i kunskapssyn mellan Royal science (där målet är sanningen, eller i alla fall exakta svar) och minor
science (som har ett mer prövande och ödmjukt sätt att närma sig sina studieobjekt) är viktig att både se och
förstå samt lära sig hantera. Även här ser jag samtalet som en framkomlig väg. Samtalet bygger på ömsesidigt
lyssnande och kollektiv vilja att förstå. Debatten handlar om att utse en vinnare. För Deleuze och Guattari handlar kunskap inte om för eller emot; antingen eller. Vetenskap handlar om att undersöka verkligheten och reflektera
över svaren som undersökningen ger, samt om att lära sig hantera både kunskapen och verkligheten på ett hållbart sätt.
Att få det absoluta att framträda på en speciell plats – är inte detta religionens själva kännemärke (om vi
håller i minnet att framträdandets natur, och att legitimiteten, eller bristen därpå, hos de bilder som re
producerar den, är högst diskutabla)?
Jämför citatet med tanken (den allt mer vitt spridda tanken) om att siﬀror talar för sig själva, att matematik är
det enda verktyget som behövs för att hantera verkligheten och kontrollera framtiden. Matematiken likställs av
många med verkligheten, men alla är inte överens. Frågan om matematiken är det språk som beskriver verkligheten som därmed upptäcks, eller ett verktyg skapat för att undersöka verkligheten är så vitt jag förstår inte avgjord. Fast i samhället finns många tecken på och utryck för övertygelsen om att man med hjälp av matematiken
kan kontrollera kulturen. Det är tanken, drömmen, att kunskapen finns nedlagd i världen och att den upptäcks.
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Jag ser den tanken mer som en konsekvens av människans begär efter kunskap, en eﬀekt av viljan att veta, än
som ett plausibelt resultat av forskning. Kunskap om kultur är inte resultatet av upptäckt eller avslöjande, för
det finns inget att upptäcka, inget att avslöja. Kunskap om kultur är resultatet av förgivettaganden och (mer eller mindre tydliga och uttalade) överenskommelser mellan människor. Det finns en utbredd övertygelse om att
kunskap existerar i en (och en enda) version, men bara för att många tror samma sak betyder inte att det är rätt
och riktigt. Konsekvensen av den tron, av övertygelsen om att kunskapen är en och otvetydig samt att debatten
därför är bästa sättet att nå verklig kunskap, blir att vetenskapen kommit att handla om att bevisa att man äger
den bästa kunskapen. Det är inte nödvändigtvis det bästa sättet att se på kunskap. Det är synen på kunskap som
Royal science bygger på och hämtar kraft ifrån. En annan konsekvens av den synen på kunskap är att experterna
får makt, inte bara över forskningsresultaten utan även över hur dessa ska tolkas och vad som är kunskap. Jag
ser en fara med en sådan syn på kunskap, för det riskerar leda till att man slår sig till ro och litar på att experterna vet vad de gör. Därigenom överlåts beslutsansvaret på några få medborgare som får makt och inflytande över
kunskapen. Om det gick att lita på att bara de bästa lyckades i konkurrensen om de åtråvärda positionerna, och
att den som har oinskränkt makt också är god och alltid agerar med det allmännas bästa för ögonen, hade vi
inga problem. Det känner dock inte jag mig övertygad om är fallet.
Drar mig till minnes ett avsnitt av Filosofiska rummet på radions kanal P1, där fysikern Ulf Danielsson berättade att många fysiker är djupt troende, vilket inte alls är fallet bland biologer. Han menade att det skulle kunna
bero på att fysiker, till skillnad från biologer, letar efter svaret i bestämd form singular. Och eftersom fysikerna
ännu inte hittat det svaret, teorin som binder samman all kunskap om universum, går fysiken fortfarande att
förena med tron på Gud. Det är i grund och botten samma typ av sökande, efter den eller det enda, efter Svaret
eller Sanningen. Den övertygelsen är mycket svårare att upprätthålla för biologer, som liksom kulturvetaren studerar stokastiska tillblivelseprocesser och evolutionär förändring. Vetenskap påverkas både av det man tror på
och det man studerar. Kunskapen påverkas dessutom av det faktum att människan finns där någonstans mitt
emellan och är en del av hela det komplex som kunskapen uppstår i och sprids inom. Frågandet styr den sökande blicken och påverkar vad man hittar, vilka svar som blir möjliga. Nomadologi handlar om att lära sig förstå
den här typen av samband. Det handlar inte om att ifrågasätta sanningen eller utmana kunskapen utan om att
undersöka och lära sig hantera verkligheten.
Men religionens heliga plats är i grunden ett centrum som stöter bort det dunkla nomos. Det absoluta i
religionen är väsentligen en inneslutande horisont, och om det absoluta uppträder på en speciell plats,
gör det så i syfte att etablera ett solitt och stabilt centrum för det globala.
Det absoluta går inte att ifrågasätta. För vissa ändamål kan det vara en bra och fungerande princip, men långt
ifrån alla frågor låter sig oproblematiskt inordnas i ett så pass rigitt system. Om den eller det enda är målet
finns inget utrymme för tveksamhet eller förhandling. Därför är det ett kunskapsmål som är oförenligt med frågor som rör kultur. Nomos är som sagt en lite mer öppen, pragmatiskt förhandlande ordningsprincip som måste
kunna fås att samsas inom vetenskapen för att samhällets behov av kunskap om hållbarhet ska kunna tillgodoses. Citatet innehåller en beskrivning av hur det klart definierade, logiskt konsistenta och strikt kontrollerade
tränger undan det som är vagt och inexakt. Fysikernas vetande är av en annan art än kunskapen som behövs för
att förstå människornas värld och kultur. I ett sådant utlåtande ligger ingen värdering. Det jag vill uppmärksamma och reflekterar över handlar om hur man ställer frågor, och vilka svar man söker, samt inte minst vilka svar
som accepteras och anammas i samhället. Royal och minor science jobbar med olika frågor, men båda är lika vetenskapliga i sin ansats och dagliga praktik. Man kan (och bör) lyssna på och lära av varandra, inte strida om
vem som äger sanningen. Deleuze och Guattari förmedlar underlag till samtal som skulle kunna leda till förståelse. Inget är något i kraft av sig själv, utan förhandling finns ingen kunskap.
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De släta rummens (öknens, stäppens eller oceanens) inneslutande roll i monoteismen har ofta noterats.
Kort och gott, religionen konverterar det absoluta. I denna mening är religionen en del av Statsapparaten
(i dess båda former, ”bandet” och ”pakten eller alliansen”), även om den i sig har förmågan att lyfta upp
denna modell till nivån av universalitet och konstituera ett absolut Imperium.
Både kyrkan och Royal science hör stadsbyggandet till. Övertygelsen om den eller det enda och det absoluta är
en konsekvens av sättet att förhålla sig till världen. Antingen anpassar sig människorna efter systemen eller också anpassas systemen efter människorna. Det är de två vägar som finns. Existensen av två vägar betyder dock
inte att man måste välja antingen den ena eller den andra och sedan upphöja den vägen till allmän lag. Vetenskap är en lika sammansatt verksamhet som verkligheten och hur stark viljan än må vara att få ett svar, det enda
och bästa svaret, måste man inse att det är en orimlig önskan. Därtill är verkligheten allt för mångtydig. Att
tvinga någon välja mellan det ena eller andra är att göra våld på verkligheten, att låta begäret efter kunskap styra
vetandet är att förväxla kartan med verkligheten. Både minor och Royal science förfogar över verktyg och kunskaper som är användbara, men för att se och förstå detta krävs förståelse för komplexitet och ödmjukhet inför
kraften i det absolutas lockelse och nomos vaghet och svaghet.
Inget är något i kraft av sig själv, allt blir till i relationer, även kunskap. Framförallt kunskap. Och därför är det
så viktigt att påminna sig om slumpens roll och att räkna med mellanrummen. Verkligheten kan man bara förhålla sig till, den går inte att kontrollera. Det är mellan världen och forskaren som kunskapen uppstår, men det
är också där som flyktlinjer, alternativa vägar fram skapas. Samtal handlar om och bygger på förståelse för tystnad och eftertänksamhet, för reflektion och ömsesidigt lyssnande. Mellan är utrymmen som likt tystnad kräver
gemensam omsorg för att fungera, där uppstår kunskapen, som ett resultat, en konsekvens av bearbetningen av
den information man väljer att ta till sig och lita på. Vetenskap med målet att förstå kultur handlar om att undersöka livets och tillvarons kontingenser. Vad är absolut och vad är föränderligt? Royal science förfogar över redskap att undersöka det absoluta, men om den kunskapen tillåts tränga undan eller stöta bort kunskapen om det
föränderliga blir det svårt att uppnå hållbarhet. Därför behövs både och, samt förståelse för vad som är bäst till
vad.
Men för nomaden förhåller det sig helt annorlunda: platsen är inte avgränsad; det absoluta framträder
inte på en speciell plats utan blir till en icke-begränsad plats; sammankopplingen av platsen och det abso
luta sker inte genom en centrerad, orienterad globalisering eller universalisering utan i en oändlig succes
sion av lokala operationer.
En ständigt föränderlig och sammanhållen helhet. Kultur och kunskap är släta rum där det är svårt att hålla fast
vid annat än temporära sanningar. Det är utmaningen att förstå och hantera begäret efter säker kunskap. När
kontexten förändras måste vetandet förändras även om det går på tvärs mot intuitionen och drömmen om kontroll. Kunskap om människor i samverkan (med varandra och med världen) är per definition föränderlig, för den
handlar lika mycket om delarna som om helheten och mellanrummen som sammanhanget också består av. För
att kunskapen om kultur ska bli så användbar som möjligt behövs en nomadologisk ansats eftersom en sådan
utgångspunkt gör kunskapen och teorierna mer användbara, mer anpassade till rådande förutsättningar.
Om vi begränsar oss till denna motsats, kan vi notera att nomaderna inte erbjuder någon gynnsam gro
grund för religion; krigaren håller alltid på att förbryta sig mot prästen eller guden. Nomaderna har en
vag, bokstavligen vagabonderande ”monoteism” och de nöjer sig med det och med sina ambulerande el
dar.
Visioner och drömmar om det absoluta, visst kan man ha det. Men att strida om det enda, det rätta eller bästa,
är meningslöst. Det som fungerar här kanske inte fungerar där, eller längre fram i tiden på samma plats. I en
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värld som förändras måste kunskapen vara lika flexibel som forskarna som söker förståelse för förändringen och
rörelsen. Kulturen fungerar och uppför sig inte som människorna vill, den följer sin egen (avsaknad av) logik.
Det finns hos nomaderna en känsla för det absoluta, men en specifikt ateistisk sådan.
Det måste finnas något som är fast och beständigt, måste finnas något att luta sig mot, annars går det inte att
organisera tillvaron på ett hållbart sätt. Kulturen uppstår mellan ordning och kaos, och samhället blir till i resonansen som uppstår mellan struktur och kultur. Kritiken mot den enda vägen handlar inte om innehållet i det
som sägs, utan om anspråken som kunskapen lanseras med. Kritiken riktas mot uppfattningen om att det enda
giltiga svaret är ett, nämligen det absoluta, det eviga. Sanningen med stort S. Kanske fungerar sådana utgångspunkter inom fysiken och liknande vetenskaper, men som modell för vetande om kultur är ett den rigida tankemodellen förödande. Det enda man kan säga säkert om kultur är att det enda som inte förändras är förändringen
och dynamiken.
De universalistiska religioner som har haft att göra med nomader – Moses, Muhammed, till och med kris
tendomen i fallet med det nestorianska kätteriet – har alltid stött på problem i detta avseende och de har
tvingats kämpa mot vad de kallat en obstinat trolöshet.
Vetenskap får inte bli religion. Ändå är det precis vad som håller på att hända. Det är enkel matematik att räkna
ut att den som äger frågan kontrollerar svaret. För att undvika att förföras av kraften i det absolutas lockelse
krävs djup insikt och bred förståelse för skillnaden mellan komplex och komplicerat. Länge kämpade vetenskapen mot kyrkan om makten, men när den kampen var avgjord till vetenskapens fördel, tog inte kriget slut. Kampen levde vidare, men nu kämpade man inom vetenskapen om vem som hade den bästa kunskapen. Struktur och
kultur är två sidor av samma sak och det är svårt att helt bryta sig loss ur en framgångsrik tankemodell. Vad är
makt och begär efter kunskap, och vad är verklighet? Vilket vetande är bäst, till vad? Det är en allt för sällan
ställd fråga. För att förstå världen behövs verktyg, som får sin mening och innebörd i praktiken, inte vapen för
strid på liv och död. Vetenskap är ett kollektivt projekt som handlar om sökandet efter förståelse, inte en kamp
om makt och inflytande.
Dessa religioner är oskiljaktiga från en ständig och konstant orientering, från en imperial Rättsstat, till
och med, och framför allt, i frånvaron av en Stat som sådan; de har understött ett bofasthetens ideal och
riktat sig mera till migranterna än till nomaderna.
Vetande för vem, till vad och varför? Royal science tilltalar den som är bofast och som vill förändra omgivningen
mer än sig själv, den som strävar efter kontroll. Nomadologi tilltalar den som ser och vill förstå förändring och
rörelse genom att följa med och engagera sig i förändringsprocessen. Är det hållbarhet man strävar efter är det
olyckligt om en typ av vetande tillåts tränga ut en annan, för inom akademin liksom i naturen är mångfald en
förutsättning för liv.
Till och med det tidiga Islam föredrog hegira eller migration framför nomadism; det var genom vissa
schismer (sådana som Khârijî-rörelsen) som de vann över de arabiska och berber-nomaderna.
Kamp om vetande är som all annan kamp, förödande för utvecklingen av sådana mänskliga egenskaper som ödmjukhet, öppenhet och solidaritet. Vill man bli bäst, och anser man sig ha rätt (i en värd där bara en kan ha
rätt) är krig eller debatt en logisk lösning. Men är det förståelse för komplexitet eller en bra lösning som fungerar för ändamålet, krävs andra sätt att se på och använda kunskap. Jag vill se mer av samtal och mindre av debatt. Vad är bäst till vad, är den avgörande frågan och det är en fråga som saknar ett givet svar. Är det mångfald
och hållbarhet man strävar efter är svaret på frågan och vägen fram; samtal. Om det är ära och berömmelse man
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strävar efter är debatten att föredra. Man bör emellertid inte fråga, Är det sant? Man bör istället reflektera över
om det fungerar. Strid inte, samarbeta. Lyssna, lär dig förstå: samtala.

Bejaka ambivalens och uppskatta osäkerhet

Jag skriver indirekt om kulturen eftersom det är enda sättet att nå förståelse för den och för förändring. Bokens
upplägg ser ut som det gör för att närma sig det där mellanrummet som aldrig går att nå genom att konsekvent
peka på annat och genom att inte bygga upp ett logiskt stringent resonemang som steg för steg klargör bokens
grundtanke. Eftersom kulturen är komplex måste kunskapen om den också vara det. Kultur är inte ett problem
som går att bryta ner i delproblem som löses för sig och sätts ihop till en helhet. Därför är texten utformad som
ett anspråkslöst nyfiket samtal kring såväl ursprungstexten av Deleuze och Guattari som olika aspekter av samhället som blir till mellan oss alla medan vi är upptagna med annat. Kulturen är den röda tråden i boken, men
den går aldrig att nå direkt. Kulturen kan bara studeras på dess egna premisser. Alla som lever i kulturen har sin
bild av den, men här undersöks helheten, och den är vag, föränderlig och många gånger motsägelsefull. Kulturen växer fram och förändras, tillsammans med och mellan människor. Därför går den bara att nå indirekt, genom att studera eﬀekter och konsekvenser.
Deleuze och Guattari närmar sig också kunskap indirekt, genom att ibland använda ovanliga ord för vanliga fenomen, eller ovanliga ord för att undvika konnotationer som leder tanken fel. Utan engagemang från läsaren kan
ingen kunskap uppstå som ett resultat av läsningen. Det går att hitta fel i texter av Deleuze och Guattari, och
säkert här också. Naturvetare älskar att kritisera kulturvetare som använder modeller från matematiken som
verktyg för att förstå kultur. Tyvärr använder kritikerna en debatteknik som går ut på att förgöra motståndaren,
istället för att påpeka felen och på det sättet hjälpa till att förbättra modellen. En defekt skruvmejsel kan fortfarande användas, och samma gäller kulturvetenskapliga begrepp. Självklart ska man sträva efter så stor klarhet
och pregnans som möjligt, men den som kritiserar kulturvetare för eventuella faktafel bland analysverktygen
visar bara att man inte har förstått någonting och att man inte är intresserad av att lyssna och lära. Kritiken skjuter helt enkelt vid sidan av målet. Deleuze och Guattari konstruerar verktyg. Och fungerar inte verktygen nyttar
det inget till att lägga energi på att kritisera dem. Vill man verkligen lösa problemet bör man lägga energin på
att hitta andra och bättre redskap. Varför inte inleda ett samtal genom att ställa sina kunskaper och kompetenser till kunskapsprojektets förfogande?
Det är emellertid inte uttömmande att upprätta en enkel motsats mellan dessa två perspektiv, religion
och nomadism.
Inget är någonsin rent. Allt är mer eller mindre uppblandat. Därför leder det tanken fel att tänka och tala om
enkla motsatser, om antingen eller. Kultur handlar alltid om mer eller mindre av både och. Bara under speciella
förhållanden, i laboratorier eller i matematiska beräkningar finns det ideala, det icke-kontaminerade och renodlade. Aldrig i kulturen eller livet som levs. Nomaden och stadsbyggaren, liksom Royal som minor science är tankefigurer. Verktyg att tänka med. Kartor att orientera sig och jämföra terrängen med. Kamp om vem som har den
bästa kunskapen om verkligheten är meningslös om den förs inom akademins skyddade hägn, utan kontakt med
kulturen. Låt oss göra försök och sedan utvärdera utfallet, modifiera verktygen och göra nya försök. Trial and
error, processer av icke-linjär tillblivelse. Fokus riktat mot det som verkligen betyder något; det där mellanrummet som ingen någonsin når fram till och som bara kan studeras indirekt. Det är en mycket mer konstruktiv inställning till vetenskapligt arbete, som dessutom engagerar fler än den lilla exklusiva skara som idag. likt äldre
tiders överstepräster, enväldigt tillåts bestämma över vad som kan godkännas som vetenskaplig kunskap och annat vetande. Inte heller det är en uttömmande och korrekt beskrivning av (kunskapen om) verkligheten. Det
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handlar inte om antingen eller, falsk eller sann, utan om mer eller mindre av både och. Kulturen är komplex, inte komplicerad.
Här testas förutsättningarna för en syn på kunskap som anpassats till hur verkligheten ser ut och fungerar. Jag
söker efter en syn på kultur som handlar mer om det som skulle kunna vara, om en öppen och obestämd framtid, än om det som är, eller har varit. Nomadologi är en kunskapsteori anpassad för studier av kultur. En syn på
kunskap som sätter användbarheten i fokus och riktar uppmärksamheten mot mellanrummen och det gemensamma arbetet med förändring. Kulturvetare letar efter tillvarons kontingenser, det vill säga allt som är möjligt med
inte nödvändigt och som därför skulle kunna se ut eller organiseras på alternativa sätt. Kultur är en multiplicitet, en komplex, icke-konsistent, föränderlig helhet som uppfattas olika beroende på vilket perspektiv den studeras från. Kravet på exakthet och klarhet leder tanken fel och resulterar i förklaringar som bara tillfredsställer begäret efter ett svar, inte efter kunskap som fungerar. Nomadologi är en agnostisk hållning som bejakar ambivalens och uppskattar osäkerhet eftersom det ökar chansen att resultatet av det vetenskapliga arbetet faktiskt blir
användbart.
Ty på den djupaste nivån av sin tendens att projicera en universell eller andlig Stat över ekumenet i dess
helhet kännetecknas den monoteistiska religionen också av ambivalens och oklara gränszoner; den går
också bortom Statens, till och med den imperialas, ideala gränser, och träder in i en mer oklar zon, något
utanför Staterna där de har möjlighet att genomgå en specifik mutation eller adaption.
Lite mer ambivalens och lite mindre tvärsäkerhet. Det skulle leda både till bättre förståelse och mer användbar
kunskap, i alla fall om kultur, och till ett mer hållbart samhälle. Hybris har varnats för sedan urminnes tider och
exemplen på hur det gått för både individer och samhället som visat brist på ödmjukhet är många. Insikt om
och intresse för allt det man inte vet något om och bejakande av ambivalens är början på en process som kan
leda till ökad kunskap och bättre förståelse. Svaret på frågan om vad kultur är nås aldrig, inte fullt ur. Nomadologen är agnostiker av just det skälet, för att hålla många olika möjligheter öppna samtidigt, för att öka beredskapen för det oväntat oväntade. Pragmatism är ett annat ord som beskriver samma sak. Det viktiga är inte vilket
ord man använder, det är vad som fungerar. Samspelet mellan människor och allt annat är vad som skapar det
sammanhang som kulturen är med om att hålla samman. Relationer handlar det om, processer och relationer.
Tanke, handling, konsekvens är tre aspekter av samma rörelse. Det är i mellanrummen som flyktlinjer uppstår,
oväntade och slumpartat realiserade möjligheter. Kunskapen växer i språng, där, när och om förhållandena är
mogna. Ingen vet var, när, eller exakt hur. Uppmärksamhet och lyhördhet är därför viktiga men tyvärr styvmoderligt behandlade egenskaper inom vetenskapen och i samhället där tvärsäkerhet anses vara bättre än ambivalens
och osäkerhet. Fast vill man verkligen veta något om kultur krävs ödmjukhet och prestigelöshet, vilket på inget
sätt betyder att nomadologi saknar stringens, logik. Minor science är en lika vetenskaplig praktik som Royal science, men kunskapsmålet är ett annat.
Detta är religionen som ett element i krigsmaskinen och idén om det heliga kriget som en motor i denna
maskin. Profeten, såsom motsatt kungens statliga och prästens religiösa person, indikerar de rörelser ge
nom vilka religionen blir en krigsmaskin eller övergår till en sådan maskins sida.
Spel och förändring. Kommunikation och kamp om inflytande. Strävan efter makt. Interaktion mellan människor i relation till och genom den kontext, den helhet som hålls samman av interaktionen mellan delarna. Det är
vad kulturvetenskap handlar om att försöka förstå och det är så kultur och i förlängningen världen blir till. Och
människor spelar en viktig roll i blivandet, men bara en roll bland andra aktörer i en bred och mångfacetterad
ensemble. Kultur handlar om förändring och är resultatet av samproduktion, inte bara mellan människor.
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Det har ofta hävdats att Islam och profeten Muhammed genomförde en sådan omvändning av religionen
och skapade en veritabel ”kåranda”: med Georges Batailles ord, ”det tidiga Islam, ett samhälle reducerat
till ett militärföretag”.
Allt kan egentligen användas som verktyg för förändring, i strävan efter makt eller för att förstå. Längre fram ska
skillnaden mellan vapen och verktyg beskrivas men redan här är det viktigt att påpeka skillnaden. Med vapen
kan man vinna genom att erövra mark och förgöra fienden, men för att överleva på sikt krävs verktyg som kan
användas för att bruka jorden och underhålla byggnader och infrastruktur. Ibland kan det vara svårt att på förhand avgöra vad som är ett vapen och vad som är ett verktyg, men i efterhand vet man till vad samt om och hur
det fungerar. Och det är konsekvenserna som är det viktiga, vad som händer om det fungerar. Religion har levererat förklaringar som fungerat till olika saker i tusentals år. Samma gäller för naturvetenskapen, fast dess historia är kortare. Det råder ingen som helst tvekan om att både religionen och naturvetenskapen bidragit med
många användbara redskap. Ifråga om kunskapsanspråk var skillnaden mellan kyrkan och vetenskapen marginell. Båda sökte eller sökte svaret, det enda och bästa svaret: Sanningen. Därför kom kunskapen och makten att
blandas samman, för bara en kan ha rätt i en värld där det bara anses finnas ett enda möjligt svar. Kampen mellan tro och vetande har varit förödande och den har krävt många liv. Tänk om man samtalat istället, tänk om
man lyssnat på varandra och arbetat gemensamt för att hitta svar som fungerar på olika frågor istället för att strida om makten över vetandet. Olika verktyg är bra till olika saker och olika frågor kräver olika svar. Kyrkan och
vetenskapen är bra på olika saker och fyller olika behov. Det finns plats för båda, om man bara kan enas om nyttan med en mer inkluderande kunskapssyn. Kunskapen kan och får inte sättas på undantag. Formen får aldrig
överordnas innehållet. Makten och inflytandet riskerar hela tilden att bli viktigare än vetandet. Ser man på kunskap som verktyg istället för universella sanningsanspråk minskar viljan att strida och debattera och lusten att
samtala ökar. Jag tror verkligen det. Jag vet inte att det är så och jag kan inte bevisa det. Vad har vi att förlora på
att försöka säger jag till den som kräver evidens innan ett oprövat verktyg ska testas? Fungerar verktyget dåligt
eller om konsekvenserna inte blir de önskande vore det idioti att fortsätta använda verktyget, och det gäller alla
verktyg, även de som genomgått rigorösa tester. När frågan handlar om verktyg och användbarhet, finns inte
mycket att strida om, då riktas fokus istället mot framtiden och den värld och det samhälle man vill bygga. Det
är ett mer användbart och hållbart sätt att se på kunskap.
Detta är vad Västerlandet åberopat för att rättfärdiga sin antipati mot Islam. Likväl var korstågen ett
egentligt kristet äventyr av just detta slag. Profeterna må fördöma nomadlivet; den religiösa krigsmaski
nen må föredra migrationens rörelser och etablissemangets ideal; religionen i allmänhet må kompensera
för sina specifika deterritorialiseringar med en andlig eller till och med fysisk reterritorialisering, vilken i
fallet med det heliga kriget antar den välriktade karaktären av ett erövrande av heliga landområden vid
världens centrum – men trots allt detta, när religionen upprättar en krigsmaskin så mobiliserar och frigör
den en formidabel nomadisk kraft, en absolut deterritorialisering, den dubblerar migranten med en åtföl
jande nomad eller med den potentiella nomad migranten håller på att bli, och till sist vänder den sin
dröm om en absolut Stat mot själva Statsformen.
Vapen är tveeggade och kan vändas mot den som skapat dem. Senapsgas, till exempel, använder för att förgöra
fienden under första världskriget. Ända tills vinden vände och gasen (fast det är väl ingen gas egentligen) drabbade de egna soldaterna. Samma med kärnvapen. När kunskapen väl finns och sätts i verket blir den allmän egendom och kan användas även av fienden. Kunskap om kultur ger inga konkurrensfördelar, men vad spelar det för
roll? Livet och frågan om hållbarhet är ingen strid, det handlar om mänsklighetens och naturens och faunans
långsiktiga överlevnad. Kulturen känner inga gränser. Information förflyttas från en till en annan, över stora avstånd, lite som vinden. Det går inte att kontrollera människors tankar och kollektivets rörelser. Det enda som
kan kontrolleras är handlingar. Menar vi allvar med talet om hållbarhet behöver humaniora bjudas in i samtalen
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om klimatet också, även om jag personligen inte tror att ett avtal löser frågan om hållbarhet. Avtal kan sägas
upp, och vem kontrollerar att avtalen verkligen följs? Det handlar om samverkan mellan människor, om kulturen som alla är med om att både påverka och påverkas av.
Hållbarhet handlar, liksom för övrigt demokrati, jämlikhet och alla människors lika värde, om balans. Det är inte mål som kan nås och prickas av på en lista. Det handlar om utmaningar och uppnådda resultat som ständigt
måste försvaras. Det går inte att slå sig till ro med vad man en gång gjort och uppnått. Hållbarhet fungerar på
samma sätt som kultur, som ett slags samtal och vill man förstå måste man följa med i processen och inse att
det handlar om förändring. Balans mellan olika vetenskapsgrenar är också viktigt. Tyvärr handlar det idag om ett
slags terrorbalans. Skillnaden är avgörande, för balans kan uppnås både i system som befinner sig långt ifrån
jämvikt och system som är i jämvikt. Det krävs bara olika mycket energi för att stanna kvar i tillståndet av balans i de olika systemen eller sammanhangen. Processer och system som förändras långsamt är överblickbara
och går att räkna på, medan högt uppdrivna, hårt eﬀektiviserade och strikt kontrollerade system ligger just vid
gränsen för att explodera eller implodera av inre spänningar. Kultur är ett slags system, och det kan förändras
snabbt eller långsamt (beroende hur hårt jakten på eﬀektivisering och minimeringen av mellanrum och marginaler drivits). Dagens konsumtionsdrivna och ekonomiskt fokuserade samhälle befinner sig långt ifrån jämvikt och
det behövs inte mycket för att rubba balansen, vilket gör att möjligheten att räkna på utfallet tillintetgörs. Vill
man räkna på kultur måste man räkna på andra sätt, vilket forskarna som sysslar med kaosteori insett (se t.ex.
Mitchell 2009, Johnson 2001, Holland 1998, Gleick 1987, Law & Mol (ed) 2002). Kultur är inte kaos, men kulturella system som kontrolleras rigoröst och där eﬀektiviseringen drivits till sin spets uppför sig och liknar kaos.
Förändringen må vara konstant, men hastigheten förändras över tid och i olika sammanhang, vilket påverkar förutsättningarna för förändring.
Det spelar roll vilka verktyg man väljer, och hur man agerar, med vem man lierar sig och hur man förhåller sig
till varandra och andra. Kunskap är relationell och kontextuell och olika vetenskaper är bra till olika saker, därför
är epistemologisk och ontologisk mångfald så viktig. Balans inom kulturens område (och vetenskap är som bekant också kultur) är ett ömsesidigt projekt. Balans kan bara nås genom samarbete. Vetenskap och vetande, oavsett metod, teori och disciplin, handlar om att hjälpa, om att förstå vad som krävs för att hantera världen, livet,
samhället och så vidare, bättre. Vetenskap handlar om vad man gör och hur resultatet kan användas, inte om vad
som är sant. Vetandets kvalitet bör man absolut reflektera över, men allt annat är av underordnad betydelse.
Det blev en utvikning, men så fungerar ett samtal. Allt jag skriver om handlar om att försöka förstå kultur bättre
och eftersom kulturen inte är logisk eller stringent kan inte heller texter om kultur vara det. En tanke ger en annan, och resonansens som uppstår i mellanrummet ger upphov till en tredje, som tvingar fram ett behov av reflektion över det som sagts. Så växer kunskap om kultur fram, i samspel. Stannar upp där, och återvänder till
Deleuze och Guattari, till bokens röda tråd, texten om krigsmaskinen och nomadologin.
Och denna vändning är lika mycket en del av religionens ”väsen” som den tidigare drömmen. Korstågens
historia kännetecknas av de mest överraskande riktningsförändringar: den fasta orienteringen mot de
heliga landområdena som ett centrum att uppnå förefaller oftast bara vara en förevändning. Men det
skulle vara fel att säga att egenintresset eller ekonomiska, kommersiella eller politiska faktorer fick
korstågen att avvika från sitt egentliga syfte.
Korstågen följde sin egen logik, sin egen inneboende processlogik. Liksom arméerna under det trettioåriga kriget som böljande rörde sig över Europa och förödde landskapet och byarna i sin jakt på mat och resurser gick
rörelsen inte att stoppas när den väl satts igång. Över sådana processer har inget mänskligt subjekt eller någon
enskild grupp makt. Korstågen och andra arméer var på många sätt självorganiserande och utvecklade sig som
de gjorde på grund av en hel massa olika förutsättningar och slumpartade händelser under vägs. Idag, i efter87

hand, med facit i hand går det att hitta en logik, men där och då, vid varje givet tillfälle var framtiden öppen. Det
går att starta ett krig, men aldrig kontrollera dess utgång. Segern kan man hoppas på, men sanningen är att soldaterna engagerar sig i projektet och ställer sina liv på spel kan aldrig veta vad utgången ska bli eller vilka konsekvenser som agerandet kommer att resultera i. Det finns aldrig en förklaring eller ett svar på komplexa frågor
som dessa. Berättelsen som Deleuze och Guattari förmedlar är inte en historielektion utan ett verktyg som kan
användas för att förstå dynamiken i kollektiva fenomen som kultur, kunskap och frågan om hållbarhet.
Korstågets idé implicerar i sig denna variation av riktningar, att de bryts och förändras, och den besitter på ett
inre sätt alla dessa faktorer eller variabler från det ögonblick då den förvandlar religionen till en krigsma
skin och samtidigt utnyttjar och frambringar en motsvarande nomadism.
För att parafrasera Donna Haraway (2008) skulle man kunna säga att allt och alla är companion species, ett
slags medresenärer på den evolutionära utvecklingsresan. Människan är en integrerad del av livet på jorden och
står inte över resten. Kultur är ett begrepp som fångar helheten och hjälper oss förstå förändringen som är det
enda som är konstant över tid, för både nomader och bofasta, utövare av både minor och Royal science liksom
akademiker och allt och alla andra. Samtliga delar av helheten har något att lära av varandra. Det handlar bara
om att ta sig tid och om att lyssna. Vill man förstå komplexitet och förutsättningar för förändring är det bättre
att samtala och lyssna, än att debattera och missionera. Antingen fungerar verktygen för ändamålet, eller också
inte. Vad finns att diskutera egentligen, om det nu inte handlar om konsekvenserna vill säga? Det man inte vet
är alltid mer än det man vet och därför är kunskapen man söker viktigare än kunskapen man har. Eftersom världen är en icke-linjär process av blivande som aldrig fullt ut kan förstås eller kontrolleras är frågorna viktigare än
svaren.
Den nödvändigt strikta skiljelinjen mellan bofasta, migranter och nomader utesluter inte faktiska bland
ningar; tvärtom gör den dem mer nödvändiga. Och det är omöjligt att tänka sig den generella process av
sedentarisering som besegrade nomaderna utan att också föreställa sig de utbrott av lokal nomadism som
förde iväg de bofasta och dubblerade migranterna (något som religionen i högsta grad kunde dra nytta
av).
Låt oss förundras och låt oss tillsammans försöka förstå den värld vi lever i och tillsammans är med om att skapa. Alla kunskaper och kompetenser är åtminstone potentiellt avvändbara. Ingen och inget kan på förhand sägas
vara bättre eller sämre än någon eller något annat. Det går inte att veta idag vad man kan komma att behöva sedan, eller vad som ska hända. Förstår man bara det kan en spännande resa påbörjas, inte mot bättre vetande
men mot kunskaper som är bättre, det vill säga mer användbara.

Räfflade rum och släta, samt mellanrum

Städer har alltid fascinerat mig. Platser som skapats och omformats av människan, genom historien eller nyligen. Staden är ett exempel på ett räﬄat materiellt rum, internet är ett lika räﬄat men virtuellt rum. Räﬄade
rum är platser skapade av materia som formats och omformats av kultur, det vill säga ett slags kollektiv vilja att
förändra. Städer kan sägas vara resultatet av ett slags sedimenteringsprocess där lager av såväl materiellt reella
och immateriella räﬄingar staplats på hög och där möjligheter och hinder för förändring öppnas och stängs kontinuerligt i mellanrummen.
Det släta eller nomadiska rummet ligger mellan två räﬄade rum: skogen med dess gravitationsvertikaler
och agrikulturen med dess rutnät och generaliserade paralleller, dess oberoende trädstrukturer och dess
sätt att utvinna trä ur skogen.
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Rum kan räﬄas på olika sätt. Det handlar om strukturer som reglerar tillblivelsers riktning. Det räﬄade kan vara medvetet skapat, eller resultatet av slump. Väl på plats, i världen, påverkar räﬄorna förutsättningarna för förändring. Det spelar ingen roll i vilket syfte eller med vilka intentioner (om något/några) som räﬄingen utförs.
Poängen är att när territorialiseringen väl eﬀektuerats och räﬄingen existerar påverkas tillblivelseprocessen. Det
räﬄade rummet är Royal science och stadsbyggaren rum och det har skapats i, för och genom ett speciellt sätt
att tänka och leva. Staden och stadsbyggaren är aspekter av samma tillblivelseprocess.
Nomaden däremot lever i ett slätt rum, i, av och genom det som finns där. Öknen, till exempel, är ett slätt rum.
Ett rum utan gränser, utan koordinater att orientera sig efter. Nomaden lever i det mellanrum som det släta rummet utgör. Det går att leva där också, fast det blir ett annat liv, som kräver andra kompetenser än dem som stadsbyggaren har och utvecklar. Och kompetenser måste hållas vid liv, förkroppsligas, för att leva vidare. Nomaden
förkroppsligar och förvaltar kompetenser för att leva i och hantera, göra något konstruktivt av mellanrummen
som annars lätt uppfattas som tomma och meningslösa platser, eller som transportsträckor mellan event som
fångar intresset mer, vilka därför i eﬀektivitetens och lönsamhetens namn kan rationaliseras utan problem.
Men att det släta rummet ligger ”mellan” betyder också att det kontrolleras av dessa två flanker, vilka be
gränsar det, motsätter sig dess utveckling och tillskriver den en så kommunikativ roll som bara är möj
ligt; eller också innebär det att det vänder sig mot dem, gnager på skogen på ena sidan och tränger in på
den odlade marken på den andra, att det hävdar en icke-kommunikativ eller divergerande kraft, likt en
”kil” som slås in.
Världen är en föränderlig plats i rörelse. Den består inte enbart av materia utan lika mycket av tomhet. Mellanrummen som både förenar och skiljer delarna åt är lika viktiga och betydelsebärande för helheten som materien
och det som räﬄats. Eftersom fokus ofta tenderar att riktas mot staden och eftersom stadsbyggaren betraktas
som människan par excellens, hamnar nomaden och följaktligen även nomadologiska kompetenser olyckligtvis i
skymundan. Nomadens kunskaper riskerar därigenom att försvinna. Kunskap och kompetens måste vårdas och
levandehållas för att kunna användas där och när behovet uppstår. Om vi inte gör oss gemensamt uppmärksamma på detta riskerar värdefulla kompetenser, som kan komma att behövas för att möta hot och problem som dyker upp i framtiden att gå förlorade. Att lyfta fram och visa på poänger med nomaden, minor science och allt
som kan hänföras till den polen i det kontinuum vars motsatta pol är stadsbyggaren och Royal science, handlar
inte om att peka på något alternativ till det rådande. Inget är rent eller kan renodlas. Det handlar om att ladda
vaga begrepp och det underordnade med agens, för att skapa balans mellan ytterligheterna. Och det handlar om
att lyfta fram och peka på möjligheter.
Nomaderna vänder sig först mot skogs- och bergsfolket, sedan ger de sig på bönderna. Vad vi har här ser
ut som Statsformens baksida eller utsida – men i vilken mening? Såsom globalt och relativt implicerar
detta rum en viss mängd komponenter: att skogen röjs för att skapa fält; att rutnät skapas för odling; att
djurhållningen underkastas odlingsarbetet och den sedentära matproduktionen; handel baserad på en kon
stellation av kommunikationer land-stad (polis-nomos).
Nomaden hjälper oss att se det vi redan vet, att världen blir till i och genom handling. Staden kanske ter sig
oundviklig och given, men den är skapad. Staden har blivit till genom att vissa alternativ, strategier och flyktlinjer realiserats och är resultatet av att andra valts bort. Staden är en konsekvens, en föränderlig realitet. I en värld
där klimatet förändras snabbt och där mycket talar för att människan har del i skulden för detta, kanske tiden
börjar bli mogen att lyssna lite mer på nomadologisk vishet? Kanske. Valet är vårt och vad vi än gör kommer vi
få leva med konsekvenserna. Det är möjligt att förneka både kulturens och klimatförändringarnas existens, men
utfallet av det som görs och tänks kommer ingen undan. Tänk om vi skapade en bättre och mer hållbar värld
helt i onödan. Den risken måste ställas mot risken av att fortsätta på den inslagna vägen.
89

När historiker undersöker varför Västerlandet vann över Orienten nämner de primärt följande karakteristi
ka, vilka i allmänhet är till Orientens nackdel: skogsavverkning snarare än röjning i syfte att plantera, vil
ket gör det extremt svårt att utvinna eller ens finna trä: odling av typen ”risfält och trädgård” snarare än
trädstrukturer och fält; djuruppfödning som för det mesta sker utanför de bofastas kontroll, med resulta
tet att de inte kunde ha djuret som kraftkälla och kom att lida brist på animalisk föda; en låg grad av kom
munikation mellan stad och land, vilket gjorde handeln mycket mindre flexibel.
Olika sätt att leva och organisera kollektiv leder till olika konsekvenser, öppnar olika möjligheter och skapar olika hinder. I ljuset av det som är, utifrån ”vinnarens” perspektiv, framstår stadsbyggande som det enda sättet att
organisera mänskligt liv. Det är olyckligt att det blivit så, oavsett hur vilka fördelar som än finns och hur framgångsrikt sättet att leva som människa visat sig vara. Staden är inte det enda sättet att leva på. Historien är inte
teleologisk, har inget mål. Evolutionär tillblivelse är alltid icke-linjär och öppet. Staden är ett resultat av kulturella förhandlingar, i vardagen, en konsekvens av handling. Staden rymmer också mellanrum och det som är räﬄat
kanske ser mer beständigt ut än det släta. Men pyramider vittrar sönder med tiden om de inte underhålls och
städer som Detroit är på dekis och kan tillbakabildas om fler väljer att flytta från än till.
Slutsatsen är inte att Statsformen saknas i Orienten. Tvärtom behövs en ännu mer rigid instans för att
hålla kvar och förena de olika elementen, vilka är underkastade flyktvektorer.
Allt blivande har en riktning, och graden av räﬄing av rummet står i direkt relation till behovet av energi. Det
som skiljer nomadens sätt att leva från stadsbyggarens och som utgör en avsevärd skillnad mellan minor och
Royal science är mängden energi som läggs på att nå kunskap samt kontrollera blivandets riktning och rummets
räﬄing. Stadsbyggande och Royal science kräver en mer rigid, mer anpassande och mindre följsam, organisering. Rättning i leden, hierarki och toppstyrning är kulturella fenomen som uppstått i staden. Det är vad som
skiljer de båda polerna i kontinuumet, graden av sammanhållning. Territorialisering och Deterritorialisering,
sammanhållande och upplösande är ett spel mellan divergerande krafter. Livet och kulturen, tillblivelsen och
förändringen, utspelar sig i mellanrummen. Staden präglas av en hög grad av lagbunden organisering och nomadens samhälle har en mer kommunikativt löslig struktur.
Stater är alltid komponerade på samma sätt; om det finns något sant i Hegels politiska filosofi, så är det
att ”varje Stat i sig bär sin existens väsentliga moment”. Staten består inte bara av människor utan också
av skogar, fält och trädgårdar, djur och varor. Det finns en enhet i alla Staters komposition, men de har
inte samma utveckling eller organisation.
Komponenter som organiserats. Aktörer sammankopplade i nätverk. Kollektivt, icke-linjärt blivande. Staten blir
stat i och genom organiseringen av den uppsättning komponenter som ingår i helheten, eller assemblaget för att
använda ett annat begrepp hämtat från Deleuze och Guattari.4 Det handlar om resultatet av sammanhållning,
som kan vara mer eller mindre stark och utbredd och det är detta som utgör förutsättningen för förändring. Staten, liksom nomadens samhälle, består inte bara av människor utan av kombinationer av olika typer av aktörer,
mänskliga och materiella såväl som icke-mänskliga och immateriella. Viktigt dock att påminna om att tankarna
och exemplen som här pekas på och används som underlag för resonemang är verktyg att tänka med, inte beskrivningar av autentiska fall. Poängen är att nomadens samhälle hålls ihop av andra krafter och är en mer rörlig
och föränderlig struktur än stater där stadsbyggande är vanligast.
I Orienten är delarna mycket mer skilda åt och splittrade, vilket nödvändiggör en stor oföränderlig Form
som håller dem samman: ”despotiska formationer”, asiatiska eller afrikanska, skakade av ständiga revol
ter, av secessioner och dynastiska förändringar, vilka likväl inte påverkar den oföränderliga Formen. I Väs
terlandet möjliggör å andra sidan komponenternas sammanlänkning att Statsformen kan förändras ge
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nom revolution. Det är sant att själva idén om revolution är tvetydig; den är västerländsk i så måtto som
den relaterar till transformationen av Staten, österländsk i så måtto den syftar till att förstöra eller
avskaﬀa Staten.
Ingen form är renodlad. Det handlar om ytterlighetspunkter i ett kontinuum, om tendenser av karakteristika
som beskrivs med hjälp av vardagliga exempel som alla kan förstå eller i alla fall bilda sig en uppfattning om.
Deleuze och Guattari är filosofer, inte historiker. Det är inga exakta återgivningar av faktiska skeenden. Innehållet i både deras bok och denna publiceras och sprids för att hjälpa människor att förstå vilka förutsättningar som
finns för förändring och för att hjälpa utvecklingen av ett bättre tänkande på traven. En nyckelkompetens som
behövs för att förstå kultur är förmågan att hantera komplexitet, och den förmågan kan man bara tillägna sig
genom att anta den intellektuella utmaningen som det innebär att läsa öppna, icke-linjära texter.
De stora imperierna i Orienten, Afrika och Amerika ställs inför stora och vidöppna släta rum som tränger
in i dem och vidmakthåller glappet mellan deras komponenter (nomos blir landsbygd, landsbygden kom
municerar inte med staden, storskalig djuruppfödning tas om hand av nomader, etc): den orientaliska Sta
ten står i direkt konflikt med en nomadisk krigsmaskin. Denna krigsmaskin kan återgå till integrationens
väg, så att den bara opererar via revolt och dynastiska förändringar; likväl är det krigsmaskinen, och just
såsom nomadisk, som uppfinner såväl den abolitionistiska drömmen som verkligheten.
Det sätt på vilket vi, här i Sverige idag, lever våra liv och det som tas för givet i vardagen hade varit omöjligt
utan influenser från nomader (både som konkret livsform och som tankefigur). Varken fullkomlig territorialisering (kontroll och sammanhållning) eller total deterritorialisering (upplösning) är möjligt eller hållbart. Båda
sätten att vara och leva finns och blandas i helheten. Det gör kulturen dynamisk och ger tillblivelsen dess oförutsägbara riktning. För att förstå det behöver man lära sig se förbi det invanda och ifrågasätta det man vanligtvis
tar för givet. Det är vad kulturvetenskap handlar om. Svaren på frågorna och handlingsplaner anpassade för det
aktuella sammanhanget måste man dock uppfinna själv.
Västerländska Stater är mycket mer skyddade i sina räﬄade rum, och följaktligen har de också ett mer
fritt sätt att hålla samman sina komponenter; de konfronterar bara nomaderna indirekt, genom de migra
tioner nomaderna utlöser eller vars form de antar.
Inget är rent, allt är blandat och blandas. Allt och alla blir till i samma dynamiska rörelse. Kombinationer av olika typer av aktörer är vad världen består av. Rörelsen och förändringen är det enda som är konstant ifråga om
kultur. Släta rum och räﬄade är resultatet av handling, kollektiva förhandlingar och gemensamt arbete. För att
förstå helheten och förändringens logik måste man räkna med och värna mellanrummen, för det är därifrån
flyktlinjerna som ger impulser till förändring och ny-tänkande kommer. Kontroll och överblick är bra, men liksom ifråga om frihet och kaos är det bättre med lite av varje och balans mellan. Hållbarhet är inte ett bestämt
mål utan ett relationellt tillstånd av jämvikt som hela tiden måste försvaras.

Statens strävan efter kontroll och nomaden som störare av ordning

Vilken roll ska staten spela? Vad är dess uppgift? Det är en ständigt lika brännande aktuell fråga. Frågan har inget givet svar, den är ett exempel i raden av frågor som istället för evidens kräver reflektion och kollektivt engagemang för att lösas. Jag menar dock att det finns en grundläggande egenskap som staten har att värna, oavsett
vad man gör för övrigt och det är att värna hållbarheten i tillblivelseprocessen. Samhället är en typ av fråga vars
svar inte kan vara en eller ett, utan många. En typ av fråga som inte går att lösa en gång för alla. Liksom kultur
ligger gåtans lösning i graden av engagemang, över tid. Det handlar om hållbarhet, att leva vidare och agera tillsammans på sätt som inte påverkar framtidens samhällsmedborgares möjligheter att leva sina liv. Hållbarheten
måste försvaras för att vara giltig, för så fort engagemanget falnar eller uppmärksamheten riktas åt ett annat håll
91

förändras förhållandena. Jämställdhet är en likande fråga eller utmaning, liksom kunskap. Detta är frågor där
kulturvetenskaplig kompetens kommer till sin rätt, frågor vars svar ständigt måste uppfinnas på nytt för att passa in i en föränderlig värld och som hela tiden måste försvaras för att vara giltiga.
Staten blir till genom att människor lever sina liv i den och som en konsekvens av handlingarna som utförs inom ramen för staten. Lika mycket påverkas staten av det som händer i omvärlden. Därav komplexiteten, föränderligheten och alla paradoxer som ryms inom fenomen som en stat. Det finns många olika sätt att organisera
stater på, förmodligen lika många som det finns stater som organiseras. Om det handlar detta avsnitt. Detta kapitel kanske man skulle kunna säga, men det stämmer inte riktigt, för här finns egentligen inga kapitel. Resonemangen flyter in i och ut ur varandra. Här finns ingen början, inget slut. Bara avbrott och nystarter, improvisationer och tankeutbyten. Det centrala här är det som händer i mellanrummen och de handlingar som tankarna resulterar i, konsekvenserna av läsningen och arbetet med teorierna. Så skapas och förändras kultur, i flödet av aktioner, passioner och kontemplationer.
En av Statens grundläggande uppgifter är att räﬄa det rum över vilket den regerar eller att använda släta
rum som kommunikationsinstrument i det räﬄade rummets tjänst. Det är en vital angelägenhet för varje
Stat att inte bara besegra nomadismen, utan också kontrollera migrationer, och mer allmänt etablera en
zon av rättigheter över ett helt ”yttre”, över alla de flöden som genomkorsar ekumenet.
Staten strävar efter kontroll. Staten är kontroll. Och staten förändrar och anpassar, eller för att tala med Deleuze
och Guattari, räﬄar, både den mentala och den fysiska miljön genom att kontrollera flöden av olika slag.
Efter bästa förmåga strävar Staten efter att fånga in flöden av alla typer, populationer, varor eller handel,
pengar eller kapital, etc.
Nomaden utgör ett hot mot rådande ordning. Nomaden representerar kaos i tankefiguren, medan staten representerar ordning. Inom akademin uppfattas uttryck för minor science som ett hot mot ordningen som Royal science i hög grad är en del av. Kultur är dynamiken mellan, skulle man kunna säga. Alla försök till upplösning hotar ordningen som rådande maktrelationer utgår från och eftersom kulturvetenskapen undersöker allt som tas
för givet utgör den alltid ett hot mot makten. Är det verkligen absolut nödvändigt att detta hålls för sant, eller
att man gör på just detta sätt? Går det inte att tänka eller agera på andra sätt? Så arbetar nomadologen, genom
att identifiera tillvarons kontingenser och bjuda in till samtal om konsekvenserna av och förutsättningarna för
förändring av nuvarande ordning. Bara det som är absolut nödvändigt måste accepteras, allt annat kan och bör
förändras om det leder till oönskade eller problematiska konsekvenser, annars är rådande ordning självklart
oproblematisk. Den bärande frågan är alltså: Fungerar det (för ändamålet)? Att bryta upp och testa, kritiskt
granska och ifrågasätta, handlar inte om att strida för något bestämt, det handlar om att undersöka förutsättningarna för det som är och det som skulle kunna bli.
Staten är ett slags stilisering eller bild att tänka med. Royal science, som är akademins motsvarighet till statsapparaten erkänner bara en auktoritet, en sanning, ett sätt att organisera. Den eller det bästa! Staten är monoteistisk till sin natur, medan nomaden är agnostisk och måste kunna hantera flera olika möjligheter samtidigt. Nomaden är pragmatisk och arbetar med rörligt sökarljus. Stadsbyggaren söker det enda och bästa svaret, kontrollerar och gör allt för att garantera att uppsatta mål nås. Två sätt att förhålla sig till kunskap. Båda behövs för att
skapa ett hållbart samhälle.
Välstånd skapas idag genom flöden av pengar, varor och människor, och räﬄingarna av rummet kontrollerar olika flöden. Kontrollen är en konsekvens av räﬄingen, av sättet att organisera. Staten är emellertid inte det enda
sättet att organisera ett samhälle på, vilket nomaden visar. Valet står därför mellan vilka principer för organisering som ska vara vägledande: Anpassa världen efter mina/våra tankar och behov, eller anpassa mig/oss efter
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givna förutsättningar? Samhällsanpassade människor, eller människoanpassade samhällen? Inte minst när det
handlar om hållbarhet är denna typ av frågor viktiga att förstå och lära sig hantera. Några givna svar finns dock
inte och därför är samtalet ett mycket bättre sätt att hantera utmaningen än debatten.
Det finns fortfarande ett behov av fixerade vägar med väldefinierade riktningar, vilka begränsar hastighet,
reglerar cirkulationen, relativiserar rörelsen och i detalj mäter upp subjektens och objektens relativa rörel
ser. Detta är varför Paul Virilios hypotes är viktig när han visar att ”Statens politiska makt är polis, polis,
det vill säga styrning av det oﬀentliga vägnätet”, och att ” stadens portar, dess skatteuppbörder och tullar,
är barriärer, filter för massornas fluiditet, mot de migratoriska hoparnas penetrationskraft”, mot männi
skor, djur och varor.
Deleuze och Guattari analyserar flöden och konstruerar verktyg för att förstå tillblivelse och förändring. Inget är
fast, allt relaterar till allt annat, på insidan. Mellanrummen är lika viktiga som allt annat och del av samma helhet. Kulturvetenskapligt viktig kunskap handlar om rörelse och hastighet. I citatet nämns Paul Virilio (1996)
som är en annan fransk filosof. Han brukar benämnas hastighetens teoretiker. Virilio har lanserat begreppet dromologi (läran om hastighet) och han har på olika sätt reflekterat över hur ett inneboende och överallt närvarande krav på ökad hastighet påverkar hela samhället. Det som rör sig snabbt tenderar att dominera det som rör sig
långsamt. Innehav av ett territorium handlar inte primärt om lagar och avtal, utan om rörlighet och kontroll av
flöden och hastighet. Staden är hastighet, ständigt ökande hastighet. Ju större stad, desto högre hastighet. Det
är skillnad mellan Göteborg och Stockholm, och mellan Stockholm och New York. Staden är räﬄad yta och utövar kontroll över aktörerna som uppehåller sig där och interagerar med varandra. Staden är inte bara en plats
att leva på, det är en omkopplingsstation för och reglerare av de flöden som utgör livet; mitt liv, vårt liv, allas liv.
Det är lätt att uppfatta kontroll som något negativt per se, men utan kontroll finns bara kaos. Här liksom ifråga
om mycket annat handlar det om balans mellan, och det är inte någon som kontrollerar. Både kontroll och upplösning är snarare krafter som balanseras mot varandra, eller resultatet av handlingar som alla utsätts och utsätter varandra för. Ingen undkommer kontroll och reglering, allt och alla både påverkar och påverkas av dessa krafter som hämtar kraft och får fart i mellanrummen.
För att försöka förstå vad det är som driver på processen och gör att hastigheten ökar går det att ta hjälp av en
annan teoretiker, Jon McKenzie. Han analyserar i boken Perform or else. From discipline to performance hur vårt samtida (västerländska) samhälle påverkas av kulturella, ekonomiska och tekniska krav på prestation och visar att aspekterna är intimt sammanflätade med varandra. Kravet på prestation är ett uttryck för begär, inte en längtan
efter något som gått förlorat. Mer, snabbare, är mantrat, är logiken som styr tillblivelseprocessen. McKenzie påpekar i boken att ordet eﬀektivitet på engelska har en kulturell och en ekonomiskt organisatorisk samt teknologisk betydelse (eﬃcacy, eﬃciency och eﬀectiveness). Det ena går inte att förstå utan det andra Begäret finns
överallt men tar sig olika uttryck. McKenzie använder tankeverktyg hämtade från Deleuze och Guattari och illustrerar med hjälp av dessa på en hel massa olika sätt hur världen blir till i performativt samspel mellan ekonomi, kultur och teknologi. McKenzies (2001:139ﬀ) analys av olyckan där rymdfärjan Challenger exploderade
1986 är tankeväckande och visar på relevansen i den relationella, flödesontologi som nomadologin utgår från.
Katastrofen betraktas som en konsekvens av samverkan mellan en lång rad aktörer sammankopplade i ett slags
nätverk: teknikerna som konstruerade rymdfärjan, ekonomerna som såg till att resurserna användes på bästa
sätt och det omgivande samhället som tillförde projektet ekonomiska medel och som hyste stora förhoppningar
om resultatet. Nätverket hölls samman av strävan efter eﬀektivitet på samtliga områden och kravet på prestation växer fram och hämtar kraft i mellanrummen. Det som ledde fram till katastrofen var att ekonomiska, kulturella och tekniska krav kom att samverka på ett synnerligen olyckligt sätt, vilket gjorde kraften i den tvingande
rörelsen starkare än den hade varit om aspekterna hållits isär. Katastrofens kulturella aspekter visade sig i det
faktum att den rymdfärden skulle bli den första då en civilist, närmare bestämt en lärarinna, skulle följa med ut
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i rymden för att därifrån undervisa eleverna. Projektet stod vidare under stark ekonomisk press. Rymdresor kostar ofantligt mycket pengar och varje minut är dyrbar. Teknologin pressades dessutom till det yttersta. Sammantaget resulterade detta i att kraften i kravet på prestation öka och drev alla aktörer till undergångens rand och
Challenger exploderade i en katastrof som fick uppmärksamhet över hela världen. Det var själva kombinationen,
samverkan mellan delaspekterna, som framkallade katastrofen, ingen enskild del. Poängen med att föra fram exemplet här är inte att varna för oförutsedda konsekvenser utan handlar mer om att visa hur McKenzie använder
verktyg för att tänka med för att förstå förändring och tillblivelse. Han visar att vardagen är en process vars tillblivelse drivs av samverkan mellan en lång rad aktörer, inte bara människor.
Även om det finns massor av exempel på hur stater försöker kontrollera kultur och förändring handlar kontrollen inte om direktiv utsända från ett centrum, inte uteslutande om mänskliga överenskommelser. Kontrollen är
dessutom alltid dubbelriktad och den växer fram inifrån, underifrån, mellan. Alla är både kontrollerade och kontrollerar. Människan, liksom kultur, är sammansatta helheter, multituder bestående av interagerande delar. Vad
håller storheterna samman? Det är kulturvetenskapens uppgift eller studieobjekt. Förstå man det kan man börja
förstå förutsättningar för förändring. Några slutgiltiga svar på frågorna finns dock inte, bara provisoriska förlag
till svar. Funderingar över vad som är rätt eller fel är meningslöst slöseri med tid. Frågan är om svaren man hittar fungerar, hur länge de fungerar, var, när och till vad?
Gravitet, gravitas, detta är Statens väsen. Detta betyder ingalunda att Staten inte skulle känna hastighe
ten; men den kräver att rörelsen, till och med den allra snabbaste, upphör att vara ett absolut tillstånd
hos en rörlig kropp i ett slätt rum, och i stället övergår till en relativ karakteristik hos en ”rörd kropp”
som förflyttar sig från en punkt till en annan i ett räﬄat rum.
Staten kontrollerar interaktion och flöden av tankar, materia, pengar och teknik. Och staten är synonym med allt
och alla som utgör en del av det flöde, den process som staten blir till genom. Makthavare inom staten har inte
makt, de är en konsekvens av organiseringen, en funktion i helheten. Det är lätt att få för sig att makt är något
en ledare har, men det är en uppfattning som leder tanken fel. När Deleuze och Guattari talar om makt är det
ett resultat av samverkan. Makt är en relation, något som händer mellan. Staten blir till också till genom interaktion och den är liksom kulturen resultatet av sammanhållning.
I denna mening är Staten ständigt sysselsatt med att ta isär, sammanfoga och transformera rörelser, eller
reglera hastighet. Staten som övervakare, omvandlare eller vägväxlare; man kan erinra sig ingenjörens
roll i detta sammanhang.
Vetande är överallt närvarande i texterna skapade av Deleuze och Guattari. Kunskap är ett centralt tema, olika
sätt att se på kunskap och dess relation till makt. Ingenjören eller utövarna av Royal science är statens spjutspetsar, som mot riklig belöning utför arbete i maktens tjänst. Kunskap byts mot inflytande, vilket gynnar båda parter. Minor science däremot har andra kompetenser och skapar annan kunskap; upplöser problem, utmanar maktordningar och undersöker möjligheter för förändring. Det är upp till oss att fylla verktygen med innehåll och
använda dem på konstruktiva och hållbara sätt. Begrepp har inget värde om de inte sätts i arbete.
Hastighet och absolut rörelse saknar inte lagar, men dessa lagar tillhör nomos, det släta rum i vilket no
mos utbreds, de tillhör den krigsmaskin som befolkar detta rum. Om nomaderna bildade krigsmaskinen
så var det genom att uppfinna den absoluta hastigheten, genom att vara ”synonyma” med hastigheten.
Nomaden är hastighet, blir till i rörelsen och anpassningen efter det givna. Staten reglerar och kontrollerar hastighet, räﬄar rum och håller samman. Nomaden finns och verkar i mellanrummen, bryter upp och hanterar utmaningar. Dynamiken mellan dessa olika sätt att vara i världen och organisera tillvaron skapar förutsättningar
för liv.
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Och varje gång som en operation riktas mot Staten – olydnad, upplopp, gerillakrig eller en revolutionär
handling – kan man säga att krigsmaskinen har återuppstått, att en ny nomadisk potential har uppträtt,
åtföljd av ett återskapande av ett slätt rum eller ett sätt att vara i rummet som om det vore slätt (Virilio
diskuterar upploppets vikt, och det revolutionära temat att ”behärska gatan”).
Det som hände och händer, till exempel i Syren som är aktuellt när detta skrivs, visar på aktualiteten i tankeverktygen, på att kontroll aldrig kan vara annat än temporär. Imperier uppstår, lever och riskerar alltid att gå under.
Rörelse och hastighet tillhör det släta rum där krigsmaskinen opererar. Och krigsmaskinen är ett sätt att kontrollera släta rum, till skillnad från statsapparatens disciplinerade arméer som erövrar och försvarar territorium genom utövande av strikt kontroll. Krigsmaskinen är nomadens strategi för att hålla ett begränsat territorium under en avgränsad tid.
Det är i denna mening som Statens svar mot allt som hotar att gå bortom den består i att räﬄa rummet.
Staten bemäktigar sig inte krigmaskinen utan att ge även den formen av relativ rörelse: detta var fallet
med fortet som modell för reglering av rörelse, fortet som var just det hinder nomaderna stötte mot, det
skär eller den parad mot vilka den absoluta virvelrörelsen bröts. När Staten omvänt misslyckas med att
räﬄa sitt inre eller angränsande rum antar med nödvändighet de flöden som genomkorsar den karaktären
av en krigsmaskin riktad mot den, och som tar plats i ett fientligt eller rebelliskt slätt rum
Är detta vad som hände under den arabiska våren? Kanske, händelserna går i alla fall att förstå med hjälp av
ovanstående tankar. Tankeverktygen kan användas för att förstå den stora bilden, de breda linjer och principer
som reglerar skeenden och skapar förutsättningar för förändring. Inget är dock givet på förhand. Slumpen spelar
roll i alla tillblivelseprocesser, liksom begäret efter kontroll och dynamiken som uppstår mellan.
(även om andra Stater kan lyckas smyga in sina räﬄingar). Det var vad som skedde i Kina: mot slutet av
1300-talet, trots sin höga teknologiska nivå vad gäller skepp och navigation, vänder Kina ryggen åt sitt
stora marina territorium och ser sina kommersiella flöden byta riktning och alliera sig med pirater; landet
kunde inte reagera annat än via en orörlighetens politik, med massiva handelsinskränkningar, vilket bara
förstärkte sambandet mellan handeln och krigsmaskinen.
Handeln, det är om den striden står idag. Kampen om makten över marknaden är vad dagens krig handlar om. I
alla fall enligt Michael Hardt och Antonio Negri, som skriver utifrån Deleuze och Guattari om multitudens
makt, bland annat i boken Imperiet. Idag strider man inte om fysiska territorier primärt, utan om potentiella
marknader. Krig mellan stater handlar idag ofta om kontroll, inte så mycket över territorier som över tankar och
handlingar, ekonomiska flöden, kultur. Texten om krigsmaskinen handlar nu inte om krigföringens filosofi, utan
om samverkan, om det som händer mellan och om vikten av att inse hur lite i världen som handlar om antingen
eller, och hur mycket som handlar om både och.
Om kunskap görs till en fråga om antingen eller är det som upplagt för debatt och det blir viktigt att vinna. Alla
vetenskapliga discipliner kan placeras i ett kontinuum mellan två ytterlighetspositioner: Positivism (som är metoden som Royal science använder, och Hermeneutik som är minor science metod. Om man förenklar). Naturvetenskapen har mer av positivism och humanvetenskapen mer av hermeneutik, men ingen vetenskapsgren är renodlad. Vetenskap är liksom alla annan mänsklig verksamhet inte isolerat från resten av samhället. Vetenskapen
står därför aldrig helt fri, sökandet efter kunskap är alltid mer eller mindre påverkat av rådande ideologi och
maktordningar. Idag finns det en tydlig strävan hos ansvariga politiker att sätta Sverige på världskartan. Det målet är viktigare än alla andra mål, och följaktligen går det att motivera satsningarna på dyra laboratorier och liknande. Royal science har varit framgångsrik i strävan efter legitimitet genom att betona att målet är sann kunskap som kan användas för att göra förutsägelser om framtiden. Det är lätt att se lockelsen och enkelt att förstå
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hur detta löfte tilltalar statsapparaten som strävar efter kontroll, men det är olyckligt om vi låter samhällets kunskapsförsörjning styras av sådana hänsyn.
Positivismen är en metod för att söka säker kunskap, kunskap som kan användas för att göra förutsägelser. Och
det finns massor av områden där det idealet går att uppfylla. Idag vet vi, säkert, vad som hände strax efter Big
Bang och det går att göra förutsägelser om vad som kommer att hända med vårt solsystem och med Universum.
Vi behöver den kunskapen, men om det är den enda kunskapen vi har kommer samhället förr eller senare att
upplösas och falla sönder. Vetenskapliga metoder ska användas förnuftigt och bara för att positivismen ger oss
säker kunskap betyder inte att all vetenskap som lever upp till det idealet är bra eller att kunskapen är användbar.
Om Royal science blir ett ideal som påverkar hur man bedömer vetenskapliga resultat kommer samhället att förvägras kunskaper som behövs för att leva ett gott liv och för att främja hållbarhet och förståelse för kultur som
inte går att förutsäga, hur mycket man än vill. Hermeneutiken ger oss andra kunskaper. Kunskaper om allt det
som inte går att veta något säkert om. Som kultur till exempel. Sådan kunskap behövs också och den kunskapen
är lika viktig, även om den inte kan sägas vara sann, eftersom det handlar om tolkningar. Men om det som undersöks är komplext, föränderligt och diﬀust, till sin natur, är det omöjligt att få sann kunskap om fenomenet.
Och om man bara accepterar sanning, exakthet och förutsägbarhet som kriterium på bra vetenskaplig kunskap,
uppstår problem, för då har man på förhand bestämt sig för vad man vill veta, och sedan är det en formalitet och
ett hantverksuppdrag för vetenskapen att förpacka kunskapen i vetenskaplig form. Då låter man viljan att veta
och begäret efter sanning styra synen på och värderingen av vetenskap.
Kunskap är en ömtålig vara, en skör kvalitet. Kunskap är något som växer mellan och det går aldrig att nå, helt
och hållet. För verkligheten förändras ständigt och även om det går att veta något säkert om det som är så har
detta något förändrats innan kunskapen nått spridning. Vad jag efterlyser och här försöker förmedla är förståelse
för kulturens roll och insikt om dess komplexitet samt en mer verklighetsförankrad syn på kunskap, där det är
behovet av kunskap som styr sökandet, inte en orimlig önskan om att bli bäst. Framtiden är en öppen fråga och
detta är själva förutsättningen, inte något problem. Humaniora, nomadologiskt kulturvetetenskap och minor
science behövs som en balanserande motpol till statsapparaten och dess Royal science, för att ingjuta liv i processen, för att ifrågasätta och bryta upp, för att underlätta förändring och främja hållbarhet.

Makt som räfflar och motkrafter som slätar ut

Makt kan förstås som det som räﬄar rummet, och eﬀekten av maktens verkan lever därför kvar och gör skillnad
långt efter att aktörerna och eﬀekterna som skapade räﬄingen har upplösts. Så kan man förstå makt och närma
sig räﬄingar. Makt är relationell och ger upphov till eﬀekter. Inte bara människor påverkas och påverkar, makt
finns mellan alla möjliga olika typer av aktörer: teknik, materia, tankar, kultur och människor. Över räﬄandet
och dess konsekvenser styr ingen, även om det ser så ut och även om det kan fungera på det sättet från tid till
annan. Räﬄornas makt över människor liv och tänkande är stor, och förfärande lätt att bortse från i vardagen.
Tänk på en plats, vilken som helst. Vad man upplever där, om det inte handlar om orörd natur (om det nu finns
någon sådan), är just räﬄingar av rum. Tankar om skönhet och funktion som uppstod och diskuterades på
1300-talet lever kvar och påverkar människor än idag, till exempel i de trånga kvarteren i Barcelonas gamla stad,
samtidigt som senare tiders räﬄingar överlagrat och förändrat staden i ett dynamiskt samspel. Räﬄingar kan
även vara immateriella och handlar då om olika typer av föreställningar och försanthållanden. Hela tiden förs en
kamp mellan räﬄade rum, och släta, vilket är en helt annan typ av rum.
Situationen är emellertid mycket mer förvirrande än vad vi hittills låtit förstå. Havet är kanske det främs
ta bland de släta rummen, den hydrauliska modellen par excellence. Men av alla släta rum var också ha
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vet det första man försökte räﬄa och göra beroende av landet med dess fixerade rutter, konstanta rikt
ningar och relativa rörelser, med en hel kontradynamik av kanaler och ledningar.
Havet är ett slätt rum utan egna koordinater. För att orientera sig där och för att hålla en del av det som ett territorium krävs teknologi. Sextanten var en sådan räﬄande uppfinning och makten över havet upprätthölls med
hjälp av båtar fyllda med kanoner och vapen. Kampen om makten över handelsrutterna mellan Asien och Europa var hård och hela tiden under förhandling. Havet är mycket svårare att räﬄa än land, men det går. Det gjordes och resten är, som man säger, historia. Idag pågår en liknande kamp om internet, som var slätt i begynnelsen, men som idag blir allt mer räﬄat. För att tjäna pengar på nätet behöver brandväggar byggas och sökvägar
stängas. Grindvakter utposteras och gränser bevakas. Strider om upphovsrätt är kamp mellan de som strävar efter territorialisering och de som strider för deterritorialisering. Och vetenskapskriget som utkämpades under
1990-talet, mellan företrädare för minor och Royal science, går att förstå som en kamp mellan rigida anspråk på
Sanning och strävan efter upplösning av fasta kulturella värden.
Ett av skälen till Västerlandets hegemoni var dess Statsapparaters förmåga att räﬄa havet genom att kom
binera Nordens och Medelhavsländernas teknologier och genom att annektera Atlanten.
Konsekvenser är ett betydelsefullt ord om man vill förstå Deleuze och Guattari och andra tänkare som verkar i
samma anda. Händelser och konsekvenser är sätten som världen förändras och blir till på, mycket mer än genom beslut och målsäkring. Det är absolut inte bara det människor gör och tänker som ger upphov till konsekvenser. Händelser kan genereras på oändligt många olika sätt. Det viktiga är konsekvenserna och förståelsen
för vad som driver processen i olika riktningar. Nomadologi handlar om människor, men inte på ett traditionellt
humanistiskt sätt där man utgår från en på förhand definierad bild av människan. Deleuze och Guattari konstruerar verktyg för att se bortom människan, vilket gör nomadologin till en posthumanistisk vetenskap. Visst är det
ofta människor som räﬄar rum, men inte alltid. Och inför konsekvenserna av räﬄingarna är människorna lika
maktlösa som allt och alla andra.
Men detta företag ledde till det mest oväntade av resultat: mångfaldigandet av relativa rörelser, intensifie
ringen av relativa hastigheter i det räﬄade rummet återskapade till sist ett slätt rum och en absolut rörel
se. Som Virilio understryker blev havet platsen för en fleet in being, där man inte längre går från en
punkt till en annan utan snarare behärskar rummet med utgångspunkt i varje punkt: i stället för att räﬄa
rummet ockuperar man det med en deterritorialiseringsvektor i ständig rörelse.
Här är det enkelt att associera till Internet, även om WWW inte existerade när Deleuze och Guattari skrev Tusen platåer. Internet är ett slags räﬄat rum som återskapats som slätt och som kan sägas bestå av absolut rörelse. Varje dator som är uppkopplad är en fast enhet med ett unikt IP-nummer men den kan röra sig över (i princip) hela nätet och påverka alla andra noder. Vad vi gör när vi är på nätet är att ockupera detta släta rum genom
att röra oss inom det och lämna spår efter oss. Men detta säger jag eftersom jag lever här och nu. Deleuze och
Guattari skriver inte om Internet. Men det är det fina med verktyg, att de kan användas till olika saker, även till
saker som dess skapare inte kunde drömma om. Därför skall man aldrig lyssna okritiskt på den som säger att
det eller detta inte går, för ingen kan veta något om framtiden. Bara genom att prova, och prova igen, kan man
skaﬀa sig en uppfattning om en tankes rimlighet eller en metods eller ett verktygs användbarhet, och svaren
man får är inte givna utan förändras över tid och i relation till det aktuella sammanhanget. Därför kan en metod
eller ett verktyg aldrig definitivt avfärdas som värdelöst och oanvändbart.
Denna moderna strategi överfördes från havet till luften såsom det nya släta rummet, men också till hela
Jorden betraktad som en öken eller ett hav. Som omvandlare och infångare relativiserar Staten inte bara
rörelse, den återskapar också absolut rörelse.
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Här handlar det om makt, i sin rena form. Om relationell makt som finns och verkar i mellanrum. Och drar man
ut tanketråden är det inte svårt att tänka Internet. Hur stor påverkan nätet har på oss som lever här på Jorden
idag är omöjligt att ens försöka sätta ord på. Påverkan, eﬀekterna och konsekvensen av Internet är omvälvande.
Internet är ett slags händelse och som sådan ger den upphov till konsekvenser. Det råder ingen tvekan om att
Internet påverkar. Hur digitaliseringen påverkar kulturen och hur nätet kan kontrolleras är en helt annan och
öppen fråga. Något slags försiktighetsprincip och en annan syn på detta med IT-säkerhet kanske inte är fel. Jag
ser i alla fall en tydlig risk att tekniken som går att kontrollera i många sammanhang tilldelas ett slags tolkningsföreträde som gör att det är människan som uppfattas som problemet.
Det som finns på nätet, innehållet som förmedlas, är vad man oftast talar om och lägger märke till. Men Internet
i sig, som teknologi, påverkar också och ger upphov till konsekvenser. Den analytiska blicken öppnas upp betydligt när även teknologin som mobiliserats för att skapa innehållet, för att visa det och för att distribuera det över
världen, beaktas. För nomadologen handlar det om att identifiera kopplingar eller förbindelser som så att säga
håller det fenomen som studeras samman. Det handlar förenklat om att koncentrera analysen mer till hur det
går till när något hamnar på nätet och hur nätet i sig påverkar, än att spekulera kring vad innehållet betyder. Förutom att uppmärksamma kontexten bör även teknologin och konsekvenserna som går att relatera till den, beaktas i analysen. Allt är delar av samma helhet, som både påverkar och påverkas.
Tänker på ett annat analytiskt begrepp hämtat från Deleuze och Guattari (2003:156); Event som riktar uppmärksamheten mot mötet mellan. Event är också tillfället då det virtuella realiseras och blir aktuellt. Det finns bara
vägar framåt, ständig rörelse och förändring. Inget är sig någonsin likt. Förutsättningarna för tillvaron skapas
hela tiden i och genom det aktuella sammanhanget. Eventet är dock inte ett tillstånd som föreligger utan istället
det som aktualiseras i och genom föreliggande tillstånd, vilket är en viktig distinktion. Deleuze och Guattari
(2003:156) använder begreppet för att synliggöra resultatet eller utfallet av tillblivelserna som möten mellan
aktörer leder till. Och till saken hör att varje aktualiserat utfall eliminerar en hel massa alternativa utfall som
hade kunnat realiseras istället. Världen framskrider med andra ord inte linjärt och den går följaktligen inte att
förutse med någon säkerhet. Kultur blir till i och genom möten där intryck, impulser och olikheter ömsesidigt
påverkar både aktörerna, delarna och helheten. Event är ett tankeverktyg som kan användas för att förstå hur
något immateriellt, något som uppstår mellan aktörer kan ge upphov till agens. Eller rättare sagt hur mellanrummet i sig kan förstås som en aktör i eget namn. Eftersom ett begrepp, en bok, en händelse, en tanke är relationella fenomen kan de förstås i termer av event. Boken öppnar upp mellanrum och skapar relationer. Det är i alla fall
mitt mål med denna bok, att visa på nya sätt att se på och förstå det invanda för att på det sättet både undersöka
och skapa förutsättningar för förändring. Event är förslag eller möjligheter som när de väl uppmärksammats blir
vad de görs till.
Deleuze och Guattari bygger sina texter och resonemang på refränger, på återkommande teman som upprepas i
olika sammanhang. En av refrängerna är avfärdandet av psykoanalysen som de menar i allt för hög grad handlar
om makt och om att bestämma innebörder i sådant som per definition är obestämbart. Talet om det undermedvetna som endast kan få sin rätta tolkning av psykoanalytikern, vilken ofta har sin bild klar redan från början (jfr
Freuds tal om sexualiteten), menar Deleuze och Guattari är ett hänsynslöst maktutövande. Och samma kan sägas om alla ambitioner att tolka något för någon annan eller låsa fast och kontrollera innebörder. För den som
strider för sin tolkning reser anspråk på att sitta inne med en bättre förståelse av det som tolkats. Deleuze
(2006:283ﬀ) skriver i en av sina två böcker om film att mötet mellan filmen och dess publik snarare handlar om
en omedelbar relation som upprättas mellan hjärnan och filmduken och då kan psykoanalysen inte tillföra något, istället skulle molekylärbiologin (ibid) eller neurologin kunna tillhandahålla en mer adekvat analytisk verktygslåda. Deleuze (2006:286) skriver att,
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Cinema, because it animates and temporalizes the image, is both a very particular material, and a materi
al that shows a high degree of aﬃnity with other materials: pictoral, musical, literary, etc. Cinema should
be understood not as a language, but as a signal-material.5
Det blev ännu en omväg, men den handlar om att med hjälp av olika exempel säga samma sak för att förtydliga
grundtanken. Även här handlar resonemanget om förändring, makt och rörelse. Världen kretsar inte runt människan. Människan är en konsekvens av världens tillblivelse, en aktör bland många andra som genom interaktion
är med i skapandet av kultur. Förståelser för levt liv som inte tar sin utgångspunkt i ödmjukhet inför tillvarons
oöverblickbarhet kan förfärande lätt uppstå i en vetenskap som inte är kritisk även till sina egna premisser. Att
ge efter för frestelsen som viljan att veta säkert utgör är farligt. Människan har inte makten utan är underkastad
kulturens inneboende logik, precis som allt annat. Filosofen Mats Rosengren har, i boken För en dödlig som ni vet
är största faran säkerhet, visat att det inte ens är självklart att man verkligen vill ha säkerhet och överblickbarhet.
Han menar att om en sådan utopi uppnåddes skulle livet som vi känner det förändras i grunden. Verkligheten är
per definition osäker och oöverblickbar, just eftersom den befinner sig i ständig tillblivelse. Öppenheten, vagheten och osäkerheten är därför något man måste acceptera och lära sig hantera om man vill förstå förutsättningar
för kulturell förändring. Om något uppfattas som sant och riktigt beror det alltid på något. Ibland handlar det om
fysiskt reella förhållanden, ibland av eftergift för makten, eller beroende på att man (medvetet eller omedvetet)
övertagit någon annans uppfattning och gjort den till sin. Det är ofta svårt att avgöra vad som är vad.
Förvisso beledsagar denna nya nomadism en världsomspännande krigsmaskin som överskrider Statsappa
raten och går över i energi-, militärindustriella och multinationella komplex. Vi säger detta för att påmin
na om att det släta rummet och exterioritetsformen inte har någon oavvislig revolutionär kallelse, utan
drastiskt skiftar innebörd beroende på vilka interaktioner de ingår i och på de konkreta betingelser under
vilka de etableras (t. ex. det sätt på vilket det totala kriget och det folkliga kriget, och till och med gerilla
kriget, lånar varandras metoder).
Strävan efter frihet är djupt känd och ofta idealiserad, men det är på inget sätt enkelt eller självklart. Vad menar
man med frihet? Det finns lika många sätt att förstå frihet på som det finns människor som tänker på frihet och
strävar efter den. Utan insikt om och utan förståelse för dessa sakernas tillstånd, blir det svårt att arbeta med
förändring. Deleuze och Guattari har dock, lika lite som någon annan nomadologisk kulturforskare, några svar
eller färdiga lösningar på hur man ska göra. Deras texter handlar om förutsättningarna för arbetet, själva startpunkten på processen. Resten är upp till oss. Vår värld är räﬄad, men inte evig. Överallt pågår kamp mellan territorialisering och deterritorialisering som förändrar och förändras. Släta rum blir räﬄade och tvärtom. Allt går
in i och ut ur varandra. Inget är, allt förändras och blir till. Resultatet, kulturen, skapas mitt framför ögonen på
oss. Det finns en ansenlig makt i förmågan att se och förstå, för det är där som förutsättningarna för förändring
finns, i eventet. Det är i mellanrummen som slumpen verkar och flyktlinjerna som driver förändring uppstår.
Därför blir frågorna viktigare än svaren inom minor science. Frågor öppnar upp, ger perspektiv och manar till
analys och reflektion.
En nomadologisk livs- och vetenskapsfilosofi skulle kunna se ut som följer. Ett liv som levs mitt i nuet och ständigt på väg, i rörelse. Ett följsamt liv, utan mål men fyllt av visioner som styr valet av riktning när ett vägskäl
dyker upp. Ett liv och en tillvaro där tankar på det som varit ger harmoni, på grund av att minnen bearbetats,
lärdomar har dragits, erfarenheter gjorts och resultatet har accepterats och internaliserats i vardagen. Människor
samlar helt enkelt på sig en hel massa nyttiga och användbara kunskaper genom åren, av egen kraft och utan
hjälp från vetenskapen. Visioner om framtiden har de flesta och finns i massor i populärkulturen och förmedlas
på andra sätt också. För egen del (och jag antar att det gäller för de flesta), finns påbörjade projekt som ligger på
ritbordet och som börjar anta konkret form. Det fyller mig med inspiration och ger tillvaron mening. Och även
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om det inte blir som det var tänkt kan det bli bra ändå. För jag försöker leva och verka i enlighet med nomadologiska principer, och anpassar mig så mycket som det går och försöker hitta konstruktiva lösningar där och när
hinder uppstår. Jag har stora visioner som vårdas och ständigt modifieras. Specifika mål försöker jag undvika att
sätta upp. Insikten om att livet aldrig blir bättre än just nu, oavsett vad som händer framöver är en värdefull
känsla som skänker mod, kraft och tillförsikt. Inställningen går dock inte att beställa fram, den är en nåd att bedja om. Det går emellertid att vila i känslan och det går att arrangera för att öka möjligheterna att hitta in i den.
För att tillvaron ska kunna fungera och vara långsiktigt hållbar krävs emellertid också regler och struktur. Och
ibland är det bra om någon pekar med hela handen om ett beslut ska kunna eﬀektueras. Kontroll och regler är
lika viktiga förutsättningar för hållbarhet som improvisation och upplösning av strukturer som blivit allt för stela och hindrande. Kultur blir till i samspel och följer ingen plan. Därför behövs både en vilja att följa regler och
förmåga att improvisera samt kompetens att veta vad som är bäst just där, just då. Hållbarhet uppstår när det
råder någorlunda balans mellan krafterna som verkar sammanhållande och upplösande.

Krigsmaskinens relation till siffror och nummer

Detta är ett samtal, inte en linjär berättelse. Texten liknar på det sättet livet på jorden och kulturen som saknar
början och slut, som blir till processuellt, utspelar sig mellan och vars mening måste skapas. Här förklaras inget,
här lyfts tankar och presenteras funderingar att reagera på och provoceras av, för att på det sättet ge perspektiv
och locka fram alternativa förståelser av det invanda (och därför osynliga). Nomader och stadsbyggande, minor
och Royal science, är begrepp eller ett slags idealtyper, visserligen skapade av råmaterial från historiska källor,
men berättelserna bör ändå inte synas allt för noga i sömmarna. Gör man det går hela poängen med texten förlorad. Om man däremot använder begreppen som verktyg för att öppna upp blicken och vidga förståelsen för tillvaron kommer saken i ett helt annat läge. Resultatet av det arbetet måste naturligtvis granskas noga. Bara för att
begreppen inte är stringenta och huggna i sten betyder inte att det går att slarva med eller säga vad som helst
med stöd i dem. Begreppen och texten är en sak, och kulturen en annan. Viktigt att hålla isär dessa saker, samtidigt som man förstår att det är vad som händer mellan som betyder något.
PROPOSITION 6: Den nomadiska existensen implicerar med nödvändighet de numeriska elementen i en
krigsmaskin.
Organisering av elementen som ingår i och bygger upp ett assemblage, en anordning eller en multiplicitet (välj
det ord eller term som du känner dig mest bekväm med, som fungerar för dina syften), är vad denna passage
handlar om. Siﬀrorna, numrens och räknandets betydelse.
Tiotal, hundratal, tusental, myriader: alla arméer behåller dessa grupperingar i decimaler, till den grad att
man då de påträﬀas kan vara viss om att stå inför en militär organisation.
Arméer byggs upp av mindre enheter, av soldater först och främst. Soldater organiseras i plutoner, plutoner organiseras i kompanier, kompanier organiseras i regementen, regementen organiseras i divisioner och divisioner
organiseras i arméer. Dessa kan alltid utökas med ytterligare en av alla dessa enheter. Arméer är linjära, strikt
hierarkiska helheter sammanhållna av kontroll och disciplin. Det är statens sätt att organisera sitt försvar, bedriva krig och kontrollera territorier. På pappret ser det enkelt ut, men liv levs inte i teorin, det levs i verkligheten
och den är aldrig ren, aldrig helt igenom överblickbar och går därför inte att kontrollera fullt ut eller i minsta
detalj. Världen är full av svarta svanar, av allt som ingen trodde fanns innan det upptäcktes, och som från den
stunden framstår som en självklarhet. Det oväntat oväntade, som innan det realiserades betraktades som fantasi, måste accepteras och införlivas med allt annat som hålls för sant i ett sammanhang, annars hotar helheten
att brytas sönder. Slumpen går inte att kontrollera, bara lära sig förstå och utarbeta strategier för att hantera.
Det oväntat oväntade är regeln, inte undantaget, ett slags flyktlinjer som hela tiden påverkar förändringens rikt100

ning. Ordning räﬄar och territorialiserar, flyktlinjer slätar ut och deterritorialiserar. Kulturen är det som händer
mellan.
Är inte detta det sätt på vilket armén deterritorialiserar sina soldater? En armé består av enheter, kompa
nier och divisioner. Numren kan variera i funktion och kombination, de kan inträda i helt olika strategier,
men det finns alltid ett samband mellan Numret och krigsmaskinen. Det är inte en fråga om kvantitet
utan om organisation eller komposition.
Överallt finns överordnade principer vilka är betydelsefulla i analyser av förutsättningar för förändring. Det är
dit fokus ska riktas, om man vill öka förståelsen för helhetens möjligheter och begränsningar. Genom att utgå
från en linjär organisering av stridande förband degraderas den enskilde soldaten till en obetydlig bricka i ett
spel som försiggår på en annan nivå. Soldaternas roll som individer i en sådan armé är obetydlig. Detta sätt att
organisera, denna territorialiserande princip, får som konsekvens att soldaten deterritorialiseras. Alla arméer
bär på frön till sin egen undergång eftersom dynamiken mellan delarna och helheten är känslig.
När Staten skapar arméer applicerar den alltid denna princip för numerisk organisation; men vad den gör
är bara att anta denna metod, samtidigt som den övertar krigsmaskinen. Ty en så speciell idé – den nume
riska organisationen av människor – kom först från nomaderna. Det var hyksos, ett erövrande nomadfolk,
som förde den till Egypten; och när Moses applicerade den på sitt folk under uttåget var det på inrådan av
sin svärson, Jetro från Kanaan, och det gjordes på så sätt att en krigsmaskin bildades, vars element be
skrivs i Fjärde Moseboken (Numerus).
Krigsmaskinen är maskinisk, till skillnad från armén som är mekanisk. Krigsmaskinen är ett assemblage bestående av aktörer och organisationsprinciper från både statsapparaten och nomaderna. Statens bidrag är de sammanhållande aspekterna (hierarkin, disciplinen och organiseringen). Staten territorialiserar. Nomadens bidrag är rörelse och kreativitet. Krigsmaskinen uppstår som en flyktlinje mellan. Och det är sammansättningen av och dynamiken mellan komponenterna som gör att arméer kan strida och hantera krigets vardag som per definition är
öppen och oförutsägbar. Det handlar i båda fallen om siﬀror, men om två helt olika sätt att räkna.
Nomos är i grunden något numeriskt, aritmetiskt. När den grekiska geometrismen kontrasteras mot den
indo-arabiska aritmetismen framgår att den senare implicerar ett nomos som står mot logos: inte på
grund av att nomaderna skulle ”syssla med” aritmetik och algebra utan för att aritmetik och algebra växte
fram i en värld med ett starkt nomadiskt inslag.
Om jag inte är helt fel ute kan man väldigt enkelt säga att aritmetik är matematik i praktiken, matematik som
verktyg i vardagen. Och geometrin är mer abstrakt och teoretisk. Aritmetiken är maskinisk och geometrin är mekanisk. Nomos och aritmetik är termer som drar åt den nomadologiska polen i kontinuumet och verktyg hämtade från minor science. Logos och geometri är termer som beskriver Royal science sätt att tänka och arbeta. Om
man renodlar. Samtidigt måste det påpekas att jag just här saknar kompetens att föra ett kvalificerat resonemang. Att meriterade forskare erkänner gränserna för sin egen förmåga är viktigt, därför påpekas detta. En titel
riskerar alltid att bli terriotorialiserande och göra något, både med den som har titeln, den som lyssnar på innehavaren och orden som uttalas. För att få en organisation att utföra något behövs fördjupad insikt om alla dessa
aspekter. Både kunskapen (hos forskare och allmänhet) och bristen på kunskap (hos allmänhet och forskare)
påverkar utfallet, och såväl ordning och kontroll som flexibilitet och kreativitet behövs för att hålla tillblivelseprocessen igång.
Det är som sagt först i ljuset av konsekvenser som man kan bedöma och värdera något. Först när man vet vad X
kan göra, vilka eﬀekter X kan ge upphov till kan man uttala sig om X värde och användbarhet. Deleuze och Guattari skriver i en annan passage i A Thousand Plateaus att,
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We know nothing about a body until we know what it can do, in other words, what its aﬀects are, how
they can or cannot enter into composition with other aﬀects, with the aﬀects of another body, either to
destroy that body or to be destroyed by it, either to exchange actions and passions with it or to join with
it in composing a more powerful body. (Deleuze & Guattari 2003:257)
Krigsmaskinen är ett slags hybrid, ett assemblage, en kropp som förstör eller förstörs och som både genererar
och utbyter aktioner och passioner med andra. Krigsmaskinen verkar i mellanrummen och kanaliserar kraften
som delarna tar med sig in i processen. Poängen är att den varken är nomadisk eller ett resultat av statsapparaten, krigsmaskinen uppstår mellan, när det nomadiska så att säga fångas in av statsapparaten. Vi har att göra
med en komplex och emergent helhet som lever sitt eget liv, bortom delarnas fåfänga försök till kontroll. Krigsmaskinen fungerar på liknande sätt som kultur. Det handlar om att lära sig se dynamik, istället för mekanik. Rörelse och förändring, istället för statiskt varande. Och det handlar om att följa med, eller som titeln på boken
lyder, om studier av förändring, i rörelse.

Platser och territorier, släktskap och samhörighet

Sanningen om kultur är att den, om det ens finns någon, är föränderlig, kontextuell och omöjlig att nå. Sanningen om kultur är gäckande, till sin natur. Vill man förstå kultur måste alla sådana ambitioner överges och alla strider om sådana anspråk läggas ner. Sanningen om kultur är inte, den blir till och förändras. Andra sätt att se på
kunskap (om kultur) behövs, som bättre stämmer överens med det som ska studeras och det som går att studera och säga något vettigt om. Det enda man kan veta om kulturen är vad som fungerar, och kvaliteten på sådan
kunskap går först att avgöra i efterhand, utifrån konsekvenserna som förslagen till svar på frågorna ger upphov
till. Sanningen om samhället är alltid av karaktären; låt oss tänka oss följande, så får vi se hur det fungerar. Inget
går att säga säkert. Sanningen (om kultur) är maskinisk, icke-linjär, och att den förändras tillsammans med människorna som lever med den. Vad vi har att göra med är komplexa händelsekedjor, arbiträra tillblivelser. Kultur
kan bara studeras indirekt. Begrepp hjälper en att se mer än vad man förmår på egen hand. Alla försök att förstå
är bra, förutsatt att verktygen inte blandas samman med sanningen. Antingen fungerar det eller också inte, det
är det enda som betyder något.
Ända tills nu har vi känt tre typer av organisation av människor: släktskapsmässig, territoriell och
numerisk.
Ja, jo, så är det nog. Jag kan i alla fall inte komma på några andra sätt. Klass, hur är det med det? Sexualitet?
Fast det är kanske inte organiserande principer, i alla fall inte på det formella sätt som typerna som nämns i citatet. Klass, sexualitet och så vidare handlar mer om delade erfarenheter och är snarare resultatet av kulturanalytiskt arbete. Kanske kan dessa organisationsprinciper i framtiden komma att bli accepterade på samma sätt som
släktskap (som idag kanske är på väg att överges?), territoriell (vilket i och med internet kanske också håller på
att luckras upp?) och numerisk organisering. Det handlar om funktion och konsekvenser. Utan organisering ingen ordning, men olika sätt att organisera ger upphov till olika konsekvenser.
Släktskapsorganisationen tillåter oss att definiera de så kallade primitiva samhällena. Klanens släktskap
är väsentligen segment i rörelse; de smälter samman och splittras upp, och varierar beroende på vilken
anfader som tas i anspråk, på uppgiften och omständigheterna.
Släkten håller på att spela ut sin roll; här, idag. Majoriteten av Sveriges befolkning har en svag koppling till släkten. Det är i alla fall min erfarenhet. Så har det inte alltid varit, men det är så nu. Det kan bli så igen, men som
förklaring till och verktyg för att förstå dagens samhälle fungerar släktband dåligt. Visst är arvsrätten fortfarande stark, men förhållandena kan komma att förändras. Om fler bryr sig allt mindre om vem de är släkt med kan
fler med tiden komma att testamentera sina ägodelar till andra, eller konsumera upp det man har när man lever.
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Band mellan människor kan lösas upp och förstärkas beroende på hur det kulturella klimatet ser ut. Även om
släktskapet är evigt, eller oomtvistat så länge människan bildar par och föder barn, så är släktskap som organiserande princip aldrig given.
Givetvis spelar nummer en viktig roll i att bestämma släktskap eller i att etablera nya släktskap. Samma
sak gäller jorden, eftersom en klansegmentaritet dubbleras av en stamsegmentaritet. Jorden är framför
allt den materia på vilken släktskapens dynamik skrivs in, och numret är ett redskap för denna inskrip
tion: släktskapen skrivs på jorden med numret, vilket skapar en typ av ”geodesi”.
I mitt pass står det att jag är född i Gamlestadens församling och jag har en emotionell koppling till det territoriet, till den bit land som döpts till Gamlestaden som är en stadsdel i Göteborg. Där är även min far född. Min
mor är född i Malmö och det är också en stad som har en särskild plats i mitt hjärta. Det var den första staden
jag upptäckte på egen hand, genom ändlösa promenader som ung, i samband med besök hos min mormor som
bodde där (även om hon var född på Öland och en gång i ungdomen var på väg att emigrera till USA, liksom
hennes syster som flyttade dit och byggde sitt liv där). Territorier är viktiga, även om det allt mer sällan strids
om dem. Marken har förlorat en hel del av sitt forna ekonomiska värde. Det är inte genom att äga land som välstånd genereras idag, utan genom att kontrollera flöden av pengar. Välståndet som byggs upp på dagens snabba
sätt är flyktigt och handlar mer om momentan intensitet i rörelser än om kumulativa mängder.
Okej, vi bor i Sverige, men även den som inte lever här kan känna sig lika mycket som svensk och även känna
lika mycket för Sverige som jag gör för Gamlestaden. Platsen har idag allt mer antagit en imaginär eller virtuell
betydelse. Jag är jag, var jag än är. Och där jag slår mig ner och finner ro finns mitt hem. Det är åtminstone fler
som tänker och handlar så idag än det var för bara några generationer sedan. Frågan om territorier är komplex
och det finns inga givna svar. Internet är också en plats. En virtuell och mobil plats som man kan ta med sig och
som går att omforma efter eget huvud. Territorier har med andra ord blivit ett allt mer relativt begrepp, som en
konsekvens av tekniska uppfinningar och många olika aktörers interaktion och agerande.
Allt förändras med Statssamhällena: det sägs ofta att den territoriella principen blir dominant. Man kun
de också tala om deterritorialisering, eftersom jorden blir ett objekt i stället för ett aktivt materiellt ele
ment i kombination med släktskapet.
Deterritorialiseringen av platsen har accentuerats efter det att Deleuze och Guattari försvann från scenen. Tänk
datorer och internet, på hur de har förändrat rörelsemönstret i rummet och hur själva rummet förändrats på
grund av flygets utveckling och västvärldens ekonomiska expansion. Det lokala är globalt och det globala lokalt.
Allt går in i och ut ur vartannat. Allt förändras och blir till längs olika vektorer, maskiniskt.
Egendomen är just den deterritorialiserade relationen mellan den mänskliga tillvaron och jorden: detta
gäller oavsett om egendomen är en tillhörighet till Staten som läggs över det konstanta ägande som till
kommer en släktgemenskap eller om den är en privategendom som tillhör individer som bildar en ny ge
menskap. I båda fallen (i enlighet med Statens två poler) ersätts geodesin med en överkodning av jorden.
Planeten jorden är den grund allt annat vilar på. Glömmer man bort att jorden är den enda plats i universum
som det går att leva som människa på är mänskligheten illa ute. Om det växer fram stater som anser sig stå över
och som bortser från kulturens klimatpåverkan, om det uppstår kulturer som utvecklar fallenhet för andra prioriteringar än strävan efter hållbarhet påverkas alla. Vi lever och verkar på en och samma insida. Tänk till exempel
på klyftorna i världen, på den ojämlika fördelningen av resurser och på det fåtal människor som lever avskilt
från resten och som bland likar kan få för sig att de inte behöver ta andra hänsyn än vad de själva bestämmer sig
för. Tänk även på stater som lockar företag till sig genom låga löner, eller rika människor genom låga skatter. På
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det sättet uppstår klyftor i och mellan samhällen, vilket är ohållbart i längden. Det är bara några exempel på vad
människan är kapabel att göra, på vad människor kan få för sig och genom makt kan driva igenom.
Givetvis förblir släktskapsrelationer viktiga och numren får sin egen betydelse. Men vad som träder i för
grunden är en ”territorial” organisation, i den meningen att alla segment, oavsett om det rör sig om släkt
skap, land eller nummer, tas upp i ett astronomiskt rum eller en geometrisk extension som överkodar
dem. Detta sker förvisso inte på samma sätt i den arkaiska imperiala Staten som i de moderna Staterna.
Den arkaiska Staten innefattar ett spatium med en höjdpunkt, ett diﬀerentierat rum med djup och nivåer,
under det att de moderna Staterna (med början i den grekiska stadsstaten) utvecklar ett homogent exten
sio med ett immanent centrum, delbara homologa delar och symmetriska och reversibla relationer.
Begreppet människa är meningslöst i bestämd form singular, för människan blir människa och får mening tillsammans med andra. Sammanhangen bestämmer vem man blir, ingen enskild. Människan är ett resultat av
100% arv och samtidigt 100% miljö och det är kontexten och samspelet mellan som avgör vilka genetiska anlag
som aktiveras och hur de svarar mot omgivningens föränderliga krav. Människa är ett relationellt begrepp och
du och jag är resultatet av samproduktion. Vi blir till och förändras tillsammans med kulturen vi lever i.
Dessa två modeller, den astronomiska och den geometriska, kan förvisso vara tätt sammanflätade; men
till och med när de antas föreligga i ren form medför båda att släktskapen och numren underkastas en
metrisk makt, sådan som den uppträder antingen i det imperiala spatium eller i det politiska extensio.
Nummer är viktiga och blir allt viktigare i takt med att samhället ekonomiseras och digitaliseras. Datorer är ettor och nollor, räkning och kalkylering. Program är ett slags order, liksom budgetar och skötselmanualer. Eller
kan i alla fall betraktas analytiskt som det. Matematikens betydelse i samhället har ökat närmast exponentiellt
sedan 1970-talet och den utvecklingen fortsätter. Siﬀrornas roll för kultur och levt liv är stor.
Aritmetik och nummer har alltid spelat en avgörande roll i Statsapparaten: detta är fallet till och med i
den imperiala byråkratin och dess tre sammanlänkade operationer, folkräkning, valcensus och val.
Moderna samhällen är omöjliga utan räkneoperationer. Pengar blir allt mer siﬀror och allt mindre materia. Förändringsrörelsen som inleddes med att guldmyntfoten avskaﬀades accelererar i det kontantlösa samhället. Det
mäts och vägs och jämförs, och det räknas på utfall och görs förutsägelser. Människor betraktas allt mer som
kuggar i ett urverk som mekaniskt rör sig mot mål, och när det inte blir som man tänkt skyller man på den
mänskliga faktorn. Människan deterritorialiseras av samhällets organisering, Allt hänger ihop, interagerar och
blir till i samma process och därför är strävan efter balans så viktig, både för samhället och individerna. Frågan
är inte om man ska räkna eller ej, utan om man ska räkna med eller på.
Detta gäller än mer för de moderna Statsformerna, vilka för sin utveckling begagnade sig av alla kalkyle
ringstekniker som dök upp på gränsen mellan matematiken och den sociala teknologin (det finns en hel
social kalkyl som grundval för den politiska ekonomin, demografin, arbetets organisation, etc).
Socialt ingenjörskap, skattebaser, arbetslöshetssiﬀror och ersättningsnivåer i trygghetssystemen, samt försäkringsbranschen. Allt mer av människors levda liv bestäms och påverkas av kalkyler och uträkningar. Det ger en
falsk känsla av kontroll och förutsägbarhet. I normalfallet går det mesta att räkna på, men det är farligt att slå
sig till ro med räknande. Förr eller senare inträﬀar oundvikligen det oväntat oväntade och allt förändras. När
och var det händer kan man inte räkna på och därför bör man alltid räkna med försiktighet. Man bör räkna även
med det man inte kan räkna på, det vill säga lägga in ett moment av ödmjukhet i kalkylen. Marginaler och mellanrum ser överflödiga ut, men det gör de bara i en värld som utgår från att allt går att kontrollera och där framtiden anses vara en formalitet som går att nå med hjälp av mål- och kvalitetssäkring. Därför behövs verktyg för
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att lära sig förstå det oväntat oväntades roll. Och inom kulturvetenskapen finns kompetens att använda verktygen upparbetad och levandehållen. Deleuze och Guattari går att läsa som ett slags påminnelse om tillvarons
oundvikligt implicita och osynliga förutsättningar. Deras texter hjälper mig att hålla den typen av insikter vid liv
i dagens stressade och pressade tillvaro som ständigt skjuter problemen framför sig och håller dem ur sikte, vilket.
Detta aritmetiska element i Staten erhöll sin speciella eﬀektivitet när det gällde att behandla allehanda
typer av material: primära material (råmaterial), de sekundära material som är bearbetade objekt, eller de
yttersta material som utgörs av den mänskliga populationen. Alltså har talet alltid tjänat till att behärska
materien, att kontrollera dess variationer och rörelser, att underkasta den Statens rumstidsliga ramverk –
antingen det imperiala spatium, eller det moderna extensio.
När man inom fysiken hävdar att allt är matematik, att det är det språk som livets kod är författad på bekräftar
man det som Deleuze och Guattari talar om. Och när den svenska Riksbanken delar ut pris i ekonomi till Alfred
Nobels minne förstärks matematikens makt över vardagen och det liv som levs, här och nu. Alla invaggas i en
falsk trygghet om att allt går att förutsäga, om att det bara är en fråga om tid, teknik och resurser innan allt går
att räkna på. Humaniora och kulturvetenskap utgör en motpol till den utvecklingen. Matematik och nummer är
användbara verktyg, men allt går inte att räkna på. Liksom andra begrepp bör räknandet användas med måtta,
till det matematiken är avsedda för och där det fungerar. Och det är minst lika viktigt att förstå när man bör anstå från att räkna.
Staten har en territorial princip eller en princip för deterritorialisering som länkar numren till metriska
storheter (om vi beaktar de alltmer komplexa metriker som utför överkodningen). Vi tror inte att beting
elserna för numrets självständighet eller autonomi kan återfinnas i Staten även om alla faktorerna i dess
utveckling finns där.
Inget finns på en enda plats eller går att reducera till en eller ett, allt uppstår och förändras i relation till vartannat och inom ramen för sammanhang. Jag talar därför inte om hur det är och leder inget i bevis. Detta är ett samtal om hur man kan förstå kultur och framförallt förutsättningarna för förändring, inifrån och på kulturens egna
premisser.

Räkna med och på krig och fred

Fred, är det verkligen det vi vill ha: Till varje tänkbart pris? Den revolutionsromantiska frågan ställdes av Hoola
Bandoola Band på 1970-talet. Och man kan verkligen fråga sig om det överallt, alltid är värt priset för att upprätthålla fred till varje tänkbart pris och utan hänsyntaget till rådande förutsättningar. Krig kan vara en bättre
lösning, på vissa problem, i vissa kontexter. Är fred verkligen alltid viktigare än till exempel frihet, mänskliga
rättigheter, yttrandefrihet? Att svara kategoriskt, antingen ja eller nej på frågan är omöjligt. Det beror på. Och
samma sak gäller många frågor som rör kultur. Krig är en konsekvens av levt liv. Inte en oundviklig konsekvens,
men ett möjligt utfall av ett kulturellt sammanhang där balansen rubbats och spänningarna närmar sig bristningsgränsen. Både krig och fred är tillstånd som man dels kan förhålla sig till på olika sätt, dels måste lära sig
förstå och hantera. Inget är givet. Alla tillstånd är resultatet av kollektivt engagemang, eller brist på engagemang. Krig driver utveckling och tvingar fram innovationer, men är det värt priset som mänskligheten får betala? Här ser jag nyttan med kulturvetenskapen och humaniora, för utan kritiskt, analytiskt arbete med fokus på
förutsättningar för och konsekvenser av förändring blir det omöjligt att ta kloka, välinformerade beslut. Forskningen kan aldrig avgöra vad som är bäst, det är beslut som måste tas tillsammans, demokratiskt eftersom alla
får leva med konsekvenserna sedan.
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Krig utgör normen. Varför talar man annars om civilingenjörer och civilekonomer? Kriget har kommit att bli normaltillstånd, även långt efter att man slutat kriga om territorier för territoriernas skull. Kriget är ett slags logik,
och fred är en annan logik. Samhällen uppstår och förändras i dynamiken mellan och präglas av mer eller mindre av än det ena, än det andra. Kriget som dominerande tankemodell påverkar allt och alla och skapar förutsättningar för kulturens och samhällets organisering. Att Deleuze och Guattari ägnar en stor del av sitt centrala verk
åt krig är med andra ord ingen slump. Vill man förstå samhället och principerna som driver förändring, samt
förutsättningar och hinder för hållbarhet är krig en oundgänglig källa till kunskap.
Krigets historia innehåller kunskap om långt mer än vem som vann och vem som förlorade. Där finns även kunskap om hur man tänkt och vilka sätt att agera som utgjort norm. Något hände i mötet mellan bofasta och jägare/samlare, något som bland annat påverkade sättet att bedriva krig. Därför är just den brytpunkten i historien
intressant att studera. Siﬀror har en hel del med saken att göra, om man ska tro Deleuze och Guattari (och det
ska man, menar jag).
Det numrerande Numret, det vill säga den autonoma aritmetiska organisationen, implicerar varken en
högre grad av abstraktion eller stora kvantiteter. Det relaterar bara till de möjlighetsbetingelser som ska
pats av nomadismen och till de betingelser för verkställande som utgörs av krigsmaskinen.
Aritmetik är räknande i vardagen. Mer avancerad matematik än så krävs inte för att hantera grupper av individer, i strid och i vardagen. Nomadernas sätt att organisera krigföring utgår från mindre, relativt autonoma enheter bestående av individer med egenskaper som kompletterar varandra. Beroende på hur individerna organiserar
sig och relaterar till omgivningen samt hur man förhåller sig till problemen gruppen ställs inför, det vill säga vad
som är den dominerande tankemodellen (fred eller krig), kommer konsekvenserna att skilja sig åt. Det går inte
att veta något säkert om utfallet på förhand, men med fördjupad förståelse för förändringsprocessers (avsaknad
av) logik kan ett mer hållbart samhälle byggas. Poängen här är att peka på olika sätt att räkna och för nomader
som rör sig i terrängen behövs ingen speciellt avancerad matematik för att få samhället att fungera. För att klara
av att hantera livets olika utmaningar behövs oftast erfarenheter och praktiska kunskaper, mer än teoretiskt abstrakta modeller. Det är ar lätt att glömma det och därför bortser man ofta, både från att teori är ett slags praktik och att praktik utan teori är omöjligt. Kunskap uppstår i dynamiken mellan teori och praktik. Vetande handlar om samspel och är en relation.
Det är i Statens arméer som problemet med att behandla stora kvantiteter uppstår i relation till andra ma
terier, under det att krigsmaskinen opererar med små kvantiteter som den behandlar med numrerande
nummer. Dessa nummer uppträder så snart man distribuerar något i rummet i stället för att dela upp
rummet och distribuera rummet självt. Numret blir ett subjekt.
När staten skall försvaras krävs fler soldater och en annan organisering av trupperna. Andra redskap och en annan matematik. Även detta ger upphov till konsekvenser. Inga verktyg är neutrala, allt som ingår i helheten påverkar allt annat. Staten ger siﬀrorna andra innebörder, använder matematiken på andra sätt och laddar numren
med mer agens än nomaderna (som mer litar på kraften i mellanmänskliga relationer), vilket ger upphov till andra konsekvenser.
Numrets oberoende i förhållande till rummet är inte resultat av en abstraktion, utan av det släta rum
mets natur, vilket ockuperas utan att själv räknas. Numret är inte längre ett sätt att räkna eller att mäta,
utan ett sätt att röra sig: det är numret själv som rör sig genom det släta rummet.
Matematiken som skapas av statsapparaten bryter sig loss från territoriet och börjar leva sitt eget liv. Det är en
eﬀekt av statens behov, en konsekvens av att människor organiserar sina liv på andra sätt och i andra dimensioner. Liksom kultur som är ett fenomen som uppstår på en annan skalnivå än enskilda individer uppstår en ny
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matematik när stater krigar med varandra, som skiljer sig från matematiken som används av nomader, vilket i
sin tur ömsesidigt påverkar både helheten och delarna.
Otvivelaktigt har det släta rummet sin geometri: men som vi sett är det en mindre, operativ geometri, en
dragets geometri. Ju mer oberoende rummet är av en metrik, desto mer oberoende är numret av rummet.
Geometri såsom kunglig vetenskap har föga användning av krigsmaskinen (dess enda användning är i
Statsarméer och för sedentär fortifikation, men den driver generalerna in i allvarliga nederlag).
Konsekvenser, som sagt. Det går inte att välja och vraka mellan konsekvenser man önskar och sådana man inte
vill ha. Världen kommer i paket och är en medicin som måste sväljas i sin helhet. På gott och ont, allt eller inget.
Det glöms konsekvent bort i både politiken och när vardagen organiseras. Allt för oftast ser man bara till de positiva konsekvenserna och bortser från de negativa eller försöker eliminera oönskade inslag från sammanhanget.
Tankens makt och viljans kraft är stor. Vaksamhet och kritiskt tänkande, i kombination med insikter om att det
är kontexten som bestämmer innebörder och reglerar horisonten av möjligheter och begränsningar, är samhällsbyggande och hållbarhetsfrämjande, mellanmänskliga egenskaper.
Numret blir en princip närhelst det ockuperar ett slätt rum och träder in i det som ett subjekt i stället för
att mäta ett räﬄat rum.
När en uppsättning verktyg överförs till en annan miljö än den de skapats i och för händer något, med både verktygen och miljön. Skiftet av perspektiv gör att saker och ting kan betraktas utifrån nya perspektiv, och det är just
det som är poängen. Kunskap uppstår mellan och är liksom kultur resultatet av samproduktion. Inget är isolerat
från något annat. Ingen människa eller annan aktör är en ö och inget territorium är någonsin autonomt. Siﬀrorna är de samma, men olika sätt att räkna ger upphov till olika möjligheter, hinder och konsekvenser.
Numret är den rörliga ockuperande kroppen, det rörliga i det släta rummet, i motsats till det orörligas
geometri i det räﬄade rummet. Den nomadiska numeriska enheten är den ambulerande elden och inte
tältet, vilket fortfarande är alltför orörligt: ”Elden vinner över jurtan”. Det numrerande numret är inte
längre underkastat metriska bestämningar eller geometriska dimensioner, utan har bara en dynamisk rela
tion till geografiska riktningar: det är ett riktningsnummer, inte eller dimensionalt eller metriskt num
mer. Den nomadiska organisationen är oupplösligen aritmetisk och riktningsbaserad; det finns kvantite
ter överallt, tiotal, hundratal, riktningar överallt, vänster, höger: den numeriske hövdingen är också höv
ding över höger och vänster.
Nomaden lever i och av rörelse. Staten är stationär men inte statisk. Dynamiken är konstant, men den har olika
intensitet i olika sammanhang. Två sätt att leva som skapar olika behov och skilda problem. Två olika sätt att
förstå och ordna världen. Anpassa tankar och liv efter terrängen, eller anpassa terrängen efter liv och tanke?
Upplösande eller fasthållande? Nomadologisk, uppbrytande och medföljande, minor science, eller strikt hierarkiskt kontrollerande Royal science? Begreppen är verktyg för att lära sig se och förstå dynamiken i olika kombinationer av sätt att tänka och agera. Det handlar om både och, inte om antingen eller. Det måste man förstå och
bygga kompetens att hantera. Chansen att lyckas, det vill säga uppnå hållbarhet, ökar om man samtalar, det vill
säga utbyter tankar och erfarenheter i en anda av samförstånd och med fokus på sökandet efter konstruktiva lösningar. Jag och min strävan efter att vinna bör ersättas med tydligare fokus på oss och våra olika förutsättningar
att samverka, inte för att segra utan för att lära sig hantera mångfald. Hållbarhet kräver ödmjukhet inför världens oöverblickbarhet och insikt om det oväntat oväntades betydelse.
Det numrerande numret är rytmiskt och inte harmoniskt. Det är inte relaterat till takt eller mått: det är
bara i Statens arméer, av skäl som har att göra med disciplin och uppvisning, som man går i takt; den au
tonoma numeriska organisationen finner sin mening annorstädes, varhelst det blir nödvändigt att etable
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ra en förflyttningsordning på stäppen eller i öknen – där skogsfolkets släktskap och Statens figurer
förlorar sin relevans.
Ute i terrängen, det sammanhang där krig utkämpas, tvingas de stridande enheterna anpassa sig. Soldaterna blir
nomader, för överlevnadens skull. Generalerna under första världskriget tänkte sig att man skulle kunna bedriva
ett matematiskt krig. Därför växte skyttegravarna på västfronten och soldaterna stod i ordnade led och besköt
varandra. Där och då skulle man kunna tänka sig att man drog erfarenheter, att man lärde sig. Men icke. Kanske
kriget inte kan vara en plats för eftertanke? Men hur är det då med klimathotet, är det ett slags krigssituation,
eller ett kollektivt problem som rör alla? Är det en fråga att strida om eller en utmaning som kräver gemensamma ansträngningar? Det spelar roll hur man ställer frågor och ser på problem, för det påverkar vad man ser som
lämpliga och önskvärda lösningar. Klimathotet kan inte lösas med hjälp av lösningar skapade av Royal science,
för hotet är en utmaning som kräver både ingenjörer och naturvetare samt nomadologisk filosofi och kulturvetenskap. Utan en ordentlig problemanalys är risken stor att lösningarna på sikt skapar fler problem än de löser. Och
utan engagemang från allmänheten i jordens alla länder kommer ingenting att förändras. Anpassning av liv och
tanke, i kombination med lyssnade samtal och ödmjukhet. Jag vet inte att det är så, men tror det och tycker mig
se en massa tecken på rimligheten i den slutsatsen. Låt oss göra ett försök. Tänk om vi skapade en bättre och
mer hållbar värld, helt i ”onödan”. Vill se mer av försiktigt, ogarderat tänkande och mindre av kontroll, målsäkring och krav på tvärsäkerhet. Samtalar gör man för att lära sig mer tillsammans. Debattera gör man för att vinna. Jag hävdar inte att jag har svaret, eller att mina tankar är bättre än andras. Jag skriver för att tankarna ska
kunna spridas och för att locka till samtal och dialog. Om någon vill kommentera och dela med sig av egna tankar, kritisera eller bygga vidare på min text, mina tankar, är det tillåtet, välkommet och en uttrycklig önskan från
min sida. Låt oss samtala och lyssna på varandra. Är det krig vill ha, eller fred, till varje tänkbart pris?

Improvisation, variation, evolution

Detta bokprojekt är ett slags mellanting mellan fritid och arbete. Det är vilsamt att skriva utan krav och samtidigt ett utmärkt sätt att hitta nya uppslag genom att släppa på prestigen och förlösa kreativiteten. Skrivande
handlar om struktur, i kombination med frihet. Där trivs jag och under sådana betingelser kommer jag till min
rätt. Total frihet är lika förödande för kreativiteten som fullständig kontroll. Det är i mellanrummen det händer,
där uppstår flyktlinjerna. Både frihet och struktur är en förutsättning för ny-tänkande, och det är när det råder
balans mellan som man kan hoppas på, men aldrig garantera några, resultat.
Ett slags programförklaring till minor science skulle kunna formuleras på följande sätt: Nomadologi är konturerna till ett alternativt förhållningssätt till världen, ett komplement till vetenskaperna vi redan har och använder.
Alla sätt att bedriva vetenskap har såväl möjligheter och begränsningar och inget är bra eller dåligt per se. Kunskap är redskap, som måste användas för att kunna värderas. Humaniora handlar om kultur, om vägar och metoder för att förstå levt liv. Nomadologi handlar om att följa med i flödet som är livet och om att lära sig göra det
bästa av det man har, där och då, i stunden. För att förståelse för kultur ska kunna uppstå är det viktigare att
kunna improvisera och samverka, än att kontrollera och målstyra. Var sak har sin tid och sin plats, skulle man
kunna säga, men vad som är en lämplig plats och när tiden är mogen går bara att avgöra i efterhand, med ledning av konsekvenserna.
”Han gick med den slumpartade gång som alstrade endast de ljud som var naturliga i öknen. Inget i hans
gång skulle indikera att mänskligt kött förflyttade sig. Det var ett sätt att gå så djupt rotat i honom att
han inte behövde tänka på det. Fötterna gick av sig själva, utan någon urskiljbar rytm.”
Kultur och kunskap är förkroppsligade egenskaper också, inte bara teori. Bildning, brukar man säga, är det som
finns kvar när man glömt det man lärt sig. Sedimenteringar och avlagringar finns överallt och kan vara både ma-
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teriella och virtuella. Kulturen uppstår eller händer, blir till, mellan då och sedan, i ett evigt nu. Den både påverkar och påverkas. Kultur tar sig både innanför huden och verkar på avstånd, direkt och indirekt inom ramen för
sammanhang. Texterna som författas av kulturvetare måste ta med dessa insikter och utgångspunkter i beräkningen och beakta kunskapen när resultatet av forskningen ska presenteras. Det går per definition inte att uttrycka sig tvärsäkert om kultur. Det som var en sanning i undersökningsögonblicket förändras kontinuerligt och
därför blir kulturellt skapade krav på evidens och säkerhet till hinder för kunskapsutvecklingen inom minor science. Att forska om kultur är bokstavligen att skjuta på rörligt mål samtidigt som man befinner sig i rörelse. Citatet ovan bär på mycket mer och mycket djupare insikter om kultur än en aldrig så evident kvantitativ undersökning. Det kan läsas som en beskrivning av kunskapens omedvetna sidor och visar hur det som tas för givet internaliseras i livet och vardagen. Kunskapen visas upp indirekt, istället för att presenteras klart och tydligt. Nomadologen skriver aforismer, eller kan göra det, för det är en språklig genre som engagerar mottagaren och kräver
intellektuellt, kreativt engagemang för att mening ska uppstå och förståelse utvecklas. Kunskapen om kultur
måste vara lika levande som det som studeras av kulturvetaren.
I krigsmaskinen och den nomadiska existensen är numret inte längre numrerat, utan blir ett Chiﬀer, och
det är i denna kapacitet som det bildar en ”kåranda” och uppfinner hemligheten och allt som följer av den
(strategi, spionage, krigslister, bakhåll, diplomati, etc).
Inför klimathoten är alla lika. För att skapa en hållbar värld krävs andra verktyg än dem som ropas på idag, andra strategier. Det behövs helt enkelt en större verktygslåda. Inte bättre alternativ, utan fler komplementära möjligheter och mer samverkan. Tillsammans och med hjälp av mänsklighetens samlade kompetenser blir samhället
med hållbart. Det finns inga genvägar och går inte att toppa laget eller begränsa uppsättningen av verktyg genom att bara använda de bästa, för ingen vet vad framtiden bär i sitt sköte och vilka kunskaper och kompetenser
som behövs för att klara utmaningarna där och då. För att kunna lösa fler och mer komplexa problem lösas måste tanken på renodling och valet av en strategi, den bästa, överges.
Tvärvetenskapliga samarbeten, brukar man tala om som en väg in i framtiden. Tyvärr havererar den typen av projekt ofta. Trots, eller kanske just därför att, det är inte är enkelt att arbeta tvärvetenskapligt har jag alltid trivts i
sådana sammanhang. Kunskapsprocesser måste, för att generera ny-tänkande – vilket är målet med all forskning
– se världen och problemet från olika perspektiv och det underlättas som kompetenser, erfarenheter, vetenskapliga preferenser och traditioner blandas. Processen måste bara få leva sitt eget liv för att utfallet av samverkan ska
bli fruktbart. Alla som samarbetar måste därför ge upp en del av sin egen och sitt ämnes autonomi och mer betrakta sig som representant för specifika kompetenser än som företrädare för en disciplin, med allt vad det innebär av positionering och bevakning av särintressen. En ny och annorlunda, långsiktigt hållbar, samhälls-, arbetsoch forskningspolitik kan inte vara något som uppstår i huvudet på en eller några få experter, eftersom dessa
bara är mindre delar i ett större system. För att hitta lämpliga förklaringar till vad som möjligen kan vara framgångsrika strategier för tvärvetenskapligt arbete måste man helt enkelt gå in i samarbetet med en ömsesidig insikt om att det inte går att styra kunskapsutvecklingen mot ett på förhand formulerat detaljmål.
Utan struktur, regler och varaktighet finns inget samhälle. Men lika viktiga inslag är förändring, mellanrum och
slump. Båda aspekterna av levt liv är en förutsättning för samhället. Problemen som mänskligheten står inför är
på många sätt tidlöst universella. Forskning om kultur handlar om att lära sig se detta, om att förstå logiken bakom förändring och vad som är möjliga vägar fram samt vad som kan vara återvändsgränder. Säker går aldrig att
vara, inte på förhand. Kampen står mellan tendenser till reglering och makt, och strävan efter frihet och motstånd.
Det handlar om anpassning antingen av aktörerna, eller av sammanhangen.
Hur kan man omsätta tanken om både och i praktiken? Mitt sätt att läsa, förstå och jobba med Deleuze och Guattari handlar å ena sidan om att skapa kartor (som bygger på principer och forskningstraditioner hämtade från
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Royal science) och, å andra sidan om utveckling av strategier för att så eﬀektivt som möjligt röra sig i terrängen
(som bygger på principer och forskningstraditioner hämtade från minor science). Så vill jag se på och göra verkstad av tvärvetenskapen, genom att uppmärksamma och fokusera mer på det som händer i mellanrummen. Jag
vill uppvärdera samtalet, främja nyfikenheten och placera kunskapen i centrum. Det viktiga är inte vem som säger något, utan vad som sägs, hur det tas emot och om det fungerar.
Alla vet att kartor är mer eller mindre exakta avbilder av verkligheten. Kartan är ett verktyg att orientera sig
med hjälp av. Och för att rita en karta krävs beräkningar och mätningar. Båda kompetenserna är lika viktiga, både räknandet och exaktheten samt förmågan att improvisera och röra sig eﬀektivt i terrängen behövs för att resultatet ska bli användbart. För att beskriva samma sak på ett helt annat sätt vill jag använda mig av jazzmusikers sätt att förhålla sig till välkända teman. En av de mest kända jazzimprovisationerna är den som John Coltrane spelat in och som utgår från låten My favorite things, hämtad från filmen Sound of Music: Låten som improviseras kring kan sägas vara kartan, och tonerna som strömmar ur instrumentet motsvarar terrängen. Vad Coltrane
gör (och vad all improvisation handlar om) är att förhålla sig till ett välkänt tema och sedan tänja på gränserna.
Hur långt kan man gå och hur mycket kan man mixtra med tonerna innan det är en ny låt och inte längre en improvisation kring en specifik och igenkännbar låt? Kartan och terrängen hänger alltid ihop och kan sägas vara
aspekter av samma sak. Vad jag vill rikta uppmärksamhet mot är förmågan att orientera sig i terrängen med
hjälp av kartan. Där går det också att inspireras av jazzen. Det krävs av publiken att den förstår och känner till
låten som improviseras kring för att musikerns kunskaper och färdigheter ska uppskattas. Samma gäller i samhället, på ekonomiska marknader och i kulturella sammanhang. Överallt handlar det om samverkan och dynamisk förändring mellan. Levt liv har ingen manual och blir följaktligen till genom ett slags improvisation. Mitt
uppe i livet och det kulturella flödet är man inte betjänt av enbart exakta kunskaper och fakta, för livet och tillvaron är allt för komplexa och föränderliga för att det ska kunna gå att skapa manualer för allt. Även om lagen är
kristallklar är inte tolkningen av den självklar i alla lägen. Utan medborgarnas förmåga att improvisera kring lagar och regler skulle samhället inte fungera. Det gäller dels att veta hur långt man kan tänja på gränserna, dels
att förstå att svaret aldrig är givet eftersom det beror på sammanhang. Kartan är värdelös om orienteraren inte
känner och kan hantera terrängen. Olika kompetenser behövs och måste kunna samverka för att hållbarhet ska
kunna uppstå.
En rörligt, autonomt, riktningsbaserat, rytmiskt, chiﬀrerat numrerande nummer: krigsmaskinen är likt
en nödvändig konsekvens av den nomadiska organisationen (Moses erfor detta, med alla dess konsekven
ser).
Krigsmaskinen handlar om matematik på fältet, om beräkningar i flykten. Om handlaget och om förmågan att
göra något av det man har. I en krigssituation går det inte att hålla strikt på reglementet. I fält råder andra regler
än hemma på regementet. Samhället kan liknas vid ett slags regemente som rör sig mellan perioder i fält, där
man har att hantera kaos och snabbt uppkomna kriser där problem måste lösas i farten, och lugnare perioder av
återhämtning i kasernerna, där nya regler utvecklas och strategier läggs upp utifrån erfarenheter gjorda i fält.
Soldaterna drillas till perfektion på kaserngården och på regementet tillämpas en strikt klädkod, vilket gör att de
ute i terrängen sedan lättare kan improvisera. Båda egenskaperna behövs för att resultatet ska bli det önskade
och chanserna att lyckas ska öka. Så vill jag se på hållbarhet, som resultatet av samverkan.
Vissa är i dag alltför snara att kritisera denna numeriska organisation och avvisa den som ett militär- eller
till och med koncentrationslägersamhälle där människor inte är något annat än deterritorialiserade ”num
mer”. Men detta är falskt. De olika fasorna är utbytbara, och den numeriska organisationen av människor
är ingalunda grymmare än den släktskapsmässiga eller Statliga.
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Det handlar inte om en kamp mellan gott och ont. Nomadens sätt att leva är inte bättre än någon annans, inte
per definition. Alla sätt att organisera mänskligt liv har såväl förtjänster som problem och det är därför som balans är det enda målet som fungerar. Svar måste uppfinnas i stunden, med stöd i både forskning och beprövad
erfarenhet, samt utifrån rådande omständigheter och i relation till drömmar och visioner som anger önskad riktning. Det som fungerar där, kanske inte kommer att fungera här, i alla fall inte nu. Allt handlar om hur, var, när
och varför. Bara utifrån konsekvenser, med ledning av det som hände, går det att i efterhand uttala sig om värdet
av en speciell strategi. Den enda vägens förespråkare territorialiserar, låser fast och hindrar utveckling, vilket gör
att den enda vägen alltid leder fel, i alla fall om det är hållbarhet som är målet.
Att behandla folk som nummer är inte nödvändigtvis värre än att behandla det som träd att tukta eller
som geometriska figurer att snitta ut och modellera.
Både frihet och regler behövs för att kunna möta framtida utmaningar och det är i samspelet mellan Royal och
minor science som användbara, samhällsbyggande och hållbarhetsfrämjande kunskaper uppstår. Antingen eller
är ett exkluderande sätt att tänka. Om allt eller inget är den princip som gäller skapas ett intellektuellt debattklimat som hindrar alla försök att testa idéer och söka sig fram i okänd intellektuell terräng. Tvärsäkerheten vinner
om den ställs mot ambivalens, och det gäller i än högre grad om det finns uttalade krav på eﬀektivitet och prestation. Samtalet är ömtåligt och behöver värnas. Mänskligheten går annars miste om viktiga kompetenser som behövs för att utveckla ny kunskap. Blandformer, överallt blandformer av mer eller mindre av än det ena än det
andra. Balans mellan ytterligheterna är en svår utmaning, men det är avgörande att den antas och kontinuerligt
arbetas med.
Dessutom är användningen av numret som ordningstal [numéro], som ett statistiskt element, något som
tillhör Statens numrerade nummer och inte till det numrerande numret. Och koncentrationslägrens värld
opererar lika mycket via släktskap och territorier som via numrering. Frågan handlar inte om gott eller
ont, utan om specificitet. Den numeriska organisationens specificitet härrör från den nomadiska existens
formen och från krigsmaskinens funktion. Det numrerande numret är skilt både från släktskapens koder
och Statens överkodning.
Aldrig antingen eller. Alltid kombinationer av strategier utförda i sammanhang. Inget är gott eller ont per se, allt
handlar om konsekvenser som i efterhand värderas som onda eller goda. Värderingar är alltid kontextbundna.
Nyckeln till hållbarhet är inkännande och lyhördhet för det som fungerar, när det fungerar, där det fungerar och
så länge det fungerar, är viktigt, liksom förmågan att byta strategi under vägs, om och när förhållandena ändras
och det visar sig att man rör sig bort från det mål som man enats om är önskvärt. Följsamhet, lyhördhet, kreativitet och närvaro är svåra mål att uppnå, men det kan och får inte hindra oss att försöka.
Å ena sidan utväljer och utvinner den aritmetiska kompositionen ur släktskaperna de element som inträ
der i nomadismen och krigsmaskinen, å andra sidan riktar den dem mot Statsapparaten, den ställer en
maskin och en existens mot Statsapparaten, bildar en deterritorialisering som genomlöper såväl släktska
pens territorier som Statens territorialitet och deterritorialitet.
Allt och alla hänger ihop med, påverkas av och påverkar, varandra. Vi lever här och nu, tillsammans i en föränderlig värld. Evolution består av och framskrider genom två processer, den ena är utkastandet av möjligheter,
den andra är miljön som möjligheterna kastas ut i och har att förhålla sig till. Evolution är ett slags karta, för det
är en teori som kan användas för att förstå inte bara naturen och biologin, utan även kultur, vetenskap och samhällets tillblivelse. Tänkande är ett slags evolution. Vad kom först, hönan eller ägget? Det är en klassisk fråga.
Antingen eller, bestäm dig nu?! Ett alternativt svar är att båda skapades samtidigt, att båda aspekterna av liv förutsätter varandra. Ett sådant svar är ingen lösning på problemet, det är en upplösning av det, ett perspektivskifte
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som krävs för att inse att frågan är felställd. Genom att förhålla sig på det sättet till problemet slutar det vara ett
problem, som ständigt pockar på uppmärksamhet. Vad som krävs för att tänka evolutionärt om kunskap och kultur är ett öppet sinne, och rörelse. Inget kom först och inget kommer efter, livet och kulturen är resultat av samproduktion.
Fråga-Svar är ett komplex, ett slags enhet. Fråga-Svar utgör en central komponent i det moderna tänkandet som
styr möjligheten att arbeta vetenskapligt. Eftersom kunskapssynen är kulturellt skapad och kan omskapas blir
det intressant att reflektera över hur man kan gripa sig an komplexet som sådant. Antingen tvingar man isär helheten, klyver atomen, och behandlar den som två separata delar. Vad kom först, frågan eller svaret? Genom att
plocka isär något som inte går att plocka isär tvingar man fram ett svar. Ett meningslöst svar som enbart tillfredsställer viljan att veta men som inte leder till användbar kunskap. Tillsammans, i mellanrummen växer världen, livet, mänskligheten och både kultur och kunskap, fram, evolutionärt. Att bryta upp och sönderdela helheterna leder inte till svar, bara till förvirring. Det gör bara den som är ute efter makt. Svaret på livets gåta finns
varken immanent eller transcendent, det samproduceras.

Om den avgörande skillnaden mellan komplex och komplicerad

Att krama musten ur något, så fort som möjligt, är inte hållbart någonstans. Ändå är det just vad man gör idag
och både tvingas och tvingar varandra till. Det finns en gräns för hur mycket vinst man kan plocka ur en verksamhet, liksom det finns gränser för prestation. Allt fler verksamheter organiseras och utförs i projekt idag, genom korta koncentrerade insatser där alla pressar sig och systemet till max. Vid ett tillfälle, en gång, går det bra
att göra så, men inte om det blir norm. Idag pressas tiden mellan projekten och uppehållen, tiden för återhämtning, konsolidering och eftertanke minskar. Allt fler förväntas hinna med allt mer inom ramen för väl avgränsade, tydligt målformulerade och kvalitetssäkrade uppdrag. Det är ett skrämmande exempel på vad ignoransen om
skillnaden mellan komplex och komplicerad kan leda till. Kultur och samhälle, liksom livet, är komplexa processer som inte går att segmentera. Trots att alla inser det ohållbara i upplägget håller både samhället och arbetslivet på att utvecklas i den riktningen. När projekttänkandet blir norm tvingas allt fler bli allt mer engagerade i
sitt arbete och förväntas hela tiden jobba mer eﬀektivt. Hur länge håller en kropp eller en organisation, fysiskt
och psykiskt om den tvingas prestera på topp hela tiden, utan tid för återhämtning? Är samhället nära gränsen,
eller finns det potential för mer eﬀektivisering? Går det ens att veta något om detta på förhand? Att det är ekonomiskt framgångsrikt råder ingen tvekan om, men är det önskvärt utifrån andra perspektiv på levt liv, och är det
hållbart? Många frågor, inga svar. Inga givna svar. Däremot finns det gott om evidens som visar att detta är rätt
väg att gå, och många experter som säger sig veta. Vem tar ansvar för problemen som kan uppstå om experterna
och makthavarna har fel? Hur ser vi på ansvar idag, och vad menas med ansvar? Är det ansvarsfullt att organisera samhället på sådant sätt att den som är ansvarig avgår (och kan utlösa en generös fallskärm) och överlåter
kostnaderna och arbetet med lösningen till andra? Det finns inga enkla lösningar på komplexa problem. Därför
är skillnaden mellan komplex och komplicerad avgörande för framgången i strävan efter hållbarhet.
Tecknen på att det sätt som samhället organiseras på idag inte är hållbart radas upp. Tittar i dagens tidning och
förfäras. Tågkaos i Skåne. Forskarkompetenser i Södertälje som under år av arbete samlats på en plats och som
trimmats till en väl fungerande enhet riskerar att upplösas. Eﬀektiviseringar och överetableringar som riskerar
att tvinga ännu fler ut i arbetslöshet. En gemensam europeisk valuta som ingen verkar vilja ta i med tång och
som kastats i knät på svaga politiker. Och förslag på lösningar som inte visar några som helst tecken på ny-tänkande, bara mer av samma medicin som redan visat sig verkningslös. Var finns visionerna, viljan att tänka nytt
och modet att satsa på sådant som inte prövats ännu? Var finns vägen ut ur den låsning som mänskligheten just
nu sitter fast i? Jag menar att det enda man kan göra är att lära sig förstå komplexiteten bättre, för att med utgångspunkt i den insikten sedan starta en serie försök. Det finns inte ett enda bästa sätt, bara olika sätt som fun-
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gerar bättre eller sämre. Med en sådan syn på organisering ökar chansen att samhället blir mer flexibelt och därmed mer hållbart.
Det finns många vägar ut ur och möjliga lösningar på problem och verktyg som är värda att prova. Inte bara hos
Deleuze och Guattari, men det är vad som står i fokus här. Det viktiga är inte referenserna, inte vilka filosofer
man jobbar med, utan vad man gör med innehållet. Verktyg är nyckelordet, eller kartor om man så vill. Viktigt
är också att skilja mellan levd verklighet, i realtid, och teorier om verkligheten. För att förstå krävs distans, metoder för att betrakta nuet utifrån. Samtidigt måste man göra sig medveten om att det inte finns någon utsida varifrån man kan blicka in eller dit problemen kan exporteras. Det är ett missförstånd som bottnar i bristande förståelse för skillnaden mellan komplex oh komplicerad. Alla som lever, lever här och nu, interagerar med varandra och med allt annat i världen, så att säga på insidan, och kommer gemensamt att få leva med konsekvenserna.
Kulturen går inte att delas upp i mindre och begripliga delar för att sedan sättas samman. Kulturen är komplex
och det måste lösningarna också vara, annars riskerar problemen att förvärras i takt med intensiteten i arbetet
med att producera lösningar.
Genom att betrakta kunskap om världen som verktyg, skapas helt nya förutsättningar för att bygga upp en förståelse för levd verklighet, det vill säga kultur. Genom att överge tanken om att det går att nå en absolut sanning,
eller att det går att avgöra på förhand vilka verktyg som är bäst, skapas ett nytt sätt att se på kunskap. Och möjligheterna till strid om vems vetande som är bäst eller vem man ska lyssna på, minimeras. Samtidigt minskas utrymmet för och möjligheterna till makt. Länge har Royal science varit dominerande i akademin och i samhället i
kraft av rollen som normerande mönstervetenskap. Nu är det dags att lyssna på insikter hämtade från minor science, nomadologisk vetenskap, humaniora och kulturvetenskap, också. För balansens och hållbarhetens skull.
Det första kännetecknet hos det numrerande, nomadiska eller krigiska numret är att det alltid är
komplext, det vill säga artikulerat. Varje gång ett komplex av nummer.
Komplext, inte komplicerat. Artikulerat, det vill säga kulturellt kommunicerat. Kommunikation kan tänkas på i
termer av frekvens, och om bara sändaren och mottagaren rätt inställda överförs information utan att förvrängas, (vilket är ett slags uttryck för territorialisering). Via en välfungerande frekvens försvinner ingen information
på vägen. Det som sänds ut kommer fram i samma skick som det sändes ut. Ett annat sätt att se på överföring
av information är att betrakta den i termer av resonans, som förenklat handlar om självsvängning. Budskap som
resonerar förvrängs i takt med omgivningen och sändarmediet. Det som sänds ut tas med andra ord emot i förändrad form. När det uppstår resonans händer det något mellan sändare och mottagare, något som inte går att
räkna på. Resonans är ett slags exempel på samproduktion och kreativitet, eller deterritorialisering. Och liksom
resonans ger nomadiska nummer upphov till komplexitet. Den typen av problem, hanteringen av krigiska, artikulerade nummer hanteras av artimetiken.
Studier av levt liv, kulturvetenskapliga studier, ger vid handen att vardagen och människors levda liv är oöverblickbara och ofta motsägelsefulla helheter. Modellernas värld däremot är komplicerad och kräver en exakt matematik, den matematik som användas av forskare som ägnar sig åt Royal science. Här finns en lång rad problem
och meningsskiljaktigheter att lösa innan det tvärvetenskapliga arbetet med att skapa en hållbar värld kan ta sin
början. Vilken matematik fungerar bäst och till vad ska den användas? Hur ska resultatet kommuniceras? Det är
frågor som kan utgöra förutsättningarna för forskning och kunskapsproduktion. Frågor som måste tas på största
allvar.
Det är just av detta skäl som det ingalunda implicerar stora, homogena kvantiteter, som är fallet med
Statsnummer eller det numrerade numret, utan snarare producerar sina eﬀekter av oöverskådlighet ge
nom en subtil artikulation, med andra ord genom sin distribution av heterogenitet i ett fritt rum.
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Ute i krig gäller som sagt andra regler än hemma på kasernen. I fält är det levda, aktuella situationer som skall
hanteras, i realtid. Komplexa problem som innehåller föränderliga parametrar vars kombinationer ständigt skiftar. Där fungerar bara aritmetik, levd vardag i relation till aktuell kontext. När jag gjorde lumpen skämtade man
om att om kartan inte stämde med terrängen, var det kartan som gällde. Men det var ett skämt, för det fungerar
naturligtvis inte så i praktiken, att kartan eller modellen har företräde. Ett annat och lite mer tänkvärt sätt att
förstå och tolka skämtet är att det handlar om att sätta ord på en känsla. Känslan av att inte få ifrågasätta, tvånget att alltid lyda order och följa befälens ord, oavsett vad. Orderdisciplin och avsaknad av kritiskt, självständigt
tänkande är en förutsättning för att styra och kontrollera en stor organisation. Och ju större organisationer som
bildas i samhället och världen, desto mer hotfullt blir fritänkande och desto mer problematiska uppfattas fritänkarna. Fast ute i fält, i samhället och vardagen, i realtid, går det inte att kontrollera vad som sker, och därför ligger det i maktens intresse att reglerna internaliseras så långt möjligt. Fullt ut går det dock aldrig. Flyktlinjer
finns överallt.
Eurosamarbetet är ett exempel på territorialisering och kontroll (av det okontrollerbara). Valuta är ingen filosofisk abstraktion, i alla fall inte bara. Eurosamarbetet kan liknas vid en sådan krigssituation som den som målas
upp av Deleuze och Guattari. Eurosamarbetet är en kamp på liv och död, här och nu, i realtid. Alla till buds stående medel används i kampen för samarbetets överlevnad, för det är fundamentet som Europa vilar på. Det har
blivit så, eftersom ekonomin har tilldelats en så pass central roll för organiseringen av levt liv i unionen. Ekominska rörelser liknar väldigt mycket kultur, särskilt efter att guldmyntfoten övergavs och man släppte på regleringarna av marknaden. Ekonomin är mer virtuell än reell och därför går den inte att räkna på. Inga modeller i
världen kan ge exakta svar på frågor som rör framtiden. Aritmetik är att föredra framför geometriska abstraktioner, för om kartan inte stämmer med verkligheten är det de facto verkligheten som gäller. Det handlar om ödmjukhet och om hållbarhet.
Kultur och ekonomi fungerar på liknande sätt, dess förändringar följer samma (icke-linjära) logik. Skillnaden
mellan synen på ekonomer och kulturvetare är dock stor. Ekonomerna verkar, om man generaliserar, i en anda
av Royal science och kulturvetarna (högst förenklat, och tentativt) är inspirerade av och tänker med verktyg
hämtade från minor science. Ekonomisk vetenskap är geometrisk. Kulturvetenskapen är aritmetisk. Två sätt att
se på och hantera samma verklighet. Klart det är svårt att komma överens om man inte vet hur man ska mötas
och utbyta tankar och erfarenheter, om man är oense om förutsättningarna eller inte ens vill förstå varandra. För
att kunna samarbeta krävs en ömsesidig vilja att arbeta tillsammans. Fast i ett debattkultur blir det svårt att samverka, för där finns bara plats för ett enda svar. Kompromiss betraktas som en prestigeförlust. Om samhällets
chanser att bli hållbart ska öka krävs ett annat klimat, en annan syn på kunskap och en mer samtalsinriktad akademisk kultur. Fler måste lära sig lyssna och tänka tillsammans, om samhället skall överleva på sikt. Och för att
nå dithän kan det vara en bra idé att mötas över ämnesgränserna. Samtalen skulle kunna handla om att försöka
reda ut vari skillnaderna mellan ämnenas syn på studieobjektet ligger. Målet skulle kunna vara att reflektera
över hur olikheterna skulle kunna överbryggas, utan krav på att komma överens. För det är där problemets kärna finns, i kravet på att vetenskapen ska komma fram till svaret, det enda och bästa svaret på alla frågor, även på
frågor där det inte finns ett enda bästa svar.
Verkligheten är ontologiskt den samma, oavsett vilken epistemologi som används för att försöka förstå den. Det
är därför bättre att se till konsekvenser av olika verktyg, än att först strida om vem som har den bästa kartan och
sedan satsa allt på det kortet. Lite mer samverkan, trial and error. Hårt arbete, ner i skiten. Ut i fält. Agera här
och nu mot nya djärva mål. Tillsammans, i samverkan.
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Inte ens Statsarméer kan släppa denna princip då de hanterar stora nummer (trots dominansen av ”ba
sen” 10). Den romerska legionen var ett nummer sammansatt av nummer, artikulerat på så sätt att seg
menten blev rörliga och figurerna geometriska, föränderliga och baserade på transformation.
Ett krig lever sitt eget liv när det väl satts igång. Liksom kultur handlar det om eﬀekter som uppstår på nivåer
över delarna som samverkar men som ger återverkningar på helheten. I samspelet mellan delarna och aktörerna
uppstår resonans och det som var komplicerat på den underliggande skalnivån blir komplext när det ger återverkningar på helheten. Det spelar i det läget ingen roll hur välorganiserad armén eller samhället är. Vi lever i
verkligheten. Modellerna och teorierna är verktyg, kartor som kräver tolkning och improvisationsförmåga för att
bli användbara. Förståelse för detta och värnande av sådan kompetens är viktiga pusselbitar i arbetet med att ta
mänskligheten ur rådande låsning och verka för ökad hållbarhet.
Det komplexa eller artikulerade numret innefattar inte bara människor utan också med nödvändighet va
pen, djur och fordon.
Allt måste tas med i analysen, även om utfallet inte går att räkna på eller kontrollera i detalj. För allt samverkar,
interagerar och påverkar allt annat. Världen består av mer än människor, och människor består av mer än DNA
och språk. Med en sådan posthumanistisk förståelse växer verktygslådan, fler möjliga vägar för tanken öppnar
sig och chanserna ökar att man finner lösningar på problemen som hela tiden uppstår, överallt.
Den aritmetiska basenheten är därför en sammansatt enhet: till exempel människa-häst-båge, 1 x 1 x 1,
enligt den formel som ledde skyterna till deras triumf; och denna formel blir mer komplicerad i så måtto
som vissa ”vapen” sammanfogar och artikulerar flera människor och djur, som i fallet med vagnen med
två hästar och två människor, en som kör och en som kastar, 2 x 2 x 2 = 1; eller i fallet med den berömda
skölden med två handtag från hoplit-reformen, som länkade samman mänskliga kedjor.
Drönare, som dykt upp som ett slags krigets flyktlinje, gör att soldater idag inte behöver sätta sitt liv på spel.
Den som krigar kan sitta i en bunker i USA och manövrera förarlösa flygplan med joystick. Är det lösningen på
krigets dödlighet? Knappast, det handlar bara om att lägga ytterligare en enhet till den förgörande helhet som
kriget utgör. Avskaﬀandet av soldater i fält förändrar bara sättet att kriga. Försvarare och angripare skapar varandra ömsesidigt. Krig är en icke-linjär process som förändras hela tiden när enheter läggs till och dras ifrån. Och
samma gäller för ekonomi, kultur och allt annat levt liv. Ju fler tekniker och annat (och här är det verkligen bara
fantasin som sätter gränsen för vad som kan tänkas spela roll) som plockas in i ekvationen, desto mer komplext
och svåröverblickbart blir problemet. Vid någon punkt är det bättre och mer eﬀektivt att lämna modellvärlden
och ägna all kraft åt det liv som levs här och nu, i realtid. Och väl där, så att säga, in action, behövs nomadologisk kompetens.
Hur liten enheten än är, är den artikulerad. Det numrerande numret har alltid flera baser på en gång.
Man måste också beakta aritmetiska relationer som är externa men ändå innefattas i numret, och vilka
uttrycker proportionen av kombattanter i en släkt eller en stam, den roll som spelas av reserver och lager,
underhåll av människor, saker och djur.
Först när tillräckligt många lärt sig att hantera komplexitet i vardagen kan man börja hoppas på att det dyker
upp lösningar som fungerar och som leder till ökad hållbarhet för fler. Lösningarna finns där i mellanrummen, i
form av flyktlinjer. Fast om man inte vill se eller inte accepterar utgångspunkten att det är så går det så klart inte. Det spelar en avgörande roll om man uppfattar världen som komplex eller komplicerad. Vad jag far efter är
ett annat sätt att se på kulturen som alla lever mitt i, liksom fiskarna som simmar i vattnet utan att veta att det
är vad de gör.
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Logistik är den konst som rör dessa externa relationer, vilka är del av krigsmaskinen lika mycket som stra
tegins interna relationer, med andra ord kampenheternas komposition i relation till varandra. Tillsam
mans utgör de två vetenskapen om artikulationen av krigets nummer. Varje sammansättning har denna
strategiska och logistiska aspekt.
Strategi och logistik. Vad vill man uppnå och hur ökas chansen att lyckas? För vem är samhället till? Vad är samhällets uppgift? Jag saknar samtal om det idag. Det är som om dessa frågor redan avgjorts, som om det var ställt
bortom varje rimligt tvivel att det finns ett svar, ett enda bästa svar. Inte konstigt att ekonomin krisar och arbetslösheten ökar, för i en komplex värld leder den enda vägen alltid fel. Om det verkligen fanns en bästa väg för att
nå ett mål som hållbarhet, hade det svaret upptäckts vid det här laget. Under tiden som ansvariga är fullt upptagna med att leta efter svaret skor sig de som har makt och möjlighet på övrigas bekostnad. Först när många är
någorlunda överens om vad som är problemet kan arbetet med att skapa en organisering och logistik som ökar
chansen att nå framgång påbörjas. Hur man räknar är inte givet, men det sätt man väljer att räkna på och den
matematik man använder ger upphov till konsekvenser. Vad har vi att förlora? Låt oss göra ett försök. Vi kan alltid ändra inriktning under vägs.

Spelet mellan ordning och kaos

Erkänner villigt mina matematiska begränsningar, men vill samtidigt hävda att den som anser sig kunna beslå
Deleuze och Guattari med matematiska fel, hen har helt missuppfattat deras verk och tankar. Det är möjligt att
det finns fel, men hela det filosofiska resonemanget står och faller inte med den typen av fel. Av det enkla skälet
att matematiken där och för dem är ett verktyg, ett sätt att förklara samma sak som också kan förklaras på andra
sätt. Den som har matematiska kunskaper och som förstår vari problemen ligger får mer än gärna hjälpa till att
rätta felen. Deleuze och Guattari bjuder in till och visar på poängen med samtal, och pekar på problemen med
debatter. Ska hållbarhet kunna uppnås måste fler forskare erkänna och vara tydlig med sina begränsningar och
samtala mer över ämnesgränserna. Tillsammans når båda längre än var och en på egen hand och ökad ömsesidig
förståelse och klokskap tjänar alla på. Varför är det så viktigt att beslå andra med fel? Det säger något om relationen mellan kunskap och makt, och att det handlar om egenskaper som hänger ihop. Den som har makten har
också makten över vetandet och eftersom det bara finns plats för en vinnare, en sanning och det idag dessutom
finns ekonomiska incitament att konkurrera, kommer debatterandet om kunskap att fortsätta. Det är synd, för
det finns inget annat än makt att kämpa om, och kampen skymmer sikten och hindrar vägen mot förståelse för
komplexitet. Kunskap når man inte genom att vinna, bara genom att lyssna på varandra och arbeta gemensamt.
Den som får rätt i en debatt har inte nödvändigtvis rätt.
Filosofin som mitt arbete samtalar med och bygger vidare på hämtar inspiration från, men är inte synonym med
Deleuze och Guattari. Grundtankarna är relativt enkla och om man bara inte förlorar sig i detaljer framträder
efter ett tag en helhetsbild som inte går att förkasta genom att identifiera fel i detaljerna och på marginalen. Förstår man det inser man också vad som krävs för att förstå kultur. Svaren finns inte i detaljerna, utan på en övergripande nivå och det är aldrig en eller ett, utan alltid flera. Liksom kunskap om skogen måste sökas på nivån
över de enskilda träden finns kunskapen om kulturen inte hos enskilda medlemmar, den finns utspridd i helheten. Det är den kanske viktigaste skillnaden mellan kultur och naturvetenskap. För att förstå kultur, som är en
komplex och oöverblickbar helhet, behövs olika kompetenser som samverkar och som hyser en uttalad ömsesidig vilja att förstå.
Världen, samhället och kultur är ett slags kontextbundna ekvationer som aldrig går precis jämnt ihop. Världen är
full av mysterier och olika typer av dissonanser. Det är lika viktigt att förstå det obegripligas (avsaknad av) logik
och dess betydelse som det ordnade, det regelbundna; allt som faktiskt går att räkna på och förutse. Jag återvänder ofta till en tankebild som förklarar skillnaden mellan kultur- och naturvetenskap. Naturvetenskapen lägger
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pussel. Det vill säga skaﬀar sig först en helhetsbild och ramar in problemet, för att sedan bryta ner det i mindre
hanterbara delar som löses för sig för att sedan sättas samman till en tydlig bild. I och med att problemet definierats ligger vägen mot lösningen, målet, fast. Sedan är det en fråga om tid och resurser. Kulturvetenskapen har
istället att hantera en mångfacetterad och dynamisk verklighet, omöjlig att avgränsa och bryta ner i hanterbara
delar. Kulturvetaren lägger därför inte pussel, utan mosaik. Kulturvenskap handlar också om att skapa bilder,
men en annan och friare typ av bilder. Kulturvetaren har ingen ram att anpassa sig efter. Forskningen liknar mer
skapande verksamhet och bilden som växer fram av skärvorna som fogas samman till ett mönster är inte en avbild, utan en fri tolkning som är tänkt att fungera som utgångspunkt för samtal. Både och, alltid både och. Vägen mot kunskap om kultur är en omväg. Kombinationer av ordning och kaos är vad som bygger världen, inte val
mellan antingen eller. Strukturer behövs för stadgans skull, men utan innehåll finns inget liv. Båda aspekterna
av samhället är lika viktiga för helheten och hållbarheten. Vad fungerar, för det aktuella ändamålet? Vad fungerar.
Det är nyckelordet. Om det är sant eller ej och om alla detaljer är exakt återgivna är av underordnad betydelse
inom kulturvetenskapen. Just för att världen är som den är, oavsett hur man vill att den ska vara, och för att förändring är kulturens enda konstant.
Men det numrerande numret har en annan och mer hemlig karakteristik. Överallt uppvisar krigsmaski
nen en egenartad process av aritmetisk replikation eller fördubbling, som om den opererade längs två
icke-symmetriska och icke likvärdiga linjer. Å ena sidan organiseras släktleden eller stammarna nume
riskt; den numeriska kompositionen läggs över släktleden för att få den nya principen att dominera. Men
å andra sidan och på samma gång, lyfts människor ur varje släktled för att bilda en speciell numerisk
kropp.
Betänk att det är modeller vi har att göra med, begrepp och tankeredskap. Och det är upp till oss att använda
dem på sätt och till vad vi finner lämpligt. Om verktygen fungerar är det enda som betyder något, inte om det
som sägs är sant eller ej. Ta det som fungerar, gör något konstruktivt av det och lämna det andra därhän. Det är
budskapet från filosoferna i vars fotspår jag vandrar och på vilkas axlar jag står. Och det är vad jag försöker göra
här. Använda begreppen och tankarna för att förstå kultur och förutsättningar för förändring. Det går att göra
utan att förstå allt som hänvisas till i utgångstexten.
Det är som om den nya numeriska kompositionen av en släktleds-kropp inte kunde lyckas utan att själv
bilda en egen numerisk kropp. Vi tror inte att detta är en tillfällighet, utan en väsentlig beståndsdel i
krigsmaskinen, en operation som betingar numrets autonomi: kroppens nummer måste som korrelat ha
en numrets kropp, numret måste dubbleras enligt två komplementära operationer.
Royal och minor science fungerar båda bäst om de ”dubbleras enligt två komplementära operationer.” Kombinationer av handgrepp och utbyte av insikter, samverkan, eller samtal. Det är vad som krävs för att skapa ny kunskap, användbar kunskap, om världen och människans plats däri. Kultur är vad som håller allt och alla samman.
Samhället blir till genom samverkan mellan en lång rad aktörer och det är i mellanrummet mellan dem som
flyktlinjerna uppstår, vilka kan upptäckas och användas, eller ignoreras. Kunskap kan inte beställas fram, bara
skapas förutsättningar för. Ordning och kaos, ur det känsliga samspelet mellan dessa båda krafter uppstår kultur
som ett resultat av resonans. Tankar, ting och teknologier liksom kroppar och materialitet, allt och alla påverkas
av varandra och av dynamiken som uppstår i helheten. Balans i förhållandet mellan är vad som krävs för att samhället ska bli hållbart.
Den sociala kroppen numreras inte om inte numret bildar en speciell kropp. När Djingis Khan genomför
sin stora komposition av stäppen organiserar han släktskapen numeriskt och kombattanterna i varje släkt
led under siﬀror och chefer (grupper av tio med dekurioner, grupper av hundra med centurioner, grupper
av tusen med kiliarker). Men från varje aritmetiserat släktskap lyfte han också ut människor som utgjorde
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hans personliga garde, det vill säga en dynamisk formation av staber, kommissarier, budbärare och diplo
mater (”antrustioner”). Dessa båda hänger samman: en dubbel deterritorialisering, där den andra är star
kast.
Världen måste ordnas för att fungera och det spelar roll hur man ordnar den. Och vill man uppnå något med organisationen måste det finnas möjlighet till förändring, vilket kräver öppenhet och förståelse för det oväntade.
En sådan syn på kunskap är svår att hantera i ett kulturellt sammanhang där allt till varje pris måste följa planen
för att uppnå på förhand formulerade (och budgeterade) mål. Man kan tänka och ordna på olika sätt, men om
man strävar efter kontroll utgår man från att förändringen och det som ska förändras går att kontrollera. Fast på
vilka grunder då? Hur ser forskningen ut och finns det evidens som visar att bara det händer som är bestämt på
förhand? I laboratorier och modeller kan man möjligen uppnå kontroll, och man kan försöka sträva efter det i
politiken. Men i praktiken, ute i samhället och vardagen fungerar inget så.
Inte minst inom vetenskapen måste det finnas utrymme för det oväntade, och även för det oväntat oväntade.
Annars kan ingen ny kunskap skapas. Royal science idealiserar objektiv, intersubjektivt kontrollerbar kunskap,
bygger laboratorier och utvecklar modeller, mäter och kontrollerar. Minor science följer med sitt studieobjekt
och söker flyktlinjer (vilka aldrig går att planera för) tillsammans med människorna som genom att leva i den
ständigt förändrar kulturen. Ordning och kaos, ny-tänkande och konsolidering. Både och, överallt. Samverkan
och interaktion eller samtal. Ökad förståelse för förändring är målet för nomadologen.
När Moses genomförde sin stora komposition av öknen, där han med nödvändighet var mer påverkad av
nomaderna än av Jahve, räknade och organiserade han numeriskt varje stam; men han införde också en
lag enligt vilken den förstfödde i varje stam vid denna tid tillhörde Jahve; och då de förstfödda uppenbarli
gen var alltför unga, överfördes deras roll i Numret till en speciell stam, leviterna, som gav numret en spe
ciell kropp och vaktade arken; och då leviterna var färre än de förstfödda i alla stammarna, måste dessa
överskjutande förstfödda köpas tillbaka av stammarna genom en skatt (och detta leder oss tillbaka till en
av logistikens grundläggande aspekter).
Bara genom att räkna med det som är ofullständigt och ta hänsyn till inkonsekvenser kan ett samhälle hållas
ihop och fås att fungera. För att uppnå hållbarhet behövs ett slags översvämningsventil där spänningarna som
oundvikligen uppstår kan läcka ut under ordnade former. Marginaler, möjlighet för återhämtning och tid att tänka är viktiga delar av en hållbar helhet. Försöker man kontrollera och eﬀektivisera det som är levande, dynamiskt, komplext och i rörelse, om man stänger in och bygger murar, kommer trycket att öka av alla inneboende
spänningar tills det brister någonstans. Öppenhet och förståelse för dessa sakernas tillstånd och ödmjukhet inför tillvarons dissonanser är vad som krävs för att klara av att hantera samverkan och ta vara på resultatet av interaktion. Utan en kultur som vilar på en sådan grund blir hållbarhet en ouppnåelig utopi.
Krigsmaskinen kunde inte fungera utan denna dubbla serie: det fordras att den numeriska kompositionen
ersätter den släktskapsbaserade organisationen, men också att den avvärjer Statens terrritoriella organisa
tion. Det är via denna dubbla serie som krigsmaskinens makt definieras: makten beror inte längre på seg
ment och centrum och på den eventuella resonansen mellan centrum och överkodningen av segmenten,
utan på dessa inre relationer i Numret, oberoende av kvantitet.
Droppen som får bägaren att rinna över. Barnet som vågar uttala orden: Kejsaren är naken. Det är ibland kulturvetarens otacksamma uppgift att fylla den funktionen. Tyvärr riskerar budbäraren att skjutas om inte budskapet
stämmer överens med förväntningarna. Det handlar om det där lilla, tillsynes obetydliga, som får stora konsekvenser. Det oväntade, det som går utanför planen och som inte går att räkna på men som man ändå vet kan
komma att hända. Ett exempel på en sådan oförutsedd händelse som fick omfattande konsekvenser är avslöjan-
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det av att Refaat El-Sayed falskeligen utgett sig för att vara innehavare av en doktorshatt, som fick konsekvenser
inte bara för Fermentas börskurs, utan även för den svenska ekonomin i stort eftersom förtroendet generellt sett
minskade på börsen och i samhället. Doktorshatten i det exemplet är flyktlinjen som plötsligt bara finns där och
som ändrar utvecklingens förlopp, som ingen kunde planera för, bara anpassa sig efter och följa. Utan sådana
inslag i kulturen och samhället finns ingen förändring, ingen utveckling, inget liv. Samhället är en sammanhållen helhet som blir till i dynamiken mellan organiseringens sammanhållande krafter och brotten mot den uppgjorda planen.
Det som håller helheter samman är makt, olika typer av makt. Och makten är ett mångtydigt begrepp som inte
bör definieras, låsas fast eller kontrolleras. Makt finns överallt och dess verkan är relationell. Den är mer än något annat en aspekt av helheten, det som ger helheten dess karaktär, skulle man kunna säga. Total makt resulterar i fullständig territorialisering, vilket är ett (teoretiskt) tillstånd av total orörlighet. Och fullkomlig upplösning gör att helheten som upplöses slutar vara en helhet. Båda tillstånden leder till tystnad, avsaknad av rörelse,
död. Makt är kraft som finns och kanaliseras mellan. Makt är det som får något att hända, agens, begär, vilja.
Den är gäckande och rörlig. Makt är inget någon har, den följer sin egen logik. Makt går inte att studera i kraft
av sig själv, bara indirekt, via eﬀekterna som den ger upphov till. Man kan bara försöka förstå och förhålla sig
öppet ödmjuk till dess verkan.
Detta ger upphov till spänningar och maktkamper: mellan Moses stammar och leviterna, mellan Djingis
Khans ”noyaner” och ”antrustioner”. Detta beror inte bara på att släktleden protesterar i syfte att återta
sin forna autonomi, och det är inte heller ett föregripande av en kamp om Statsapparaten: det är den spe
cifika spänningen i krigsmaskinen, i dess speciella makt, och i den speciella begränsningen av ”hövding
ens” makt.
Så kan man se på och förstå samhället. Om man tycker att det hjälper en fram i sitt eget tänkande vill säga. Samhället är fullt möjligt att betrakta som resultatet av ömsesidig tillblivelse, och med hjälp av olika tankeverktyg är
det möjligt att fördjupa förståelsen för vilka förutsättningar som finns att arbeta med förändring. Sedan, när förståelsen omsatts i handling återstår bara att hoppas. Några garantier för framgång i arbetet med förändring
finns inte.

Krigsmaskinen, som organisatorisk princip

Denna bok handlar om att visa hur man med hjälp av tankeverktyg kan fördjupa förståelsen för kultur. Arbetet
som krävs för att uppnå förståelse kan liknas vid ett slags dans, för att peka på ett alternativt exempel på samma
sak som tidigare omtalats i termer av samtal. Texten, som växer fram under arbetet med att försöka hitta olika
sätt att förstå och hantera komplexiteten som studeras, skapas liksom dansares rörelser i utrymmet som öppnas
mellan paret. Jag intresserar mig för det som händer mellan olika tänkares tankar och mina, men även mellan
min text och den som läser. Jag tänker när jag skriver, och skriver när jag tänker. Och när jag läser texten och får
distans till tankarna kan jag acceptera, förkasta, utveckla eller modifiera. Det är så jag vill bli läst också. Skrivande är liksom kultur dynamiskt och följer sin egen inneboende, men gäckande, logik. Och syftet med att skriva
och arbeta på detta sätt är att locka fram flyktlinjer som kanske kan komma till användning, någonstans, någon
gång, till någonting. Det händer något i mötet mellan, och detta något vill jag försöka fånga, för det är först när
man har det i sin hand som man kan avgöra om flyktlinjen är användbar eller inte.
Den numeriska kompositionen eller det numrerande numret implicerar alltså flera operationer: aritmeti
sering av de givna mängderna (släktled); återförening av de utvunna underavdelningarna (bildande av tio
tal, hundratal, etc); bildande genom substitution av en annan mängd som korresponderar mot den återfö
renade mängden (specialkåren).
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Citatet handlar om matematik och organisering av stridande trupper, om krigsmaskinen in action. Om det som
händer när kultur sätts i verket, när liv levs. Mellan raderna i texten finns djupa insikter om förändringens mekanismer och konsekvenser på gruppnivå. Samhället är inte summan av delarna, det är mer än så. Samhället är
emergent, det existerar på skalnivån ovanför människornas interaktion. Kultur lever sitt eget liv, och förändras
både i relation till strukturella, överindividuella principer och genom vardaglig interaktion mellan människor.
Därför kan man aldrig förstå eller förklara kultur genom att bryta ner problemet i delproblem som löses var för
sig och fogas samman till en helhetsförklaring. Vill man förstå kultur måste problemet göras större, för bara
med perspektiv och överblick kan tillvarons underliggande mönster framträda.
Det spelar roll hur man organiserar. Organiserandet påverkas av organisationen. Komplexitet uppstår genom att
systemet återrapporterar till sig själv, och även små variationer kan ge upphov till genomgripande konsekvenser
över tid. Kaosteori handlar om och försöker förstå principerna för detta, trots att processerna är allt för komplexa för att kunna räknas på. Kultur går inte att räkna på. Letar man efter svar i detaljerna missar man det man
söker, för kulturen finns inte där, den finns mellan och går att se och förstå först när den studeras på håll. Kultur
är helheten, både delarna och dynamiken och samverkan mellan. Detta är inget problem, det är utgångspunkten.
När kartan inte stämmer med verkligheten är det alltid verkligheten som gäller, om man verkligen vill förstå vill
säga.
Om man uteslutande väljer att studera kultur i laboratorier eller om man bara intresserar sig för statistiskt säkerställda samband, kan man förledas tro att kultur är en ekvation som går jämt upp. På pappret råder balans, och
där går att göra förutsägelser. Men levt liv fungerar inte på det sättet. Oftast blir det som det brukar bli, som
man är van vid, men det avgörande är aldrig normaltillståndet. Ifråga om kultur är det onormala regeln, inte undantaget. Även om det är ovanligt är det oväntat oväntade vad man måste räkna med, dock inte på. Det oväntat
oväntade går bara att förbereda sig mentalt på, det går aldrig att ha färdiga handlingsplaner för allt som kan hända. Där och då, när det oväntat oväntade hänt, kommer nomadens kompetens till användning. Vill man förstå
kultur måste man vara beredd på att mönster kan och kommer att brytas. När som helst, eller också inte. Ingen
kan veta om, när eller var förändringens riktning byts. Plötsligt dyker något upp. Sedan är allt förändrat. Atombombens verkningar, till exempel, går långt utöver dess omedelbara eﬀekter av död och förstörelse. Kalla kriget
hade inte varit kallt om inte bomben funnits. Och rätt som det var upplöstes Sovjetunionen och allt förändrades
igen. Det gick inte att räkna på något av detta. Kalkyler och Royal science var inte till någon hjälp för att förstå.
Minor science, däremot, vetenskaper som följer med, iakttar och analyserar skeenden i realtid, har verktyg att
förstå, i alla fall dynamiken och förutsättningarna för förändring.
Raden av betydelsefulla och berömda upptäckter och vetenskapliga genombrott är till stor del en uppräkning av
misslyckanden, om de betraktas från projektens syften och ursprungliga plan. Viagra, till exempel, är resultatet
av ett misslyckat försök att skapa en hjärtmedicin. Erektionerna som rapporterades från testerna var biverkningar, ända tills någon tänkte om och insåg potentialen i upptäckten. Och så ser det ut över hela linjen, för alla,
överallt. Den mest värdefulla egenskapen är att kunna tänka om, tänka nytt och att inte låsa fast. Nomadologi är
en rörlig vetenskap, skapad för att studera (kulturell) förändring.
Både och, inte antingen eller. Hur är det möjligt? Tänk på Wittgensteins berömda ankhare som han använder för
att illustrera hur något kan vara två saker samtidigt, och hur mening bestäms av vilket perspektiv man betraktar
saken från. Det är lätt att se att det är både en hare och en anka samtidigt, men det är svårt att lära sig omsätta
insikten i förståelse av kultur. Vill man förstå förutsättningarna för förändring måste man acceptera att tillvaron
är fylld av ankharar. Vill man förstå kultur måste inse att kung Kristian II av Oldeburg i Sverige uppfattades som
en tyrann samtidigt som han i Danmark kallas den gode, och att svaret på frågan om vad han egentligen var beror
på vem man frågar, eller vilket perspektiv han och hans gärningar studeras utifrån. Ankharar finns överallt och
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är en av orsakerna till kulturens komplexitet. Ankharar finns det också gott om i texterna av Deleuze och Guattari. Insikten om att detta är vad man möter och måste lära sig hantera om man vill ta sig genom deras texter är
pedagogiskt tacksam. För vet man vad man ska leta efter är det lättare att finna det man söker. Instinktivt och
initialt är det svårt för den som är ovan att hantera ankharar. Är man van vid att verkligheten är en och odelbar,
om man har bestämt sig på förhand för att så är fallet blir ankharen obegriplig. Det är den dock inte, och detta
vet alla som studerat kultur, som är beroende av perspektiv för att bli begriplig. Kultur får sin mening i mellanrummen som ser olika ut beroende på vilka aktörer som befinner sig på ömse sidor och vem som betraktar utrymmet. Det är meningslöst att tvista om vem som egentligen har rätt, för svaret är att båda kan ha rätt.
Samhället består av både kaos och ordning, samtidigt. Valet av vad som skall betonas är upp till var och en och
beroende av kontext. Jag väljer att se både och, istället för antingen eller. För det ger mig flest möjligheter att
hitta verkningsfulla och konstruktiva lösningar på kulturella problem. Diktatur eller anarki, det beror på vilka
strömningar och tendenser som råder och vilken ordning som lyckats samla flest aktörer för sin sak. Ju fler som
rör sig och agerar, desto större verkningsgrad får rörelsen, oavsett om det marscheras i takt eller otakt.
Det är denna sista operation där nomaderna visar störst variation och originalitet. Samma sak finns i Stat
sarméerna när krigsmaskinen övertas av Staten. Om aritmetiseringen av den sociala kroppen som sitt kor
relat har bildandet av en speciell och distinkt kropp som själv är aritmetisk, kan man bilda denna speciel
la kropp på flera sätt: 1) med en privilegierad stam eller släkt, vars dominans därigenom får en ny inne
börd (fallet Moses och leviterna); 2) med representanter för varje släkt som därigenom också fungerar
som gisslan (de förstfödda: det skulle vara det asiatiska fallet, hos Djingis Khan); 3) med ett helt annat
element beläget utanför det egna samhället, slavar, främlingar eller de med annan religion (vilket redan
var fallet i saxarnas välde där kungen satte samman sin specialkår med frankiska slavar; men framför allt i
Islam, som till och med har gett upphov till den sociologisk kategorin ”militärt slaveri”: mameluckerna i
Egypten, slavar som ursprungligen kom från stäppen eller Kaukasus och köptes som barn av sultanen,
eller de ottomanska janissarerna, vilka härrörde från kristna samhällen).
Samhället är synonymt med organisering, och olika sätt att organisera ger upphov till olika utfall. Samhällen och
kultur är långt mer än summan av de ingående delarna. Deleuze och Guattari skriver om logikerna som styr helheter, inte om individer. Exemplen som lyfts fram och som vänds och vrids på är pedagogiskt allmängiltiga och
handlar om att lära sig se saker och ting från olika perspektiv och att inte låsa fast sig vid ett enda. Vilket perspektiv som är det bästa är ofta omöjligt att avgöra om det är kultur som undersöks. Tänk ankhare och tänk på
vilket perspektiv du valt att studera fenomenet utifrån. Kanske blir det lättare att läsa då? Annars finns det väldigt mycket annat att läsa istället. Förstår man sig inte på Deleuze och Guattari kan man alltid välja att läsa något annat. Att strida om värdet av en speciell filosof eller ett analytiskt verktyg är meningslöst kvasifilosoferande. Så resonerar bara den som är ute efter makt och som vill få rätt, till varje pris.
Är inte detta ursprunget till ett viktigt tema, ”nomaderna som barnarövare”? I det sista fallet ser man tyd
ligt hur specialkåren instiftas som det yttersta maktelementet i krigsmaskinen.
Makt är viktigt för att förstå förändring. Makt driver förändring. Det yttersta tecknet på makt är absolut territorialisering. Den punkt där allt är låst och inget slipper ur greppet. Det är synonymt med död, för där händer inget.
Och eftersom makt överallt verkar vara mer lockande än frihet finns det en poäng att aktivt stödja tendenser till
upplösning. Makten klarar sig på något sätt alltid. Friheten är svårare, för den är beroende av enskilda subjekt
och deras individuella agerande, vars intentioner och innersta önskningar finns på insidan och är dolda för omvärlden och ibland även för individen själv. Det är ett sätt att förklara Deleuze och Guattari intresse för krig och
organisering av arméer. Samma krafter och logiker finns i samhället och det är logiken som är det viktiga, förutsättningarna för förändring.
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Detta beror på att krigsmaskinen och den nomadiska existensen har behov av att avvärja två saker på en
gång: återgången till de aristokratiska släktskapsrelationerna och till en formation av imperiala funktionä
rer. Vad som rör till allt, är att Staten själv ofta har använt slavar som högre funktionärer: vi ser att skälen
till detta har skiftat och att dessa två tendenser har förenats i arméerna, men likväl från två olika utgångs
punkter.
Två utgångspunkter, två ytterligheter längs ett kontinuum av möjliga konsekvenser. Beroende på var tyngdpunkten läggs i arbetet med att förstå kommer utfallet att uppfattas olika. Allt påverkar allt annat. Utfallet är det som
går att iaktta i världen som samhälle, kultur eller vad det nu är man är intresserad av. Vilka är aktörerna? Hur
samverkar de? Och hur fördelas makt i det aktuella sammanhanget? Det är viktiga frågor för alla som vill förstå
förutsättningar för och förändring av kultur.
Ty slavarnas, främlingarnas och fångarnas makt i en krigsmaskin med nomadiskt ursprung är i grunden
skild från de aristokratiska släkternas och även från funktionärernas och byråkraternas. De är ”kommissa
rier”, emissarier, diplomater, spioner, strateger och logistiker, ibland smeder. Detta kan inte förklaras som
en ”sultanens nyck”.
Makt kommer inte uppifrån. Därför är det djupt missvisande att tala om att politiker vinner ett val. Vinsten är
en konsekvens av väljarnas val och den som blir vald bör vara sparsam med analyser, för ingen kan veta vad som
fick varje enskild väljare att göra det val man faktiskt gjorde. Kritikerna av Obamas uttalande och kampanjstrategiska utspel inför omvalet 2012, ”You didn't build that”, missuppfattade innebörden i budskapet. Obama menade att ingen kan ta åt sig äran för något som är resultatet av kollektiva insatser. Man kan säga att kritikerna till
kampanjen hårdnackat försvarade rätten att välja en aspekt av en ankhare framför en annan, och att man var beredd att försvara sitt val av perspektiv trots att det var lika sant som det andra, just för att det var en ankhare
man stred om. Accepterar man det sättet att styra samhället har man kapitulerat inför tillvarons komplexitet
och bortsett från maktaspekten i samhällskalkylen. Det är olyckligt och kan leda till förödande konsekvenser,
vilket i så fall inte vore första gången i världshistorien.
Ingen som lyckas i ett socialt sammanhang kan ta åt sig hela äran för framgången. Det är helheten som ger upphov till konsekvenser, ingen autonom aktör som agerar och vinner. Samma gäller i samtal. Det som händer där
mellan samtalsparterna är gemensamt och ingen kan ensam ta åt sig äran. Vill man betraktas som en vinnare,
om det inte räcker att nå kunskap och förståelse, om kunskapen inte är belöning nog, framstår troligen debatten
som mer lockande. Där är det vinnaren som skriver historien och får ta åt sig äran av att vinna, vilket inte nödvändigtvis är ett resultat av välgrundad kunskap. Eftersom debatten handlar om att avgöra frågan räcker det att
misstänkliggöra motståndaren eller att få denne ur fattningen. Vetenskap är inget krig. Sökandet efter kunskap
är en gemensam resa ut i okänd terräng.
Tvärtom förklaras möjligheten till en sådan nyck hos krigschefen genom existensen och den objektiva
nödvändigheten av denna speciella, numeriska kår, av detta Chiﬀer som bara gäller genom nomos.
Helheter ger upphov till konsekvenser, och det är sammansättningen som är det intressanta, inte enskilda delar.
Samverkan, samspel, interaktion och mellanrummen. Vill man förstå förutsättningar för förändring är det dit
man ska rikta blicken. Där finns underlaget till analysen. Därför arbetar och resonerar kulturvetare som de gör.
Inte för att försvara någon sanning, utan för att kunskapsmålet är att förstå komplexitet, tillblivelse och förutsättningar för förändring.
Hos krigsmaskinen som sådan finns på en gång en deterritorialisering och en tillblivelse: specialkåren,
och framför allt slaven – den otrogne – främlingen, är den som blir soldat och troende, samtidigt som han
förblir deterritorialiserad i relation till släkterna och till Staten. Han måste vara född otrogen för att kun
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na bli troende, han måste vara född slav för att bli soldat. Det krävs skolor och speciella institutioner: det
ta är en uppfinning av krigsmaskinen som Staterna ständigt utnyttjar för sina syften så att den till sist blir
oigenkännlig, eller också restituerar i en byråkratisk stabsform, eller i en teknokratisk form av specialkå
rer, eller i olika typer av ”kåranda” som tjänar staten lika mycket som de motstår den, eller i form av de
kommissarier som dubblerar Staten lika mycket som de tjänar den.
Det går inte att styra komplexa tillblivelseprocesser mot specifika mål. Möjligen kan man på marginalen påverka
utfallet, men mer än så går inte att hoppas på. Detta ska nu inte ses som ett nederlag eller ett problem. Det är
helt enkelt så som kultur fungerar. Det behövs mer av följsamhet, mer av interaktion och engagemang för det
man tror på och det man vill. Kulturell förändring går aldrig att garantera, den kan man bara ödmjukt hoppas på
och verka för. Därför detta intresse för förändringars förutsättningar, för olika hinder och möjligheter, problem
och förtjänster. För att förstå kultur krävs lyhördhet, ödmjukhet och samverkan. Kulturen är nomadisk och därför måste forskningen om den vara mer nomadologisk.
Det är sant att nomaderna inte har någon historia, de har bara en geografi.
Är det så man ska se på samhället? Inte som en enhet med en historia, utan som geografi. Förflyttning, rörelse,
utbredning. En lång rad eﬀekter, vilka stänger respektive öppnar vägar för tillblivelsens riktning. Samhället kan
liknas vid ett slags samtal, eller dans. Eller en tärning som rullas och vars utfall bestäms av slumpen. Slumpen
definierad som fler än en, men färre än många. Allt kan inte hända, men förutsättningarna kan undersökas och
delarna kan arrangeras om. Tillblivelsen kan påverkas på marginalen. Resten går bara att hoppas på. Om det
gick att kontrollera kultur skulle verkligheten se annorlunda ut. Kulturen är som den är och fungerar som den
gör. Det oväntat oväntade måste man alltid räkna med, men man måste samtidigt förstå och acceptera att utfallet inte går att räkna på. Det man inte ens kan föreställa sig måste finnas med i kalkylen, men utan att definieras
i detalj. Nyckeln till förståelse handlar om att erkänna och lära sig förstå skillnaden mellan denotation och konnotation. Definitioner som är allmänt erkända och som används i vardagen påverkar synen på världen vilket gör
att överenskommelser som inte uppfattas som resultatet av samverkan fungerar som sanningar eftersom alla
agerar i enlighet med uppfattningen som tas för given. Sanning är ett verb. Sanning är något som produceras
och upprätthålls mellan människor, och mellan utsagor och teorier om verkligheten och världen som den kommer en till mötes i praktiken.
Och nomaderna besegrades så fullständigt att historien kom att bli liktydig med Staternas triumf.
Segraren skriver historien, producerar sanning och bestämmer därigenom tillblivelsens riktning. Konsekvent
glöms detta bort och medborgarna matas med självklarheter som presenteras som innovationer och resultatet
av geniers tankemöda. Samma sanningar återkommer gång på gång, och tas andäktigt emot som ny kunskap.
Makt och vetande, två sidor av samma mynt. Den som har makt bestämmer vad som är kunskap. Därför bör alla
ledare världen över och här hemma granskas noga. Framtiden är öppen och ingen kan leva på gamla meriter i en
värld som ständigt förändras, inte om samhället ska bli hållbart. Därför är det bättre att prova något nytt än att
låta sig invaggas i falsk trygghet. Att vilja ha kakan och samtidigt äta den är liksom fallenheten att lita på den
som säger sig vara säker, djupt mänsklig. Falska profeter är en tautologi, för ingen vet vad som ska hända i framtiden. Alla uttalanden om framtiden är falska, oavsett om det som sägs faller in eller ej. Den som säger sig veta
ljuger.
Detta har gett upphov till en generaliserad kritik som frånkände nomaderna varje uppfinning, teknologisk
eller metallurgisk, politisk eller metafysisk. Vare sig de är borgerliga eller sovjetiska (Grousset och Vladi
mirtsov), har historikerna betraktat nomaderna som en underutvecklad grupp som inte förstår något, var
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ken den teknik inför vilken de förblir likgiltiga, eller den odlingskultur, de städer och Stater som de för
stör eller erövrar.
Samhällen som är mobila eller stationära är bara olika sätt att organisera skyddet och tryggheten som alla människor behöver. Nomadernas sätt är lika giltigt som stadsbyggarnas. Vad är samhället till för? Det är en typ av fråga som allt för sällan ställs. Det givna tas för självklart, för att det är det enda man känner. För att det som är
nytt känns osäkert. Människan är ett vanedjur. Men människan är också ett djur med kreativ förmåga som kan
tänka nytt och som kan agera på impulser, i enlighet med aktuell kunskap och med stöd i erfarenhet. Chansen
att dessa egenskaper kommer till nytta ökar om det finns en vision att samlas kring som är tillräckligt lockande.
Ett annat samhälle är möjligt, om tillräckligt många vill och agerar för dess förverkligande.
Valet står mellan bejakande av rörelse och försök att stoppa förändring. Mellan två olika sätt att organisera
mänskligt liv. Vilket sätt som är det bästa går inte att avgöra en gång för alla, det beror på sammanhanget och
rådande förutsättningar. Och det handlar inte om att välja det ena eller det andra, utan om vad som fungerar
idag, imorgon och längre fram.
Det är svårt att se hur nomaderna skulle ha kunnat vinna några krig om de inte haft en utvecklad metal
lurgi: idén att nomaderna skulle ha fått sina tekniska vapen och sina politiska råd från överlöpare från
den imperiala Staten är trots allt osannolik. Det är också svårt att se hur nomaderna skulle ha kunnat för
söka förstöra städer och Stater om det inte skedde genom en nomadisk organisation och en krigsmaskin
som inte definierades av okunnighet utan av deras positiva karaktär, deras specifika rum, deras specifika
komposition, som bröt med släktskapsrelationerna och höll Statsformen på avstånd.
Att idealisera det ena eller det andra är problematiskt. Alla olika sätt att organisera mänskligt liv har sina problem och förtjänster. Det finns mycken kunskap och lärdomar att dra från både stadsbyggande och nomadiserande levnadssätt. Något bästa sätt att bygga ett samhälle finns inte, bara mer eller mindre ändamålsenliga sätt.
Och för att uppnå ändamålsenlighet krävs följsamhet, uppmärksamhet och kritisk förmåga. Det är svårt, men
nödvändigt om man vill utvecklas, att ständigt vara beredd på att överge omhuldade övertygelser ifall förhållandena förändras.
Vill illustrera insikten om det omöjliga i att försöka kontrollera kultur och förändring med hjälp av ett exempel.
Även om stadsbyggande är det val som människor oftast gjort finns inga garanter för framgång. På väg hem från
en tur norröver passerade jag i somras Stegeborgs slottsruin, i Sankta Annas skärgård. Det var länge en strategiskt viktig och inflytelserik plats i Sveriges historia. Och striderna om makten över borgen var många och bittra. Ända tills kartan ritades om och platsen i ett slag blev ointressant för att den från och med nu saknade strategiskt värde. Det finns många sådana platser. Minnen över stadsbyggandets forna styrka och oförmåga till flexibilitet finns det gott om. Några sådana artefakter över nomaderna existerar inte, för de drar vidare. Ständigt vidare. Vilket sätt att organisera mänskligt liv är mest hållbart, egentligen? Det är en öppen fråga utan givet svar. En
fråga som bara kan besvaras genom samtal där olika tankar kan testas och möjliga scenarion reflekteras över.
Historien har ständigt nedvärderat nomaderna. Man har försökt att applicera en egentligt militär
kategori (”den militära demokratin”) på krigsmaskinen och en egentligt sedentär kategori (”feodalism”)
på nomadismen. Men dessa två hypoteser förutsätter en territorial princip: antingen att en imperial Stat
övertar krigsmaskinen och fördelar jorden bland krigare (cleroi eller falska förläningar) eller att private
gendomen själv upprättar relationer av avhängighet mellan sina ägare, vilka utgör armén (verkliga förlä
ningar och vasaller).
Vinnaren skriver historien. Det är viktigt att se det och förstå konsekvenserna av det. Annars kommer gamla
misstag att upprepas, igen och igen. Bara så länge det fungerar är det (oavsett vad man syftar på) bra. Kritiskt
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tänkande är viktigt, men det går inte att bara slå sig till ro med kritik eller att bara vara kritisk. Man måste bygga något också, tro på något, vilja och våga peka ut en riktning. Och båda ytterligheterna längs kontinuumet bär
på olika möjligheter, men också begränsningar. Förstår man det är halva matchen vunnen, sedan återstår bara
hårt och enträget arbete i vardagen. Tillblivelsen tar aldrig paus, allt förändras, hela tiden.
I bägge fallen underkastas numret en fiskal och immobil organisation, såväl för att ge upphov till landom
råden som kan avträdas eller har avträtts som för att fixera de skatter som förmånstagarna själva är skyldi
ga. Tvivelsutan behandlar den nomadiska organisationen och krigsmaskinen dessa problem, både vad gäl
ler jorden och skatten, där de nomadiska krigarna gör stora uppfinningar, oavsett vad som har sagts om
dem.
Även den som förlorar en debatt kan sitta inne med användbara kunskaper och värdefulla kompetenser. Om vinsten är det enda som räknas handlar utbytet av tankar mer om att vinna än att utveckla kunskap. Betänk också
att vissa vinster kan leda till problem och oväntade förluster längre fram. Evolutionen gynnar inte det man tror,
utan konsekvent vad som fungerar. Det som fungerade under vissa betingelser kan visa sig förödande under andra. Både generna och miljön förändras, och resultatet av processen frambringas i mellanrummet mellan. Det
finns inga segrare, bara temporära vinnare. Just nu är det stadsbyggarna och Royal science som har makten över
samhället och vetandet. Just nu. Men ett annat samhälle är möjligt. För att optimera förutsättningarna att skapa
ett hållbart samhälle behövs olika möjligheter undersökas, inte bara en enda. Vilket sätt som är bäst går inte att
avgöra på förhand. Det behövs ett öppet sinne, följsamhet och en väl utvecklad förmåga att ändra åsikt om och
när förutsättningarna förändras. Vad kännetecknar nomaden? Vilka egenskaper är det som är utmärkande och
som gör det meningsfullt att skilja på det sättet att organisera liv och andra? Enligt Deleuze och Guattari kännetecknas nomader av följande.
Men de uppfinner en mobil territorialitet och fiskalitet som vittnar om den numeriska principens autono
mi: systemen kan blandas och kombineras, men det specifika med nomadsystemet är att det underkastar
jorden nummer som förflyttas och fördelas och underkastar beskattningen interna relationer i dessa num
mer (till exempel, redan hos Moses kommer skatten in i förhållandet mellan de numeriska kropparna och
numrets speciella kropp). Kort och gott, den militära demokratin och feodalismen förklarar inte nomader
nas numeriska komposition utan vittnar snarare om vad som återstår av den i sedentära regimer.
Territorialisering och deterritorialisering finns i större eller mindre grad överallt. På samma sätt som både män
och kvinnor har såväl testosteron som östrogen i sina kroppar. Inget är någonsin rent i naturen, överallt handlar
det om blandformer, föränderliga gradskillnader och ömsesidig tillblivelse. Alla vet att det är så, ändå finns ett
tydligt krav på renhet och stringens inom akademin. När renhet görs till norm och när bara en typ av kunskap
räknas har världens komplexitet otillbörligt klämts in i en tvingande ram som låser fast det som måste vara rörligt. Då ser man bara det som modellerna tillåter en att se och risken är att samhället går med vidöppna ögon
mot ignoransens stup. Påfallande ofta tvingas den som varnar för risker, som till exempel klimatförändringarna,
se på när utvecklingen aktivt drivs på i fel riktning även långt efter att tecknen på problemen blivit alarmerande
tydliga. Och den som för fram goda idéer, som alla är överens om är just goda, tvingas också ofta se på när idéerna löses upp och rinner som sand mellan fingrarna, utan att haka i det allmänna medvetandet. Det är som om
vissa tankar inte har förmåga att fasta vid. Fastna gör däremot svar som ger klara besked och som innehåller instruktioner om hur det är och vad man ska göra. Det är som det stora flertalet inget hellre vill än att avhända sig
ansvar. Är man bara tillräckligt säker på sin sak får man gehör. Och den nuvarande universitetsstrukturen, det
hårt räﬄade träduniversitetet, främjar detta. Allt för ofta letas efter nycklarna som ska låsa upp låset i ljuset från
gatlyktan, även om det är allmänt känt att nycklarna inte ligger där. Bara för att det är där det går att leta.
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Deleuze och Guattari, liksom andra som verkar i samma filosofiska anda, har lärt mig hur irrationellt och kontraproduktivt det är att rädas kaos och osäkerhet och hur viktigt det är att omfamna och göra sig vän med osäkerheten, för det är där förändrande möjligheter uppstår. Genom att göra sig öppen för det och genom att släppa på
kontrollen och viljan att veta säkert går det att finna hållbara vägar framåt. Inser man bara att vissa saker inte
går att nå absolut kunskap om kan letandet efter nycklar till förståelse inledas på ställen där de möjligen skulle
kunna finnas, även om ingen vet exakt var. Nomadologiska studier av kultur handlar om det, om att öppna upp
utrymmen för och inspirera till samtal och resonans. Slå an en ton, vilken som helst. Och lyssna på ljudet som
uppstår. Agera i enlighet med det som sker och inte i linje med en på förhand uppgjord plan. Följ med och var
nyfiken. Försök.
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KAPITEL 4

Processer, affekter och
mellanrum
Kunskap kan nås på en hel massa olika sätt. Vetande är inte samma som fakta eller absolut visshet. En del går
att veta relativt säkert, men annat kan man bara ana sig till. Inte för att man väljer vaghet framför säkerhet, utan
för att det man vill veta något om är obestämbart eller vagt, till sin natur. Självklart ska man förenkla och förtydliga så mycket som det går, men förenklar man mer än så kommer svaret att handla om något annat än frågan.
Här publiceras tankar som är tänkta att leda till andra tankar som i sin tur kan ge en bild av kulturen. Den kultur som läsaren av denna text lever i existerar inte när jag skriver detta. Det är en central poäng och viktig utgångspunkt. Jag är intresserad av det som händer mellan och studerar förändring, samtidigt som jag befinner
mig i rörelse.
Jag har valt att skriva som jag gör eftersom det har gått inflation i metodböcker. Allt mer av undervisningen på
landets högskolor bedrivs med hjälp av pedagogiska läroböcker med (över)tydliga instuderingsfrågor, studieguider, strikt reglerade utformningsregler för kurs-PM och tid för handledning i alla möjliga och omöjliga situationer. Ansvaret för lärandet håller sakta på att flyttas över, från den enskilde studenten till systemet. Lärare håller
idag på att förvandlas till ett slags sekreterare som administrerar betyg, poäng och examina, snararare än undervisar och hjälper samt övervakar studenters lärprocesser. Allt mer ligger allt tydligare fast. Förändringen, tillblivelsen, rörelsen trängs därmed undan och hamnar utanför fokus. Komplexiteten bortträngs från medvetandet.
Sedan kan man skylla på budbäraren som säger att inget är så enkelt. Jag oroas över den utvecklingen, särskilt
som den håller på att ta sig in i forskningen också. Världen är inte fast och oföränderlig. Målen som sätts upp
förändras lika mycket som vägen dit. Kultur är inte, den blir, och det kräver att man förhåller sig annorlunda till
kunskapen om kultur än till kunskapen om till exempel kvarkar. Kunskap om kultur måste vara lika rörlig som
det man studerar. Därför skriver jag aforistiskt och lämnar texten delvis öppen. Det är mitt sätt att bjuda in till
samtal om kunskap och lärande utan på förhand bestämda mål. Det finns inga genvägar till kunskap, så varför
ge sken av det? Kunskap om kultur kan per definition inte bli fullständig och färdig, för kulturen förändras hela
tiden. Kulturvetenskap är ett strapatsrikt sökande efter vägar fram i okänd terräng, eller en resa där vägen är målet. Kulturvetaren talar inte om det hen studerar, utan med. Kunskap om kultur är relationell och samproduceras.
På min bildningsresa har jag kommit i kontakt med många kloka forskare, filosofer och författare. Några av dem
har presenterats, andra ska presenteras och i referenslistan i slutet finns ytterligare namn som inte uttalat
nämns i boken. Alla som påverkat mig och hjälpt mig fram till den kunskap jag har idag kan dock inte nämnas.
Påverkan går aldrig från en till en annan, den är alltid dubbelriktad. Några tänkare sticker dock ut och en del av
dem presenteras lite mer i detalj för att ge perspektiv och för att visa att Deleuze och Guattari inte är ensamma
om att tänka som de gör. Fysikern och kulturteoretikern Karen Barad och boken Meeting the Universe Halfway, till
exempel, har hjälpt mig mycket. Inte för att jag fick några direkta svar när jag läste hennes bok utan för att jag
fick hjälp att se det invanda på nya sätt. Barad hämtar inspiration från och bygger vidare på den danske fysikerns
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Niels Bohr teorier. Han menade, att ska man kunna förstå världen måste man i förståelsen införliva såväl människan i världen som världen i människan. Och Barad skriver att agens (förmågan att få något att hända) uppstår i
relationer mellan, inte inuti den eller det som agerar. Agens går inte att ha, den är resultaten av något som uppstår mellan. Kultur kan sägas bli till genom agens och forskningen handlar därför om att hitta sätt att studera
vad som händer, där och när detta något händer även om det inte går att bestämma på förhand. Agens definierad så är ett tankeverktyg avpassat efter (vår kunskap om) världens uppbyggnad. Förståelsen är relevant för alla
iakttagbara fenomen, fysiska, biologiska och kulturella. Deleuze och Guattari har fått kritik från naturvetare
som hävdar att det finns fel i deras sätt att räkna på vissa saker, men Barad som själv har disputerat i partikelfysik, (och som även är professor i genusvetenskap), rör sig bekvämt och uppskattande i den tankevärld som Deleuze och Guattari skapade, vilket stärker mig i övertygelsen om att deras flödesontologi är viktig och användbar. Alla forskare skriver om samma värld. Ändå är många oense om hur den ska förstås. Jag tror det är bra och
något man kan använda för att utveckla kunskapen, men då måste man sluta debattera och börja samtala och
samverka mer. Är man oense kan man välja att aningen strida för att få rätt, eller lära av och försöka förstå varandras respektive olikheter. Idag utkämpas alldeles för många strider om vem som har rätt, trots att det ofta
finns en uppenbar risk att alla har fel. Barad visar på vägar ut ur den låsningen genom ödmjukhet i anslaget, nyfikenhet och det rörliga intellekt hon visar prov på.
Barad hävdar, i linje med Bohr, att alla resultat av vetenskapliga studier är avhängiga verktygen och den apparatur som används. Inte bara kulturvetenskapliga resultat, utan även fysikernas och biologernas. Dels handlar det
om hur man ställer frågan, dels om vart intresset riktas, dels om att apparaten i sig påverkar resultatet. Detta får
inte betraktas som ett problem eller som ett försök att ifrågasätta vetenskapen, det är istället förutsättningen för
allt vetenskapligt arbete. Ett faktum som alla måste acceptera, även om det strider mot ens vardagliga uppfattning om världen. Politik och etik är centrala aspekter av vetenskapen vars gränser aldrig är absoluta. Ibland och
allt oftare på senare tid fördöms den typen av uttalanden som ovetenskapliga, vilket bara är ännu ett exempel på
att kunskap är en relation. Bevisa att jag har fel istället för att anklaga mig för att jag inte gör som man brukar.
Jag vill samtala, inte bestämma eller kontrollera. Jag vill förstå och lära samtidigt som jag ställer mina kunskaper
och kompetenser till samhällets förfogande. Har jag fel vill jag få en chans att modifiera tankarna eller ändra uppfattning, inte avfärdas eller tystas.
Det mest intressanta med Barad är att hon visar vad som är möjligt att uppnå genom samtal mellan olika kompetenser. I kraft av att vara företrädare för, och med stöd i djupa kunskaper om, både naturvetenskap och kulturvetenskap behöver hon inte hamna i fällan att försvara en särskild disciplins intressen. Barad visar vägen till en
mer långsiktigt hållbar förståelse för världen genom sina kunskaper och sin tydliga vilja att förstå förutsättningarna för levande liv, kultur och kunskap. Att läsa henne är verkligen att ge sig ut på en resa i det okända. Jag förstår inte hälften, men lär mig enormt mycket av att jobba med tankarna. Hon skriver till exempel som den självklaraste sak i världen, att ”En performativ förståelse av vetenskaplig praktik, exempelvis, tar hänsyn till det faktum att kunskap inte kommer ur distanserade representationer utan snarare från en direkt materiell sammankoppling med världen. (Barad 2007:49. Min översättning).6 Kunskap är med andra ord även för Barad något som växer
fram mellan människorna och världen snarare än inuti huvudet på suveräna subjekt, eller något som finns där
ute för vetenskapen att upptäcka.
Barad lanserar ett begrepp som benämns agensrealism, vilket utgår från och bygger vidare på Bohrs teorier. Agensrealism är i alla fall vad översättningen blir i mitt försök. Barad (2007:225) förklarar begreppet på följande
sätt.
Agensrealism är ett epistemologiskt och ontologiskt ramverk som löper genom många av de utslitna in
vändningar som cirkulerar i traditionella debatter rörande realism kontra konstruktivism, agens kontra
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struktur, idealism kontra materialism, och poststrukturalism kontra Marxism. I sin omformulering av ag
ens och genom sina analyser av den avgörande roll, för upprätthållandet av distinktionen mellan natur
och kultur och i förlängningen även materialiseringen av alla kroppar, som sådana exkluderande veten
skapliga praktiker spelar, där det ensamma geniets exklusiva upphovsrätt till tankar erkänns och idealise
ras, rör sig agensrealismen bortom performativitetsteorier vilka fokuserar uteslutande den socialt huma
nistiska domänen. Agensrealism beaktar det faktum att krafterna som är i arbete när kroppar materialiseras inte ute
slutande är sociala och att kropparna som produceras inte uteslutande är humana. (Min översättning
och kursivering).7
Resonemanget bygger tydligt på posthumanistiska tankar kring människoblivandet där tillblivelsen följdriktigt
utgår från ett slags spänningsfält mellan kraftpoler (eller intensiteter om man använder Deleuze terminologi).
Även här är det helheten snarare än enskilda delar som anförs som förklaringsgrund. Alla svar på alla frågor ingår i ett sammanhang och dess roll för uppfattningen av både frågorna och svaren är allt annat än trivial.
Adekvata och långsiktigt hållbara svar kräver väl underbyggda argument och god förståelse för topografin hos
den terräng eller det rum man befinner sig i. Det finns inget enkelt och självklart svar på några frågor som rör
kultur, men det är bättre att se människan som något sammanhållet och därmed föränderligt, än som något en
gång för alla givet. Utgångspunkten är att det inte finns några fundament i världen att förankra något i. Allt är
rörelse, förändring och tillblivelse. Det måste vara en central premiss även för den vetenskapliga texten och inte
minst för synen på forskarsubjektet. Allt är rörelse. Det finns bara rörelse, relationer och tillblivelse. Inget står
någonsin stilla. Det handlar bara om att lära sig se det. Lära sig förstå att det är en fråga om hastighet. En sten
är ett exempel på mycket långsam rörelse. Stenen förändras över tid, även om det inte går att registrera med
blotta ögat eller ens uppfatta under en människas livstid. Stenen har dock inte alltid existerat, den har liksom
allt och alla andra en historia. Världen och tillvaron saknar fasta gränser och fundament. Allt som sker händer
på insidan. Kulturvetenskapen som jag här undersöker möjligheterna med bygger på en ontologi som betonar
det relationella och processuella. Förstår man bara det, och inser att kunskap inte är enkelt, har man kommit en
lång bit på väg.

Samtal, om världen och ansvaret för den

En ganska egensinnad teoretiker vars tankar rör sig i samma härad som övriga referenser här i boken är amerikanen Ken Wilber, som också har konstruerat ett tankesystem som integrerar såväl världens materiella aspekter
som människornas kulturella och sociala dimensioner. Världen betraktar Wilber som en process där graden av
komplexitet ökar över tid. I boken En kortfattad historia om allting, som är en sammanfattning av hans livsgärning
hittills, presenteras en tankemodell som består av ett fyrfältsdiagram, som faktiskt täcker in i princip allt. Det
fyra fälten representerar grundläggande aspekter av världen och ”tankekartan” börjar i mitten med de minsta
beståndsdelarna av respektive aspekts (utvecklings)linje, som därifrån löper utåt med ökande grad av komplexitet ju längre ut man förflyttar sig. För att markera att rörelsen är oavslutbar fortsätter linjerna ut i oändligheten.
Wilber utgår genomgående från tankar som man inom de etablerade vetenskaperna är överens om och hans sammanställning blir en, låt vara ganska originell, sammanställning av världens samlade vetande. Diagrammets vänstersida representeras av, överst: Jaget, det vill säga människor som individer med sin speciella utveckling. Det
som gör Wilbers modell särskilt intressant är att han även införlivar österländsk visdom i modellen, följaktligen
fortsätter den individuella utvecklingsprocessen genom att längst ut i diagrammet uppmärksamma insikten om
att människan är en del av universum. På den nedre vänstra sidan finns: Kulturen, som kan sägas vara de kollektiva aspekterna av ”medvetandet”, från mellanmänskliga relationer till en överindividuell kollektiv samhällsnivå
vidare till mänskligheten som helhet. Diagrammets övre högra sida utgörs av biologiska aspekter av världen,
från enskilda celler via kroppen som ett slags självreglerande system till jordens biosfär och vidare. Slutligen, i
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den nedre högra sidan återfinns teknologiskt materiella aspekter. Modellen är inte väsensskild från tankarna
som Deleuze och Guattari för fram. Wilber menar att man måste utgå från ett galaktiskt perspektiv för att förstå
människans roll i världen och om man börjar i den änden kommer först stjärnorna, sedan planeterna, och på de
planeter där betingelserna är de rätta uppstår därefter en atmosfär och kanske ett biosystem. Först efter att de
rätta betingelserna etablerats kan först liv och sedan långt senare djur och, i fallet jorden, människor beträda scenen. Nästa steg är samlarsamhällen som i graden av komplexitet föregår jordbrukarsamhällen och så vidare fram
till den högteknologiska värld dagens människor tar för given. Någon lag som säger att mänskligt liv måste uppstå finns dock inte, det är snarare ett resultat av tillfällighet. Wilber bevisar ingenting, hans bok är liksom denna
en bok att tänka med. Det må vara lockande att lägga sitt eget och samhällets kollektiva öde i experters eller karismatiska ledares händer, men eftersom liv, kultur och samhällen är dynamiska processer som inte går att kontrollera och målstyra faller allt och alla ändå tillbaka på individernas förmåga att förstå förutsättningarna för förändring och hantera komplexitet.
Lärdomen man kan dra av Wilbers modell är att om något händer på en nivå utplånas allt som finns ovanför denna, men inte det som finns inunder. Om molekylerna av någon outgrundlig anledning skulle utplånas existerar
fortfarande atomerna, men ingenting som befinner sig ovanför den nivån. Samma gäller för samhällen och för
människor som för sin existens är beroende av en biosfär. Betraktat utifrån ett sådant perspektiv framstår kulturen som växt fram i västvärlden som ett fatalt uttryck för hybris. Jorden behöver inte människor, men människor
behöver både jorden och varandra. Kulturen är det som hålls samman och genom att lära oss mer om kultur och
förutsättningar för förändring ökar chansen att ett hållbart samhälle kan uppstå mellan oss som lever och verkar
här. Det är dock inget mål som går att bryta ner i delmål, ingen linjär och kontrollerbar process som går att styra. Kulturen är komplex och det finns inga garantier för någonting annat än det jag gör, och samma gäller dig
liksom alla andra. Livet är en gåva och något man bör gripa sig an med ödmjukhet. Genom att intressera sig mer
för annat än bara det som krävs för att klara målet, genom att anamma nyfikenheten i sökande efter förståelse
för kulturens oöverblickbarhet och förutsättningar för förändring och genom att uppvärdera bildningen och sätta kunskapen i centrum kan ett annat och mer hållbart samhälle växa fram. Även om många tror och vill att det
ska vara så bevisar vetenskapen ingenting, den undersöker världen och alla resultat är mer eller mindre säkra
och över tid giltiga.
Hur blir människan människa? Hur blir samhällen till samhällen och vad är kunskap? Under loppet av ett liv lär
människan sig först förstå sig själv, sedan sina närmaste och därefter ”de andra” i ett utvecklingsförlopp vars
komplexitet ökar med kvadraten av antalet relationer man dras in i och har att hantera. Beroende på intresse,
analytisk förmåga och grad av bildning tar sig olika individer olika långt upp och ut på skalan. Vissa stannar vid
jag och ser världen med rädda ögon. Andra förlorar sig i new-age-fantasier om alltings meningslöshet. En hållbar position finns någonstans mellan. Genom att förstå sig själv kan man förstå andra och med ödmjukhet inför
svårigheten går det att lära sig förstå samhällets komplexitet. Fast det räcker inte att en eller några få har kunskapen, för att kulturvetenskapliga insikter ska bli användbara krävs att kunskaperna sprids och att många förstår
och integrerar insikterna i vardagen. Wilber pekar vidare på att det heller inte går att stirra sig blind på mänsklighetens ”front”, på det som händer i några få industrialiserade västländer. Om hållbara samhällen ska kunna byggas och förvaltas måste hänsyn tas till samtliga fyra kvadrater i diagrammet. Mänskligheten måste också inse att
det är ”medelvärdet” som styr helhetens placering på ”skalan.” Den samlade förmögenheten är ett vilseledande
mått på välstånd. Det är skillnaden mellan de rikaste och fattigaste som betyder något. Vad är en rimlig skillnad,
ett acceptabelt inkomstgap? Vad anser människor i olika samhällen? Det är en enkel fråga som går att undersöka
statistiskt och en sak som går at komma överens om. Jag vet inte, men låt oss säga att majoriteten av jordens
befolkning anser att en acceptabel skillnad mellan de fattigaste och de rikaste är ett till 100. Det vill säga att den
som tjänar minst tjänar ett och den som tjänar mest 100. Det jag vill peka på här har med Wilbers princip att
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göra. Poängen är att det enkelt går att undersöka vad befolkningen anser vara en rimlig skillnad, ett rimligt gap
mellan de som tjänar mest och minst. Och det går även att själv reflektera över detta. Vad anser du? Vad är rimligt? Alla har en åsikt, och det handlar om vilket samhälle vi vill ha. De flesta vill så klart tjäna så mycket som
möjligt, men alla är del av samma samhälle som förvaltas tillsammans. Att inleda samtalet om ekonomi och fördelning med frågan om hur mycket pengar jag vill ha är en dålig idé. Ett mycket bättre och mer hållbart sätt att
gripa sig an frågan om ekonomisk hållbarhet är att resonera kring hur man tror att det ser ut i realiteten. Detta
har gjorts och det finns filmer på nätet som visar resultatet. De flesta brukar svara att skillnaden nog är större
än man anser vara rimligt. Sanningen är dock att verkligheten trotsar alla föreställningar, för skillnaden mellan
de som har det sämst och det fåtal som har det allra bästa är enorm. När jag skriver detta har det just publicerats
data som visar att de 85 rikaste individerna i världen förfogar över hälften av jordens samlade resurser, och allt
tyder på att antalet minskar (det vill säga att klyftan ökar). Detta får konsekvenser för alla i hela världen, och
skillnaden inom respektive land får på samma sätt konsekvenser för befolkningen som helhet. Det handlar inte
om någon klasskamp, utan om hållbarhet och samhällens idealiska dynamik. Det handlar om allas möjlighet att
skapa sig ett gott liv och vara med och bygga ett samhälle som erbjuder alla samma möjligheter att försöka förverkliga sina drömmar. Ekonomins makt över människan, samhället och kulturen är enormt stark och en politik
som släpper den kraften lös är en lek med elden vars eﬀekter är oöverblickbara.
Antropologen och samhällsvetaren Gregory Bateson (1995:25f) forskade om samma saker som Wilber. Han talar om ande och natur som en enhet och om mönster som förbinder världen. Han vill också visa att allt och alla
händer ihop. Förstår man det öppnas en rad nya möjligheter att utarbeta långsiktigt hållbara strategier och vardagliga praktiker för att öka förståelsen för förändring. Det finns en överallt närvarande möjlighet till förändring
inbyggd i det sammanhang som alla lever i och en hel massa olika saker kan vid varje givet tillfälle realiseras.
Min bok är ett försök att påbörja samtal kring hur dessa möjligheter och förutsättningar för samverkan kan användas för att skapa ett mer hållbart samhälle. Samma sak kan sägas på väldigt många olika sätt men det är vad
man gör som spelar roll och därför handlar det ytterst om ansvar. Ett citat från Karen Barad (2007:178), där hon
talar om att världen byggs upp av linjer som segmenteras, kanske kan förtydliga tankegången.
Vi har ansvar för de segmenteringar som vi hjälper till att utföra, inte för att vi står bakom urvalet (och
inte heller kan vi frånsäga oss ansvar för att ”vi” har blivit ”utvalda” av någon/något annan/t), utan där
för att vi utgör en aktiv del av universums materiella tillblivelse. Segmenteringar [eller brott] utförs inte
av uppsåtliga individer utan av större materiella arrangemang av vilka ”vi” utgör en ”del.” (Min, lätt tol
kande, översättning av Barad 2007:178).8
Samtalet är mitt sätt att både ta hänsyn till ovanstående tankar och ansvar för kulturen som växer fram mellan
oss. Alla kan göra skillnad men är samtidigt del av olika sammanhang som alltid är överordnade delarna. Vad
som är möjligt att göra och vad som blir utfallet bestäms av helheten. Agensen är med andra ord fördelad i nätverket och utspridd mellan aktörerna. Och det får som konsekvens att ansvar inte kan vara något kopplat till enskilda individer. Ansvar är inget man kan tilldelas eller ha, vilket är en vanlig missuppfattning. Likafullt kan det
finnas en poäng att tala om ansvar istället för det mer anonyma ordet delaktighet eftersom ansvar är ett ord laddat med lite mer agens. Vilket ansvar har enskilda för segmenteringarna man är med om att skapa och upprätthålla? Det är inte upp till någon annan att bestämma, det måste var och en själv fundera över. Att ta ansvar inte
samma sak som att ha ansvar. En enskild individ kan inte ställas till svars för eﬀekterna av det som sker som ett
resultat av handlingar utförda i ett sammanhang. Det vanliga sättet att tänka kring ansvar är att något har det
(och får betalt för att ta det). Sedan, om eller när något går snett, utkrävs ansvaret. Visst går det att organisera
samhället på det sättet, men det löser inte problemet för det är ett syndabockstänkande, en meningslös symbolhandling. Att ta ansvar kan aldrig handla om att avgå eller lämna organisationen. Det är ett, i relation till skadan
som skett, meningslöst straﬀ, (eller straﬀ? Höga ”ansvariga” får ofta rikligt betalt när de avgår och lämpar över
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ansvaret på andra). Ska samhället bli hållbart på riktigt måste man förstå och lära sig hantera det faktum att alla
medborgare i ett givet samhälle har ett ansvar i kraft av sin delaktighet. Därav följer dock inte att enskilda individer är skyldiga till utfallet, till konsekvenserna av det som händer i samhället. Ansvaret för kulturen är kopplat
dels till individens egenskap av språkbrukare, konsument och deltagare i den demokratiska processen, dels till
individens del i universums tillblivelse enligt Barads tanke. Frågan man kan ställa sig är om inte förändring till
syvende og sidst kräver lika mycket handling som bevarandet av det rådande.
Vad jag undersöker här är ett alternativt och mer hållbart sätt att se på och förhålla sig till ansvar, ett mer nomadologiskt sätt. Ansvar handlar om graden av delaktighet, inte om man är antingen skyldig eller oskyldig. Ansvarsfrågan kan därför lika lite som kunskap avgöras genom debatter. Vad som krävs är samtal. Och ett sätt att
närma sig ansvarsfrågan kan vara att samtala om vilken makt över människors ”mentala kartor” som till exempel film har. Film är ett kulturellt uttryck och en konstform som kanske kan uppfattas som ren underhållning,
som harmlös förströelse. Men det är att underskatta kulturens förmåga till agens. Alla intryck som möter en påverkar och förändrar. Film är allt annat än trivialt. Film är allvar och dess innehåll bör granskas närmare om man
vill förstå förutsättningar för förändring. Uttalandet om att film påverkar och att alla har ansvar handlar inte om
att jag tror att någon till exempel går ut och mördar för att han eller hon sett våldsfilmer på video. Påverkan är
inte linjär, den är kulturell och icke-linjär. Kausaliteten går inte att bestämma eller räkna på, den kan man bara
förhålla sig ödmjuk inför. Det går att lära sig se mer medvetet på film och medvetenheten om sådant som man
annars inte tänker på kan och bör bli större. Det handlar om att reflektera mer över sådant man ser och läser om
som inte går på tvärs mot allmänna värderingar och djupt rotade vanor, för mot detta är alla öppna för influenser. Okritisk konsumtion av film och litteratur bidrar till att göra medierna till ett slags reglerande teknologi
med förmåga till agens. Bruk av alkohol är en sådan sak (som jag skrivit om i boken Kung Alkohol. Och andra
drogaktörer), något man kanske inte tänker så mycket över (om man inte konsumerar mer alkohol än konventionen bjuder). Bruket av alkohol och droger på film kan och bör man fundera över. Någonstans ifrån kommer tanken om att man vill prova alkohol eller droger. Där spelar populärkulturen en stor, men aldrig avgörande, roll.
Populärkulturen bär inte ansvar för problemen, men i kraft av delaktighet i sammanhanget spelar filmer och
böcker en roll. Såväl publiken som kreatören och hela den kontext, den abstrakta maskin som filmen, boken eller konstprojektet, utgör, kan sägas vara gemensamt/ömsesidigt ansvarig. Det spelar roll vilka filmer man går på
och vad man köper, vilka kulturella uttryck som efterfrågas.
Vad blir norm om vi gör och agerar så här? Det skulle kunna vara ett slags mantra som upprepades. Vad är norm
och vad är avvikelse i detta sammanhang? Det handlar inte om kritik, utan om att närma sig kulturen på ett mer
kritiskt analyserande och ansvarsfullt sätt. Konsumtion av ekologiska eller besprutade bananer, faire-trade kaﬀe,
eller ”vanligt” kaﬀe, till exempel. Ett sätt att ta ansvar kan vara att göra som den uppmärksammade handlaren
som skyltade med bananer och besprutade bananer, vilket fick som konsekvens att konsumtionsmönstret ändrades. Inget förändrades i sak. Utbudet var det samma, liksom priset. Det som ändrades var normen, utgångspunkten för vad som anses normalt. Ansvar måste inte regleras i lag och behöver inte handla om stora och allvarliga
saker. Efterfrågan styr produktionen av varor och tjänster och flöden av pengar har agens och omvittnad förmåga att förändra det mesta, tankar, kroppar, landskap och klimat. Även om jag i förhållande till världsekonomin
som helhet är obetydlig är jag del av systemet tillsammans med alla andra till synes obetydliga konsumenter. Vi
spelar roll och gör redan idag skillnad varje dag även om det inte upplevs så, utifrån individens begränsade perspektiv. Var och en har ansvar även om ingen kan ta eller tilldelas ansvaret.

Don, eller person?

Det blev ännu en utvikning. Samtal fungerar så. Tankar leder till tankar som leder till tankar. Allt som skrivs och
tänks här handlar dock om bokseriens huvudtema: Kultur, kunskap och hållbarhet. Lika viktigt som det är att
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kunna bryta mönstret när så behövs är det att kunna följa givna ordningar. Strikt kontroll och fullständig oordning är två lika hållbara tillstånd. Balans och hållbarhet uppstår mellan. Dags därför att återvända till Krigsmaskinen, till huvudspåret. Och det har blivit dags att ta sig an en ny proposition. Ett nytt förslag att reflektera
över och tänka med. Temat är det samma och det handlar fortfarande om verktyg att förstå vardagen och kultur
med; underlag till reflektion kring frågan om hur samhället är möjligt och vilka förutsättningar som finns för
förändring. Även om alla ser exakt samma sak skiljer det sig i hur man uppfattar och använder informationen.
Det är skillnad mellan perception och kognition. Skillnad mellan det betecknade och den betecknande.
PROPOSITION 7: Den nomadiska existensen har krigsmaskinens vapen som sina ”aﬀekter”. Man kan
alltid skilja mellan vapen och verktyg på basis av deras användning (att förstöra människor eller att produ
cera nyttigheter).
Skillnaden mellan vapen och verktyg är en tankefigur som återkommer på olika sätt framöver. Det är viktigt och
poängen här är att skillnaden aldrig är absolut och evig, utan tillfällig och kontextavhängig. Vad som är vad är en
fråga om makt, perception och perspektiv. Eller som det står i rubriken, don och person. Det avgörande är inte
vad någon anser, utan vilka konsekvenser användandet ger upphov till. Begreppsdefinitioner är viktiga och inget
jag tar lätt på, men det är skillnad på begrepp och tankeverktyg. Här handlar det inte att bestämma vad som är
vad, utan om att undersöka vad som kännetecknar ett vapen och vad som är att betrakta som ett verktyg. Och
uppmärksamheten riktas mot sammanhang och konsekvenser, för där avgörs nämligen frågan. Skillnaden mellan vapen och verktyg är i praktiken alltid flytande, och det handlar mer om både och än om antingen eller.
Skiftar perspektiv och tänker på akademin. Titeln professor säger förhoppningsvis en hel del om individens historia, men den säger inget bestämt om framtiden. Ändå är det utifrån historien vi bildar oss föreställningar om
framtiden, även om den inte finns och trots att den inte har något med framtiden att göra. Konsekvent glöms
detta bort eller underkommuniceras i samhället, kanske för att det är lättare att utgå från historiska fakta än förhoppningar om framtida utfall. Historien går i någon mån att överblicka och kontrollera. Akademisk meritering
utgår från den tanken och är det olyckligt att tänka så för det finns en inte obetydlig risk att den som blir professor på historiska meriter slutar producera och kanske till och med hindrar fortsatt utveckling av alternativa tanke- och kunskapsspår, om dessa inte ligger i linje med (eller hotar) professorns (den som har makten över kunskapsutvecklingen inom ett ämne) kunskapsintressen. En akademisk titel kan användas som verktyg, men samtidigt kan den fungera som ett vapen. För kunskapsutvecklingen är det förödande att låta all makt och alla initiativ utgå från toppen av organisationen, med hänvisning till historiska data. Det är enkelt att förstå hur det blir
så, hur den tanken växer fram, men om samhället ska bli hållbart är det viktigt att inse att akademiska ordningar är kulturella och kontingenta. Ett annat sätt att se på kunskap och meritering är möjligt. Ett mer hållbarhetsoch framtidsinriktat perspektiv som gynnar ny-tänkande och kreativitet, skulle kunna införas. Ett system som
inte bygger på historiska meriter och som inte är lika linjärt som dagens, där antalet artiklar och citeringar är
viktigare än innehåll och kvalitet. Andra bedömningsgrunder skulle kunna införas, som tydligare utgår både från
det som är här och nu och från förutsättningarna som finns för framtida prestationer. Genom att ta hänsyn till
människans inneboende fallenhet att lyssna mer på vem som talar än vad som sägs, skulle man tydligare kunna
rikta fokus mot don, mer än person.
Men om denna yttre distinktion förklarar vissa sekundära adaptioner av ett tekniskt objekt, omöjliggör
den likväl inte att dessa grupper kan övergå i varandra, så att det kan vara mycket svårt att finna en inre
skillnad mellan vapen och verktyg.
Allt som avgörs på förhand riskerar att misstolkas, antingen till någons fördel eller till hens nackdel. Det är ingen eﬀektiv och ändamålsenlig metod för att avgöra vad som är bäst för det syfte man än vill uppnå. Funktion
och det någon eller något kan göra är det centrala, inte vilka meriter, kontakter eller andra historiska aspekter
133

man än kan komma på. Resultat är viktigare än förväntningar. Lätt att säga, men svårt att genomföra i praktiken, liksom med allt anat som har med kultur att göra, men inte ouppnåeligt, i alla fall inte i en organisation
som säger sig tjäna mänskligheten och samhället. Kunskapen måste tydligare placeras i centrum och överordnas
individerna i akademin. Vägen mot bildning och hållbarhet handlar om att främja samtal och motarbeta debatt.
Insikt om och förståelse för skillnaden mellan vapen och verktyg är ett viktigt led i det arbetet.
Slaginstrument, såsom Leroi-Gourhan har definierat dem, finns på båda sidor. ”Det är troligt att agrikul
turella instrument och vapen för krig under långa perioder förblev identiska”.
Citatet beskriver en ankhare. Buden om hur man ska förstå det som ligger framför en går inte sällan isär. Det är
enkelt att enas om det denotativa. Det konnotativa är svårare. Hur det ser ut är en sak, hur det ska förstås är en
annan. ”Jag delar inte din bild” har kommit att bli ett allt vanligare uttalande. Det är makten som träder in och
fäller avgörandet. Vapen eller verktyg? Det bestäms av sammanhanget. Insikt om dessa sakernas natur är en
nyckelkompetens och en förutsättning för allt förändringsarbete. Människan styrs av aﬀekter i mycket högre
grad än logik. Detta är vad som gör människor till människor. Människa är något man blir, eller det som händer
mellan biologi och kultur, mellan känsla och förnuft. Man blir människa tillsammans med andra människor. Osäkerheten om vad som är vad i fråga om kultur är inget problem som ska utrotas, det är en förutsättning som bara kan uppmärksammas och hanteras, en utmaning för såväl forskare som för allmänheten. För att kunna skilja
på don och person, verktyg och vapen, krävs en väl utvecklad förmåga till kritiskt tänkande, även av ens egna
utgångspunkter och övertygelser. Bildning handlar om att sätta kunskap och kompetens framför individ och position. Samtal blir bara meningsfulla om man lyssnar mer på vad som sägs, än vem som talar.

Maskinisk eller mekanisk? Skillnaden är avgörande.

Verktygen som finns i den teoretiska verktygslådan är alla mer eller mindre av karaktären både och. Både verktyg och vapen, beroende på kontext och användningssätt. Det handlar inte om dikotomier, utan om dynamik,
rörelse och förändring. Minor science är ett sätt att se på vetenskap som betonar medföljande och strävan efter
att upplösa problem, det vill säga fokusera mer på sammanhanget där problemen finns, mer på den underliggande sjukdomen än på symptomen. Royal science är ett annat sätt att se på vetenskap. Här betonas kontroll, svar
och lösningar. Minor science följer med, och Royal science bestämmer mål och pekar ut riktningen. Båda sätten
behövs och kompletterar varandra. Det är inte meningsfullt att strida om vem som har den bästa och mest sanna kunskapen, för det är en fråga som måste avgöras från fall till fall och som är beroende av sammanhanget.
Ingen vetenskap kan (upp)lösa alla problem eller vara bra till allt. Ingen kunskap är evigt och överallt giltig, det
handlar om vad man vill förstå och uppnå.
Man har kunnat tala om ett ”ekosystem” som inte bara befinner sig vid ursprunget och i vilket arbetsverk
tygen och krigsvapnen utväxlar sina egenskaper: det förefaller som om de alla genomkorsas av ett och
samma maskiniska fylum.
Fylum är det som finns kvar, är stelnade mönster och avlagringar som fortsätter påverka kulturen och förutsättningarna för förändring. Ett slags struktur som kan vara både reell och virtuell. Fylum är svåra att uttala sig om
och få fatt i, men måste ändå tas med i beräkningen om man vill förstå kultur. Maskiniska fylum är dynamiska,
icke-linjära sammanhang som bara kan förstås indirekt. Kompetenserna som odlas inom minor science passar
som hand i handske för att förstå det som är maskiniskt och för att undersöka frågor och problem utan givna
svar. En nomadologisk kulturvetenskap lämpar sig för problem som kräver tolkningsarbete. På andra sidan i kontinuumet finns det mekaniska, som är linjärt och går att räkna på. Verktygen som finns i Royal science passar för
den typen av problem. Vad som är vad är dock svårt att avgöra en gång för alla, oftast handlar det om mer eller
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mindre av både och. Därför betoningen på samtal och kritiken mot debatt, för rätt som det är har sammanhanget förändrats och där man tidigare behövde verktyg behövs plötsligt vapen.
Och likväl förefaller det oss som om det finns flera interna skillnader, även om de inte är inre, det vill sä
ga logiska och begreppsliga, och även om de förblir ungefärliga. Som ett första närmevärde har vapnen en
privilegierad relation till projektionen. Allt som kastar eller kastas är först och främst ett vapen, och det
framdrivande är det väsentliga momentet. Vapnet är ballistiskt; själva begreppet ”problem” relaterar till
krigsmaskinen.
Rörelse, överallt rörelse. Förändring och relationer. Människan är kastad ut i världen. Kulturen blir till i mellanrummen och förändras genom tillblivelseprocessen tillsammans med människorna. Och det är kontexten som
avgör vad som är vad och hur det ska förstås. Helheterna kan vara maskiniska, öppna och förändras icke-linjärt.
Eller mekaniska och förändras på sätt som går att förutsäga och räkna på. Fysikens kunskapsobjekt är mekaniskt
men det kulturvetaren undersöker är maskiniskt. Det som fungerar i ett sammanhang kan mycket väl föröda ett
annat, och sammanhangen förändras dessutom över tid. Kunskap som fungerar i en kontext visar sig inte sällan
värdelös i en annan. Därför blir förmågan att förstå vad som fungerar var, när och hur länge, viktigare än vad
som fungerar bäst. Bäst är ett relationellt begrepp, till skillnad från bra som är en definierbar egenskap. Det som
är bäst kan fortfarande vara dåligt. Bäst är en högst tillfällig och kontextuell egenskap som ingen och ingenting
är i kraft av sig själv, bara i relation till någon annan eller något annat.
Ju mer projektionsmekanismer ett verktyg har, desto mer fungerar det som ett vapen, potentiellt eller
helt enkelt metaforiskt. Dessutom kompenserar verktygen ständigt för de projektiva egenskaper de har,
eller anpassar dem till andra syften. Kastvapnen är förvisso bara en typ av vapen bland andra; men till och
med handvapnen kräver en annan användning av handen och armen än verktygen, en projektiv använd
ning som framgår tydligt av kampsporterna.
Över utfallet bestämmer ingen enskild aktör, det går inte att kontrollera. Utfallet avgörs av sammanhanget som
helhet. Mina tankar om mig själv och resultatet av arbetet jag utför är meningslösa, mitt eventuella värde bestäms av dem jag interagerar med. Och det är det jag gör, inte den jag är som betyder något. Samma med verktygen. Atombomben konstruerades för att uppnå fred, men i samma stund som kunskapen om dess konstruktion
och funktion övergick från att vara virtuell (det vill säga dväljas i mellanrummen, en ännu icke avfyrad flyktlinje) till att vara aktuell förvandlades bomben till ett tveeggat svärd som vändes lika mycket mot både vännerna
och fienderna. Det är ett i raden av exempel på maskiniska problem som behandlats mekaniskt, med stora risker
som följd.
För att visa hur svårt det är att räkna på kausalitet kan det vara bra att påminna sig om att atombomben förändrade världen mer genom att inte användas än som exploderande artefakt. Kalla kriget var det sammanhang jag
växte upp i och det påverkade tänkandet och samhället, även utan att speciellt många vapen avfyrades. Atombombens eﬀekter är oöverblickbara, liksom kulturen bomben finns i och förändrar. Konsekvenser är det centrala, det som händer och hur utfallet förstås. Vad är bäst om man vill bygga en hållbar värld, vapen eller verktyg?
Det är en viktig fråga som kräver samtal, ett ämne som passar sig synnerligen illa att debattera.
Verktyget är däremot mycket mer introceptivt och introjektivt: det förbereder en materia över avstånd för
att upprätta ett jämviktstillstånd eller för att anpassa den till en form av interioritet. I båda fallen rör det
sig om verkan över avstånd, i ena fallet centrifugal, i det andra fallet centripetal.
Sammanhållande och upplösande. I mellanrummen avgörs vad som är vad och hur det ska förstås. Bara vetskapen eller misstanken om att ett vapen kanske finns kan få eﬀekter och ge upphov till handling och förändring.
Tänker på Ronald Reagans Star Wars, och på hur han sa sig ha vunnit det kalla kriget. Inget kunde vara mer fel.
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Kalla kriget blev ett obsolet begrepp i samma stund som världen förändrades och när tillräckligt många aktörer
slutade ställa upp på premisserna som var förutsättningen för hela arrangemanget, på båda sidor. Men idag utgör det kalla kriget fortfarande ett slags maskiniskt fylum som påverkar förutsättningarna för förändring.
Man kunde också säga att verktyget står inför olika motstånd som det övervinner eller utnyttjar, under
det att vapnet står inför motattacker som det undviker eller uppfinner (motattacken är den faktor som
krigsmaskinen uppfinner eller utlöser i så måtto som den inte reduceras till en kvantitativ rivalitet eller
en defensiv parad).
Samhället blir till genom att vi som lever här talar om det, tänker kring det och handlar i det. Samtal vill jag se
som ett slags verktyg, och debatter som vapen. Kulturen är resultatet av samtliga tankar, ord och val av handlingar. Det spelar roll både hur man ser på vetenskap och hur man agerar vetenskapligt. Ingen vet något om kultur
förrän man kan iaktta eﬀekterna av den. Kultur är maskinisk. Därför vill jag se mer av samtal och mindre av debatt. Kultur är en fråga utan givet svar. Mycket lite kan sägas på förhand, det är i efterhand man kan se, förstå
och modifiera sina handlingar för att på marginalen påverka tillblivelsens riktning. Vi närmar oss framtiden med
blicken fastnaglad i backspegeln, för det är det enda vi kan studera. Det är inte ett problem, men om man tror
att det går att säga något om framtiden genom att studera historien får man problem. Framtiden finns alltid bakom nästa krök och vad som döljer sig där går inte att veta något om, osäkerheten är ontologisk och den kan man
bara lära sig inse, acceptera och försöka förstå.

Verktyg eller vapen, bestäms av sammanhanget

Maskiniska fylum, överlagringar, sedimenteringar eller räﬄingar av rummet kan vara både fysiska och virtuella
och påverkar såväl medvetande som materia. Kulturen uppstår ur resonansen som skapas mellan. Det är ett sätt
att se på samhället som blir till framför ögonen på oss, som ett resultat av händelser och handlingar. Det sättet
att förstå kultur behöver utvecklas. Det är ett perspektiv som kämpar i motvind, kanske beroende på att det går
på tvärs mot en vardaglig uppfattning av hur det är. Att betrakta kultur som något maskiniskt handlar inte om
något annat än använda ett analysverktyg för att se förbi det givna och uppenbara, ett analysverktyg skapat i syfte att öka förståelsen för förändring. Den enda skillnaden från konventionell vetenskap är att fokus riktas mot
sammanhang och helheter, istället för på delarna och deras inbördes kausala samband. Rörelsen, relationerna
och föränderligheten behöver också studeras vetenskapligt. Där finns nyckeln till insikt om vad som formar kulturen. För att bygga ett mer hållbart samhälle är det framförallt kunskaper om förutsättningar för förändring
som behövs. Det handlar dock inte om planerad förändring eller styrning och kontroll av rörelse. Hållbarhet är
en utmaning som bara kan hanteras, och i det arbetet behövs både verktyg och vapen. Men vad är vad och hur
avgörs den saken?
För det andra har vapnen och verktyget inte ”till sin tendens” (approximativt) samma relation till rörel
sen och hastigheten. Paul Virilio har givit ännu ett väsentligt bidrag då han lyfte fram denna komplemen
taritet mellan vapen och hastighet: vapnet uppfinner hastigheten eller också uppfinner upptäckten av has
tigheten vapnet (och därav vapnets projektiva karaktär). Krigsmaskinen lösgör en specifik hastighetsvek
tor som kräver ett eget namn som inte bara rör förstörelseförmågan, en ”dromokrati” (= nomos).
Hastigheten är inget i sig, den finns inte. Hastighet är ett relationellt fenomen. Det är först när jag kommer på
efterkälken i förhållande till den jag är ute och går med som jag upptäcker min hastighet. Och det var först när
tåget ersatte hästdroskan som den senare identifierades som ett långsamt fordon. När flyget sedan kommersialiserades kom tåget att uppfattas som långsamt, även om dess hastighet inte ändrats. Och Concordprojektet (som
nu är övergivet?) verkar ha identifierat, åtminstone temporärt, något slags inneboende hastighetsgräns för de
förflyttningsteknologier människan har och använder. Hastighet är med andra ord inget i sig. Ingen av oss som
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lever på jorden känner heller av att klotet inte bara snurrar runt sin egen axel och runt solen utan dessutom förflyttar sig genom rymden, tillsammans med resten av solsystemet, i en med mänskliga mått mätt, ofattbar hastighet. För vi har inget annat att jämföra med än varandra och vår omgivning som i relation till oss står stilla.
Det krävs någon form av utlösande eﬀekt, en extern referenspunkt för att se hastighet. Och det kan vara en mer
eller mindre tvingande referens. Vapen är en starkt tvingande kraft, därför kan man säga att vapnen upptäcker
hastigheten. Liksom atombomben så att säga aktiverade det kalla kriget. Och kriget som sådant har långt mer
än hastighetsvektorer på sitt samvete. Som aktör betraktad äger kriget en enorm förmåga att skapa eﬀekter och
aﬀekter, långt mer genomgripande än själva den uppenbara förstörelseförmågan. Snabbare missiler tvingar fram
ökad mobilitet. Eﬀekten ger återverkningar på såväl det virtuella som det aktuella.
Detta har flera fördelar, bland annat genom att det visar på en ny distinktion mellan jakten och kriget. Ty
det är inte bara säkert att kriget inte härrör från jakten, utan också att jakten inte privilegierar vapen; an
tingen utvecklades kriget i en sfär där vapen och verktyg inte är skilda åt, där de är konvertibla, eller ock
så utnyttjar det vapen som redan särskilts och konstituerats.
Jakt är en strategi för att skaﬀa föda. Krig har (åtminstone förr i tiden) med makt över territorier att göra. Viljan
till makt är en kraft som driver förändring. Sökandet efter föda har inget med makt att göra, men det har kriget.
Därför är det två olika saker. Makten tvingar på verktygen nya funktioner och dessa tvingar i sin tur fram nya
eﬀekter, det är ett sätt att se på kriget som ett slags uttryck för vilja till makt. I krig finns bara ett mål, att vinna
och besegra motståndaren. Allt som helgar målet är därför tillåtet i krig. Jakt däremot handlar om att söka föda
och då gäller andra regler, där behövs verktyg. Det räcker inte att döda bytet, det måste kunna ätas och ätandet
är det överordnade målet med verksamheten. Därför denna distinktion, som inte handlar om krig och jakt egentligen. Kriget och jakten är tankeverktyg för att förstå skillnaden mellan verktyg och vapen.
Som Virilio säger, uppträder inte kriget då människan relaterar till människan som jägaren till bytet, utan
tvärtom då hon infångar kraften hos det jagade djuret, och därmed inträder i en helt annan relation, som
är krigets (fiende och inte byte).
Fiender är det okända, det hotfulla. Och rädsla ger kraft och energi. Hoten (verkliga eller ej) om att någon ska ta
bytet som finns i det egna området skulle kunna vara den flyktlinje som gav upphov till tankarna som i förlängningen ledde till att verktygen omtolkades och började användas till annat än vad de konstruerats för. Kriget är
ett kulturellt tillstånd som förändrar relationerna mellan delarna och omtolkar helheten. Det är inte vapen som
ger upphov till krig, utan rädsla och vilja till makt. Kring är ett annat ord för en vilja till förändring, en tanke driven till sin absoluta spets. Krigsmaskinen är den anordning som fångar in och transformerar om krafter som redan finns i sammanhanget. Det handlar om rörelse och relationer i en fysisk miljö.
Det är alltså inte förvånande att krigsmaskinen uppfanns av nomader som också födde upp djur: djurupp
födning och dressyr är inte samma sak som den primitiva jakten eller de bofastas domesticering, utan
just upptäckten av ett projektivt och projektilt system.
Hot om att bli av med det man med möda tillskansat sig kan ge upphov till aﬀekt, som ger upphov till rörelse,
som ger upphov till handlingar konsekvenser. Hotet utifrån om att det som är givet kan tas ifrån en är en mäktig
aktör med förmåga till omvälvande agens. Viljan till makt skall inte ses som individers önskan om att äga och
bestämma. Det vore att beröva tankeverktyget agens och begränsa det till en metafor med föga förklaringsvärde.
Verktyg måste användas för att få mening och för att man skall kunna bedöma dess eventuella värde. Texten är
en aforism som är skapad för att fånga in och transformera tankar. Min läsning av Deleuze och Guattari är inte
den rätta eller enda, men det är en möjlig läsning och användning av deras text. Jag tolkar den inte och hävdar
inte att jag vet vad de menade med den. Jag utgår från att det inte finns någon enda och given mening och använ137

der den därför som ett slags verktyg för utveckling av egna tankar, inte om deras text och dess innehåll, utan om
kultur och det samhälle som jag lever i.
I stället för att operera med våld i varje steg eller att utgöra ett våld ”en gång för alla” instiftar krigsmaski
nen tillsammans med uppfödningen och dressyren en våldets hela ekonomi, det vill säga ett sätt att göra
maskinen hållbar och till och med obegränsad.
Våld föder våld. Det är ett tecken på krigsmaskinens agens, som inte är en våldsmaskin utan en anordning som
fångar in och kanaliserar krafter. Processen är maskiniskt icke-linjär, däri ligger dess enorma kraft, för den balanserar hela tiden på gränsen till kaos och upplösning. Krigsmaskinen är ett tillstånd som befinner sig långt ifrån
jämvikt, och bär därför på fröet till sin egen undergång. Blodshämnd har inte för inte avskaﬀats, förr eller senare, överallt där denna logik har uppstått. Dödandet riskerar liksom ekonomin i dagens samhälle allt för lätt att
bli sitt eget syfte. Det är den andra sidan av krigsmaskinen, baksidan av myntet som man tvingas hantera om
man anammar framsidan. Vad som är vad, verktyg eller vapen, bestäms av sammanhanget. Viljan till makt tenderar att vändas inåt och processen avstannar inte förrän den omsluter sig själv likt ett svart hål. Det vill säga om
kraften släpps helt fri. Därför måste makt dresseras, snarare än kontrolleras, för att inte bli destruktiv. Obegränsad makt och oändlig tillgång på energi är inte hållbart, men oerhört lockande. Det är problemet. Tänk till exempel på heroinisten som började knarka för spänningens skull och för att öka närvaron i och skaﬀa sig perspektiv
på tillvaron, men som efter ett tag tvingas inse att hens kropp är slav under heroinets vilja till makt. Vapen och
verktyg är två sidor av samma sak och vad som är vad går aldrig att avgöra på förhand eller fullt ut kontrollera.
Blodshämnare, heroinister och neoliberalismens förespråkare tvingas alla förr eller senare inse att det är fruktansvärt lätt att målet förvandlas till ett medel i sig. Texten om krigsmaskinen är en påminnelse om vilka risker
som ligger och lurar i kulturen.
”Utgjutandet av blod, det omedelbara avlivandet, är motsatt en obegränsad användning av våld, det vill
säga en ekonomi [...] Våldets ekonomi baseras inte på jägaren i djuruppfödaren, utan på det jagade dju
ret.
Kriget, när det väl satts igång, driver på sig själv och allt fler aktörer tvingas in i processen. Kriget vars ursprungliga syfte var att undanröja ett hot eller erövra nytt territorium hotar hela tiden att bli sitt eget syfte. Jagad eller
jägare är liksom vapen eller verktyg två aspekter av samma sak, och det är känslan av hot som utgör kraften som
driver processen framåt, snabbare och snabbare ju större känslan av hot är. Liksom det system av pengar för
pengarnas skull som vi lever med och som är en eﬀekt av rädslan för förlust. Krigsmaskinen uppstod när nomaderna fångades in av statsapparaten, och processen skyndades på och fick förnyad kraft när ekonomins betydelse
ökade, vilket i sin tur ändrade både sättet att kriga på och syftet med krig. Pengar och hastighet har också en
mycket nära relation och liknar inte så lite krigets eﬀekter. Pengar introduceras som ett verktyg, men riskerar
hela tiden att förvandlas till vapen. Ser man så på saken öppnar sig en skrämmande avgrund. Fast här kanske jag
drar iväg? Här kanske jag extrapolerar och fantiserar utifrån ett litet och tunt underlag? Kanske, men det vore
olyckligt att avfärda sådana tankar som rena fantasifoster, för riskerna som måste hanteras är enorma och ingen
kommer till undsättning om värsta scenariot realiseras. Och, som sagt, jag hävdar inte att det är på ett speciellt
sätt, jag undersöker förutsättningar för förändring. Inte för att jag inte skulle kunna säga något eller för att jag
inte vet, utan för att det är en fråga som faller utanför forskningen.
I ritten bevarar man den kinetiska energin, hästens hastighet, och inte längre dess protein (en motor, och
inte längre kött). [...] Under det att jägaren i jakten syftar till att hejda det vilda djurets rörelse genom
systematisk slakt, bevarar uppfödaren den, och tack vare dressyren kan ryttaren förenas med denna rörel
se, rikta och accelerera den.” Den teknologiska motorn kommer att utveckla denna tendens, men ”ritten
är krigarens första projektor, hans första vapensystem”.
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Tänk vidare kring dessa insikter. Tänk ekonomi, tänk hastighet. Förstår man det, och kan fler börja intressera sig
för eﬀekterna av pengarnas makt att på sikt förändra både tänkandet och miljön finns det hopp. Ritten, det vill
säga människan-hästen, är en anordning som förändrade kriget. Addera vapen, lägg till hämndbegär och ladda
anordningen med pengar. Förändringskraften som uppstår mellan delarna i ett sådant assemblage är enorm,
men farlig. Om tillräckligt många dels inser att vi har att göra med komplexa samband som ger upphov till okontrollerbara eﬀekter, dels integrerar den tanken i sitt vardagliga handlande, är ett annat samhälle möjligt. Kanske
blir det enklare att förstå om man inser att lika svårt som det är att stoppa en blodig konflikt, lika mycket energi, tur och ihärdigt arbete från många olika aktörer krävs för att ändra kulturella föreställningar som är allmänt
accepterade och omsatta i handling. Vapen ger snabbt och eﬀektivt resultat, men riskerar hela tiden att vändas
mot sin brukare. Verktyg kräver mer kraft och mer energi men riskerna är å andra sidan inte alls lika stora. Både
och, inte antingen eller, där emellan finns balanspunkten som gör processen hållbar.
Därav djurblivandet i krigsmaskinen. Betyder detta att krigsmaskinen inte existerar före ritten och kaval
leriet? Detta är inte vad det handlar om. Poängen är att krigsmaskinen utlöser en Hastighetsvektor som
nu blir en fri och oberoende variabel, vilket inte sker i jakten där hastigheten först och främst relaterar till
det jagade djuret. Det är möjligt att denna anloppets vektor kan utlösas i ett infanteri som inte begagnar
sig av ritt; ritt kan också förekomma som transport- eller förflyttningsmedel, vilka inte har något att göra
med den fria vektorn. Likväl lånar krigaren från djuret idén om en ”motor” snarare än modellen ”byte”.
Han generaliserar inte idén om byte genom att applicera den på fienden, han abstraherar idén om en mo
tor genom att applicera den på sig själv.
Tänker på det moderna kriget, på vapnens motorer och på drivkrafter. Hur dessa hela tiden utvecklas av krav
som kriget ställer, vilka springer ur relationerna mellan dem som är inblandade i konflikten. Tänker även på ekonomins roll både i kriget och i samhällsbygget. Och på hur lätt det är att i stunden förblindas och blanda samma
orsak och verkan, mål och medel. Verktyg kräver engagemang och energi. Vapen är mer eﬀektiva. Vad som är
bäst beror på syftet, målet och sammanhanget. Fokuserar man bara på eﬀektivitet är det lätt att konsekvent välja
vapen, men ör det hållbarhet man vill uppnå är verktyg viktigare. Samtalet är en plats skapad för eftertanke. Där
finns tid och utrymme nog att hinna utveckla ett kollektivt kritiskt medvetande vilket är en förutsättning, inte
bara för fred på jorden, utan lika mycket för utvecklandet av hållbara sätt att leva som människa.
Två invändningar uppträder genast. Den första gäller att krigsmaskinen innefattar lika mycket tyngd och
gravitet som hastighet (distinktionen mellan det tunga och det lätta, asymmetrin mellan försvar och at
tack, motsatsen mellan vila och anspänning). Men det skulle vara lätt att påvisa att fenomen av ”förhal
ning”, och till och med orörlighet och katatoni, vilka är avgörande i krig, i vissa fall relaterar till en kom
ponent av ren hastighet.
Även den som inget gör är med om att påverka tillblivelsens riktning. Även den som inte ser över sina aktieinnehav påverkar börsens rörelser och dess humör. Det är så börsen och marknaden fungerar, som ett slags aktör i
eget namn. Även den som aldrig ändrar klädstil eller frisyr är med om att identifiera modelejonen, för som referenspunkter utgör de som inte hänger med i utvecklingen och hakar på trender själva förutsättningen för hela
processen. Samma gäller globetrottern som far jorden runt och jagar upplevelser av det genuina. Utan människor som gör precis tvärtom, utan dem som stannar kvar och upprätthåller traditioner och sätt att leva finns ingen upplevelse av annat än ett ständigt föränderligt nu som löses upp i ett meningslöst grått tillstånd av upprepningar av samma. Även den som står stilla rör sig i någon mening, tvingas till rörelse.
Och i de andra fallen hänvisar de till de betingelser under vilka Statsapparaten övertar krigsmaskinen
framför allt genom att arrangera ett räﬄat rum där de motsatta krafterna kan uppnå jämvikt. Det händer
att hastigheten abstraheras till en egenskap hos projektilen, kulan eller granaten, vilket dömer soldaten
139

och vapnet till orörlighet (vilket var fallet med orörligheten i första världskriget). Men en krafternas jäm
vikt är ett motståndsfenomen, under det att mot-attacken implicerar ett anlopp eller en hastighetsföränd
ring som bryter jämvikten: det var stridsvagnen som omgrupperade operationerna enligt en hastighetsvek
tor och återgav rörelsen ett slätt rum genom att tvinga människorna och vapnen att gräva ned sig.
Vad händer idag när soldaterna sitter i bunkrar hundratals mil från platsen där striden utkämpas och utför sina
order framför en datorskärm utan att riskera något annat än ryggskott på grund av ergonomiskt felkonstruerade
stolar? Det är för tidigt att uttala sig om. Denna utveckling är bara precis påbörjad och om dess eﬀekter på sikt
vet ingen, går inte att veta något om. Men det är inte så tekniken lanseras. Beställarna och tillverkarna av vapensystemen talar om fördelarna och minskade risker, men de talar i egen sak och tar bara hänsyn till sina egna intressen. Vi borde lyssna mer på varandra. Ta oss tid att mötas. Bygger vi murar ökar känslan av hot och uppstår
behov av skydd. Talar man om risker kommer fler att bli mer uppmärksamma på dem och det kan få som eﬀekt
att rädslan ökar i takt med utvecklingen av nya trygghetssystem. Kriget är hela tiden närvarande och påverkar
även oss som lever i Sverige, idag. Men det måste inte vara så. Kulturen kan förändras, om tillräckligt många vill
och är beredda att göra något för att det ska bli så.

Arbete och fritt skapande

Hastighet, vapen och verktyg handlade förra passagen om. Hur hastighet fångas av verktyg/vapen. Hur allt ytterst kan sägas vara hastighet och ömsesidig förändring. Här ska fokus riktas mot kontexten som skapar referenspunkter utan vilka det är meningslöst att tala om hastighet.
Den omvända invändningen är mer komplex, nämligen att hastigheten förefaller vara del lika mycket av
verktyget som av vapnet och ingalunda skulle vara specifik för krigsmaskinen.
Ontologin som utgör fond till allt som här skrivs fram och reflekteras över är processuell och relationell. Överallt råder förändring, snabbare eller långsammare förändring. Flöden kan hindras och dämmas upp, en tid, men
aldrig fullt ut kontrolleras. Förr eller senare svämmar det över eller också sinar flödet. Även om rörelsen stannar
upp eller avleds är förändringen som sådan konstant. Det är utgångspunkten för tankarna som samlats mellan
pärmarna i denna bok. Strävan efter makt, tendenser till territorialisering handlar om (försök till) kontroll av
flöden som i realiteten är okontrollerbara.
För att varseblivningen inte ska flyta samman i ett enda diﬀust töcken krävs att skillnader kan iakttas. Hastighet
är ett sätt att se på eller förstå skillnad, för det krävs acceleration eller retardation för att upptäcka förändring.
Aﬀekt föregår intellekt och därför reagerar man ofta på skillnad med känslorna först, och sedan skapas en intellektuell förklaring till reaktionen. När allt snurrar snabbare sker en allt snabbare mättnad och det uppstår ett
slags känslomässig utmattning vilket höjer perceptionströskeln. Braskande rubriker utarmar aﬀektionsvärdet på
sikt. Därför krävs det mer och mer spektakulära händelser för att människor skall höja på ögonbrynen. Efter den
11 september 2001 är det svårt att riktigt skaka om någon, till exempel. Och för att hänvisa till ett lite mindre
känsloladdat exempel så kan man lägga märke till att OS-invigningar måste ändra uttryckssätt och börja om när
man nått gränsen för vad som är möjligt att göra. Invigningen i London 2012 följde ett annat spår än Peking
2008 där många var överens om att man dragit allt till ett slags spets. Kulturella processer fungerar så. Och exempel på det finns överallt. Skillnad uppstår mellan, inom och i relation till sammanhang. Krig och kultur fungerar i princip på samma sätt. Därför kan texten av Deleuze och Guattari som handlar om krig användas som verktyg för att förstå kultur också.
Motorns historia är inte bara militär. Men kanske har man alltför mycket tittat på rörelsernas kvantitet i
stället för att söka kvalitativa modeller. De två ideala motoriska modellerna skulle vara arbetets motor
och den fria handlingen.
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Förändringsarbete kan handla om påtvingad rörelse och extern kraft, eller om följsamhet och kanalisering av intern kraft. Antingen bygger man städer eller strövar fritt i och anpassar sig till terrängens givna förutsättningar.
Externt tvång eller intern anpassning handlar om rörelse och förändring. Agensen uppstår mellan den som agerar och orsaken till agerandet. Arbete och skapande, verktyg och vapen. Fyra delar av samma helhet som kan
kombineras och samverka på olika sätt. Arbete och verktyg representerar långsam rörelse, och skapande och vapen representerar snabbhet. Både nomaden och stadsbyggaren har tillgång till alla fyra, men resultatet blir olika
i respektive sammanhang.
Arbetet är en motorisk orsak som stöter på motstånd, opererar på det yttre, fullbordas och uttöms i sin
verkan och som måste förnyas i varje ögonblick.
Arbetet kräver energi utifrån för att rörelsen skall hållas igång. Pengar, mat, vila, tak över huvudet och så vidare
är olika aspekter som har och ger energi. Hot om våld eller risk att förlora privilegier är andra externa krafter
som kan ge upphov till rörelse. Vad som helst kan fungera som en sådan verkande energigivande kraft. Arbete i
den mening som här skissas på är alltså en teoretisk bild. En renodling. Så invändningen att det finns lustfyllt
arbete fungerar inte, för det är självklart att ute i samhället finns inga rena former, bara blandformer.
Den fria handlingen är också en motorisk orsak, men den behöver inte övervinna något motstånd, den
agerar bara på den rörliga kroppen själv, den uttöms inte i sin verkan och den äger kontinuitet mellan två
ögonblick.
Konstnärens skapande, som bygger på inspiration kan sägas vara en fri handling. Om skapandet inte syftar till
att uppnå ett resultat som skall säljas. Det är motsatsen till arbete i den här modellen. Artikelskrivande är arbete för mig, för det är vad som krävs av mig som akademiker. Bloggande däremot är att likna vid fritt skapande,
för det som driver (i alla fall) mitt bloggande framåt är ren lust och inspiration. Ju mer jag bloggar, desto mer
energi och inspiration får jag, i alla fall så länge det inte finns några krav. Ju mer tid jag lägger på fritt skrivande
och konstruktiva samtal, desto mer får jag tillbaka. Kanske ser det annorlunda ut för andra, men för mig fungerar det så. Det är en fri handling och den behöver inte övervinna något motstånd, vilket arbetet kräver. När vägen är målet blir rörelsen och det som händer här och nu viktigare än vart man rör sig och det går lättare att hushålla med energin.
Oavsett hastighetens mått eller grad är den relativ i det första fallet, absolut i det andra (idén om perpetu
um mobile).
Det som görs av och i lust, utan yttre krav, saknar gräns. Dess rörelse är absolut och fortsätter så länge som förhållandena är oförändrade. När jag bloggar flyter tiden fritt. Men när jag arbetar, även om jag trivs med arbetsuppgifterna, är jag medveten om tidens gång. Exakt lika lång tid upplevs olika beroende på vad man gör, när
man gör det och i vilket sammanhang sysslan utförs, och om det handlar om skapande eller arbete. Absolut och
relativ hastighet kan i alla fall förstås på det sättet.
Vad som räknas i arbetet är appliktionspunkten för en resulterande kraft som utövas på en kropp betrak
tad som ”en” (gravitation) och den relativa förflyttningen av denna applikationspunkt.
Arbete har ett syfte, en bestämd riktning. Något skall förändras, på ett specifikt sätt. Ett mål ska uppfyllas och
resultatet är bestämt på förhand. Vägen dit måste kontrolleras. Annars är det inget arbete. Graden av motstånd
kan variera, men motståndet finns där alltid, i allt arbetet.
I den fria handlingen är det centrala hur kroppens element undflyr gravitationen för att på ett absolut sätt
inta ett icke punktbaserat rum.
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Fritt skapande tar sig fram längs vägar där det går, utan ett bestämt mål. Därav glädjen och känslan av frihet i
rörelsen och skapandet. Rörelsen är konstant, men dess riktning och kraften som krävs för att hålla den igång
varierar. Två poler även här, arbete och fritt skapande. Mönstret i tankebilden är välbekant. Två ytterlighetspunkter där den ena polen i kontinuumet är arbete och den andra fritt skapande. Den ena präglas av kontroll eller territorialisering, den andra av upplösning och frihet eller deterritorialisering. Vill man använda tankarna som verktyg placerar man in det man vill förstå någonstans längs kontinuumet.
Vapen och deras handhavande förefaller relatera till en modell för fri handling och verktygen till en mo
dell för arbete.
Vapnens syfte är att vinna, till varje pris. Därför kommer dessa med färre restriktioner, liksom soldater i fält kan
ta sig friheter som är otänkbara på regementet. Vapnen kan användas till vad som helst, så länge de vinner konflikten. Verktyg däremot är skapade för ett specifikt syfte och kan följaktligen bara användas på begränsade sätt
och för att uppnå på förhand bestämda mål. Vad som är vad bestäms emellertid av sammanhanget och hur det
används.
Den linjära förflyttningen från en punkt till en annan utgör verktygets relativa rörelse och den virvelarta
de ockupationen av ett rum utgör vapnets absoluta rörelse.
När man inte behöver bekymra sig över hur eller var uppgiften utförs, bara att resultatet blir bra, krävs mindre
energi. Då kan även arbete anta formen av fritt skapande. Det motsatta gäller för specifika uppgifter som måste
utföras en strikt plan. En av fysikens mest grundläggande lagar är att det man vinner i kraft förlorar man i väg,
och här finner jag ett slags kulturell motsvarighet.
Det är som om vapnet vore rörligt, rörde sig av sig självt, under det att verktyget är rört. Detta band mel
lan verktyg och arbete är ingalunda uppenbart så länge man inte definierar arbetet på det motoriska eller
reella sätt som vi gör här.
Allt handlar som sagt om hur man väljer att se på saker och ting. Och förstår man det förstår man varför Deleuze och Guattari är så noga med att poängtera att det är begrepp de skapar, inte sanningar. Tankeredskap att förstå världen med hjälp av. Aforismer som bara till häften är klara och som kräver en aktiv läsning för att mening
ska uppstå. Texter som blir vad man gör med och av dem, som saknar värde i sig. Jag försöker också skriva så,
fast det är svårt. Skrivande är både arbete och skapande. De första utkasten till böckerna jag skriver skrivs alltid
av lust och jag tillåter mig att skapa fritt med ord. Redigeringen liknar mer ett arbete för då finns det en övergripande struktur att anpassa innehållet till och ju länge arbetet fortskrider desto mindre frihet och utrymme för
skapande finns. Samma gäller resultatet av arbetet som måste vara både lustfyllt och mödosamt att tillägna sig
för att bli en tillgång i kampen för och arbetet med ökad hållbarhet.
Det är inte verktyget som definierar arbetet, utan omvänt. Verktyget förutsätter arbetet. Det måste tillfo
gas att också vapnen implicerar att orsaken måste förnyas, också de uttöms eller till och med ett försvin
ner i sin verkan, innefattar en konfrontation med yttre motstånd, en förflyttning av kraft, etc.
Funktion och användande skapar mening. Ett verktyg blir ett verktyg genom hur det används inte genom hur
det benämns. Samma gäller vapnen. Därför är det först i efterhand som det går att avgöra vad som är vad. Skillnaden mellan vapen och verktyg är relativ och uppstår i och genom användandet. Samma gäller för arbete och
fritid. Det som är fritidssysslor för mig är arbete för någon annan, och tvärtom. Mening uppstår i efterhand, den
finns inte a priori för någon att upptäcka. Mening samproduceras i handlingen och uppstår mellan. Kultur, kunskap, sanning, allt får sitt värde i efterhand i relation till kontexten. Kultur är mångtydig, därför blir det så att
den som har makt kan utöva större inflytande över meningsskapande än den som saknar makt.
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Det är svårt att upptäcka makt, men det går om man ställer upp på ovanstående premisser. Man kan försöka lyssna mer på vad som sägs, än vem som talar. Det är ett sätt, en teknik, att aktivt öka medvetenheten om att ingen
kan veta något om någon förrän dennes ord och tankar har testats, i efterhand med ledning av konsekvenserna.
Tyvärr är det sällan som det ser ut eller fungerar så i samhället, till exempel när betydelsefulla uppgifter och ansvar fördelas. Då går man ofta på gamla meriter. Olyckligt, även om det är förståeligt. Det är ett av många exempel på det felslut som Niels Bohr menar att människan ofta gör. Även om man vet att de borttappade nycklarna
ligger ute i det mörka och okända, letar man i ljuset, för det är där man kan leta. Men det är ett val, och alla val
kan göras om, i ljuset av ny kunskap och förståelse för hur saker och ting fungerar. Ett annat samhälle är möjligt, i framtiden, om tillräckligt många vill och är beredda på att göra vad som krävs. Hållbarhet är bara svårt så
länge många känner ett motstånd mot att ändra sina vanor och därför lyssnar mer på dem som säger sig ha en
enkel lösning på problemen än på dem som säger att allt handlar om vad många människor gör i vardagen.
Det vore lönlöst att söka förläna vapnen en magisk kraft som skulle stå mot verktygens tvång: vapen och
verktyg är underkastade samma lagar, vilka också definierar deras gemensamma sfär.
Skillnaden är ofta liten, det är valet av perspektiv som fäller avgörandet och förändrar riktningen på blivandet.
Sedan gör tiden jobbet. Det är avgörande hur man väljer att se på det man vill förstå. Vilka verktyg man använder spelar roll, speciellt på sikt. Rörelsen är konstant, ingen kommer undan den. En fjärils vingslag på en sida av
jorden kan enligt i alla fall en populär tolkning av kaosteori ge upphov till en orkan senare och på en annan
plats. Samma gäller för kulturell tillblivelse, den är aldrig linjär, utan en dynamisk tillblivelseprocess bestående
av den samlade kraften i många aktörers handlingar. Först i efterhand och utifrån ett speciellt perspektiv kan
resultatet förklaras som än det ena än det andra. Det spelar ingen roll vilka intentioner som drev handlandet,
vad som satte fart på processen. Först händer något, sedan skapas mening och förståelse.
Men principen för varje teknologi är att visa att ett tekniskt element förblir abstrakt, helt obestämt, så
länge man inte relaterar det till den sammansättning det förutsätter.
Överallt bestämmer sammanhanget (och konsekvenserna) kunskapens värde och vad som är en rimlig förklaring. Inget kan preciseras närmare än: fler än en, färre än många. Överallt finns öppningar för alternativa tillblivelser. Ingen kalkyl går jämnt upp, annat än i modellernas värld och i laboratorierna. Det är skillnaden mellan
kunskap om levt liv, och kunskap om naturlagar. Skillnaden mellan arbetet och metoderna inom minor och
Royal science. Kulturvetenskap behövs för att balansera kraften som finns i vetenskapen som helhet och för att
kunna lära orientera sig i den okända terräng som framtiden utgör.
Det som föregår det tekniska elementet är maskinen: inte den tekniska maskinen som själv är en mängd
av element, utan den sociala och kollektiva maskinen, den maskinella sammansättning som kommer att
bestämma vad som är ett tekniskt element vid ett givet ögonblick, vilken som är dess användning och ut
sträckning, hur det ska förstås, etc.
Alla uttalanden och förutsägelser om framtiden är mer eller mindre kvalificerade och kunskapsunderbyggda gissningar. Framtiden är per definition en öppen fråga som ingen vet svaret på av den enkla anledningen att det skapas interaktivt. Samhället blir till genom handlingarna som utförs och tankarna som tänks om det. Kultur skapas genom utbyte av kunskap och tankar, genom resonemang och reflektioner kring olika visioner om framtiden.
Mellanrummen som ofta glömms bort utgör förutsättningen samhället, för livet och hållbarheten.

Om underordnades dubbla kompetens

Världen skapas av såväl ord och drömmar som handlingar, teknik och materialitet. Helheten består av både konkret aktualitet och abstrakt virtualitet och tillblivelsen sker i ett ständigt närvarande nu, i mellanrummet mellan
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då och sedan där virtualitet övergår från en uppsättning obestämda möjligheter till en konkret realitet. Förutsättningarna för att påverka processens riktning är kulturvetenskapens huvuduppgift. Förändringens riktning bestäms av helheten och är resultatet av allt som tänks och sägs och görs, där och då. Därför går det inte att styra
kultur mot ett på förhand definierat mål. Tillblivelsen är öppen och förändringen icke-linjär. Nuets mellanrum är
fylld av möjligheter, där finns kreativitet och utrymme för skapande, om än bara på marginalen. Världen blir till i
en dynamisk, samproducerad rörelse. Ju fler som ser och förstår samt försöker, desto större blir möjligheten att
processen ska bli hållbar. Man måste dock vara medveten om att arbetet lika gärna kan resultera i något annat
eftersom alla eller ingen styr processen.
Det är via sådana sammansättningar som ett fylum utväljer, kvalificerar och till och med uppfinner de tek
niska elementen. Alltså kan man inte tala om vapen eller verktyg innan man definierat de konstituerande
sammansättningar de förutsätter och ingår i.
Mening och makt kan inte bestämmas på förhand och aldrig av någon, speciellt inte av den som själv skapat det
som skall värderas. Olika delar i ett sammanhang har olika grad av inflytande över helheten, men makten som
driver förändring kommer alltid underifrån och inifrån, den växer fram mellan aktörerna. Makt är relaterad till
hastigheten och kontrollen över rummets räﬄingar, men det är en nyckfull makt för det som var en fördel kan
snabbt vändas till en nackdel. Makten kan bara kanalisera flödet, aldrig kontrollera det. Därför är förändring alltid möjlig även om det är lättare att se och förstå det än att ensam göra något konstruktivt av insikten. Om
många agerar tillsammans kommer saken dock i ett helt annat läge, även om rörelsen aldrig kan kontrolleras,
bara påverkas på marginalen.
Att tala om maskiniska fylum kan kanske tyckas förvirrande eller elitistiskt. Det vore i så fall inte första gången
som Deleuze och Guattari anklagades för att vara obegripliga. Men det är synd att reflexmässigt avfärda det man
inte förstår, bara för att man inte förstår. Främmande och abstrakta ord kan också användas som verktyg för att
upptäcka nya aspekter av och nyanser i det invanda som man annars lätt missar. Maskiniskt fylum är bara ett av
verktygen i verktygslådan. Det är som sagt meningslöst att spilla tid på att gräla om något som ändå inte betyder något. Det viktiga är vad man gör med det man finner användbart. Kulturen man ingår i och där livet utspelar sig är svår att greppa när man är fullt upptagen med att få vardagen att gå ihop. Liksom fiskarna inte ser vattnet har människor svårt att se och förstå kulturen. Därför behövs begrepp, och begreppet maskiniskt fylum är
ett sådant tankeredskap.
Fylum är en term hämtad från biologin som kan översättas till stam, släkte och så vidare. Det leder tanken rätt,
för kultur fungerar på liknande sätt. Kultur ger upphov till konsekvenser enligt samma logik som evolutionen.
Tänker man på samhället med ett sådant verktyg ser man andra saker än om man talar om det i termer av hur
det är, egentligen, med stöd i evidens. Man slipper momentet av kamp om sanningen och kan studera konsekvenserna och rörelsen för att på det sättet förstå förutsättningar för förändring. Tolkningar av kultur är meningslöst att strida om, för de är per definition mångtydiga.
Det är i denna mening vi säger att vapen och verktyg inte bara skiljer sig åt på ett externt sätt och att de
likväl inte har några distinktiva intrinsikala egenskaper. De har interna (och inte intrinsikala) egenskaper,
vilka hänvisar till de respektive sammansättningar i vilka de är infångade.
Funktioner infångade av ett sammanhang. Tillblivelseprocesser som resulterar i eﬀekter som går att studera.
Det är vad Deleuze och Guattari skapar begrepp för. Hur man ska förstå det man ser med hjälp av analysverktygen är emellertid inte upp till forskaren, inte om det är kultur man studerar. Innebörder bestäms i samverkan mellan resultatet av forskningen och dem det angår. Deleuze och Guattari ger oss inga svar, inte för att de saknar
förslag, utan för att deras syn på kunskap är en annan. Vår tid och vårt samhälle är ett helt annat än det som filo-
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soferna levde i och försökte förstå. Analysverktygen är emellertid samma och dess potential har inte förändrats
trots att världen har det. Det är det fina med aforismer som lämnats halvfärdiga, detta att de ständigt kan fyllas
med nytt innehåll.
Det som förverkligar modellen för fri handling är alltså inte vapnen i sig själva, i sin fysiska existens, utan
sammansättningen ”krigsmaskin” såsom verktygens formella orsak.
Det är inte intentionerna som bestämmer om det som används är ett verktyg eller vapen. Innebörder och värderingar av konsekvenser går bara att avgöra i efterhand, genom analys och reflektion. Och olika sammanhang ger
upphov till olika konsekvenser. Även små och tillsynes obetydliga händelser kan ge upphov till omvälvande konsekvenser över tid. Allt som kan göra skillnad går inte att identifiera på förhand, därtill handlar det om allt för
små, allt för många och diﬀusa saker. Både ting och tankar har agens att förändra, och hur rörelser fortplantar
sig i ett samhälle vars hjul rullar snabbt är omöjligt att förutsäga. Framtiden är och förblir en öppen fråga, trots
att den skapas här och nu. Inget är sig någonsin likt. Exakt samma orsak kommer att ge upphov till olika verkan
i olika sammanhang, vilket är grundorsaken till att det är problematiskt att uttala sig om framtiden med ledning
av historien.
Och det som sätter igång arbetsmodellen är inte verktygen, utan sammansättningen ”arbetsmaskin” så
som verktygens formella orsak.
Sammansättningar ger upphov till skillnad i världen. Inte enskilda aktörer. Världen och samhällen blir med ett
sådant perspektiv resultatet av samproduktion. Förändring är det enda som är konstant, och det är också enligt
Deleuze vad som upprepas i processen som resulterar i samhället. Han skriver i sin avhandling, Diﬀerence and
repetition om just skillnad som ett slags evig återkomst av det samma. Det är ett sätt att se på förändring, som
upprepad skillnad. Skillnaden är det som återkommer, det som upprepas. Betraktar man skillnad på det sättet
blir skillnaden en del av helheten, liksom delarna och mellanrummet. Det är ett sätt att tänka immanens, ett
sätt att förstå detta att allt sker på insidan och i relation till allt annat.
När vi säger att vapnet är oskiljaktigt från en hastighetsvektor under det att verktyget förblir bundet till
tyngdlagen vill vi bara indikera en skillnad mellan två typer av sammansättningar, även om verktyget i sin
egen sammansättning rent abstrakt sett skulle vara ”snabbare” och vapnet mer ”tungt”. Verktyget är vä
sentligen förbundet med en genetisk process, med en förflyttning och ett förbrukande av kraft som finner
sina lagar i arbetet, under det att vapnet enbart förhåller sig till utövandet eller manifestationen av kraft i
rum och tid i enlighet med den fria handlingens modell.
Verktyg används för att skapa något och för att främja processer av blivande, i på förhand önskade riktningar.
Därför förbrukar de mer kraft, för de verkar i enlighet med en på förhand uppgjord plan, en extern vilja. Eftersom det är svårt att veta vilka hinder och problem som dyker upp under vägs måste verktygen vid varje givet tillfälle laddas med mer kraft än vad som behövs just där, just då, för att ha ett slags buﬀert för oväntade problem
och hinder som uppstår under vägs. Garantier för framgång har ett pris, i enlighet med principen om att det
man vinner i precision förlorar man i överblick och beredskap. Vapen däremot har ett mål, och det är att vinna.
Vägen dit är underordnad och följaktligen behöver vapnet bara laddas med förmågan att söka sig fram genom
rummet efter principen om minsta motståndets lag. Hur segern vinns spelar mindre roll, vilket ger den som brukar ett vapen större frihet än den som handhar verktyg.
Vapnet faller inte ned från himlen och det förutsätter uppenbarligen också produktion, förflyttning, för
brukning och motstånd. Men denna aspekt gäller den gemensamma sfären för vapnet och verktyget och
ännu inte det specifika för vapnet, vilket först uppträder när kraften betraktas för sig, när den bara förhål
ler sig till numret, rörelsen, rummet och tiden, eller när hastighet läggs till förflyttningen.
145

Sammanhangen bestämmer vad som är vad och dess värde. Det gäller inte bara verktyg och vapen, debatter och
samtal, arbete och fritt skapande, utan allt. Samtal är en arena för gemensamt arbete med verktyg för bättre vetande. Debatten där vapen och fritt skapande används för att förgöra motståndare och vinna kampen om makt
inflytande en annan arena. Vill man förstå förändring är det viktigt att lära sig se och förstå skillnaden. Och när
man väl en gång har lärt sig se öppnar sig en helt ny värld. Inget har förändrats, ändå ser det annorlunda ut. Efter att man lärt sig se kulturen kan man aldrig falla tillbaka i ignoransens bekväma ansvarslöshet. Det är också
detta som gör det så svårt och som man måste ha i färskt minne och upparbeta förståelse för, om och när man
vill diskutera samhället med någon som ännu inte har lärt sig se eller som inte förstår vitsen med att tänka med
hjälp av verktyg. Det gäller dock att välja sina krig, för den som vägrar lyssna på och som avfärdar allt man säger
utan att ens lyssna, hen når man ändå aldrig.
Kulturvetare tvingas, för att kunna hantera insikterna som på många sätt ställer en vardaglig förståelse av världen på ända, utveckla och hantera ett slags dubbel kompetens. Kultur är något paradoxalt, ofta motsägelsefullt
och sällan logiskt. Ändå är det alltid logik, förnuft och tydliga regler som antas vara lösningen på människors
kollektiva problem, om människorna själva får bestämma och uttala sig. Tänkandet fungerar så, det är ett slags
defaultläge, ett slags norm. Häri ligger utmaningen för kulturvetaren, att dels lära sig se tillvarons mångtydighet, dels förstå allmänhetens och andra forskares oförståelse och ignorans. Därför är den dubbla kompetensen
värdefull trots att den inte är lika eﬀektiv, den är ett slags verktyg, inte ett vapen.
Kvinnor, brukar man säga, tvingas utveckla dubbel kompetens för att verka inom organisationer och för att kunna göra karriär inom en patriarkal struktur. Samma med människor som på andra sätt avviker från normen. Vill
man i sådana sammanhang och under sådana omständigheter slå sig fram och göra sin röst hörd krävs att man
både kan tala maktens språk och hantera den logik som råder där, utan att tappa kontakten med sig själv och det
man tror på. Det behöver inte den som uppfyller normen, vilket är en styrka, men också en svaghet eftersom det
man vinner i makt förlorar man i flexibilitet. Deleuze och Guattari talar om träd och rhizom för att visa på två
olika typer av ordningar, den ena är hierarkisk (träd) och den andra mer platt (rhizom). Ett träd står starkt och
mäktigt på den plats det slagit rot, men förändras klimatet kan även den mäktigaste ek förtvina och dö på kort
tid. Ett svampmycel eller en jordgubbsplanta däremot, en rhizomatisk struktur är visserligen liten, men den är
flexibel och mobil. Det sägs att män bara läser böcker av män, medan kvinnor läser böcker av både manliga och
kvinnliga författare. Det ger männen kraft och stadga, men som sagt, det man vinner i makt förlorar man i flexibilitet. Den underordnade tvingas utveckla dubbla kompetenser i det tysta. Förhållandet ger kvinnor (kvinnor
som stämmer överens med den feminina schablonen vill säga) en vidgad kompetens, fler olika erfarenheter och
därmed ökade möjligheter att klara sig i en föränderlig värld. Men det finns ett pris att betala för detta, för den
som har en bred ansats förlorar i precision och den som utgör undantaget och avviker från normen måste ofta
prestera mer för att bevisa sin duglighet än den som är som ”alla” andra. Liksom nomaden som står rustad för
fler och varierande scenarios, men som inte har tid och möjlighet att fördjupa sig i något specifikt under någon
längre tid eller på en bestämd plats. Eller den som med hjälp av verktyg vill arbeta tillsammans för att skapa förståelse för förutsättningar för förändring, istället för att med väl valda och högst specialiserade vapen kämpa för
att försvara den enda vägen.
Kulturvetare studerar resultatet av interaktion mellan människor. Den kollektivt upprätthållna storhet som benämns samhället eller kulturen. Det är ett studieobjekt som inte inrättar sig efter människornas önskningar om
hur det borde vara. Kulturen följer sin egen logik. Kulturen är liksom naturen mångtydig och fylld av paradoxer.
Där börjar alla samtal om kultur, i ett virtuellt kaos där allt är möjligt och slumpen styr.
Konkret talat, ett vapen relaterar som sådant inte till modellen Arbete utan till modellen Fri handling, om
vi antar att arbetets betingelse uppfyllts någon annanstans. Ur kraftens synvinkel är verktyget förbundet
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med systemet tyngdkraft-förflyttning, vikt-höjd, vapnet däremot med systemet hastighet-perpetuum mo
bile (det är i denna mening man kan säga att hastigheten själv är ett ”vapensystem”).
Vilka ideal är värda att sträva efter, men inte strida för? Det är frågor vars kollektivt skapade svar avgör vilka
handlingar som kan premieras och vilka som ska motarbetas för att försöka påverka tillblivelsens riktning. Var
man hamnar kan ingen veta, bara vart (eller egentligen att) vi är på väg.

Det oväntat oväntade

Sammansättningar, ömsesidiga tillblivelser och det som händer i mellanrum är ett slags mantra som löper inte
bara genom denna bok utan genom hela serien Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle. Samproduktion och
konsekvenser av interaktion eller förutsättningar för förändring är vad kulturvetaren undersöker, samtidigt som
hen lever sitt liv i kulturen som studeras. Den dubbla kompetensen behövs för att dels kunna få en dräglig vardag, dels kunna undersöka förutsättningar för förändring. Och för att hantera insikten om att verklighetens vara
framförallt bestäms av perspektivet den studeras utifrån. Förklaringar av kulturella fenomen måste vara lika
komplexa som det som ska förklaras och det är helheten som ska förstås, som helhet. Skillnaden mellan maskinisk och mekanisk är avgörande. Det mekaniska kan förstås genom att plocka isär problemet och analysera delarna var för sig för att sedan sätta ihop delförklaringarna till en helhet. Den kunskapssynen kommer från Royal
science och har kommit att bli den kulturellt dominerande. Akademin har därför delats upp i allt smalare segment, där man specialiserar sig på allt mindre delar av helheten, i from förhoppning om att delarna ska gå att
foga samman till en fungerande helhet. Så verkar dock inte vara fallet. Risken är istället överhängande att ett
slags Babels torn skapas, eftersom det finns en risk att ingen längre förstår varandra och helhetsbilden går förlorad i detaljerna. För att balansera upp situationen och för att göra kunskapsprocessen mer hållbar behövs minor
science också, som utarbetar verktyg för att studera helheten och maskiniska processer av förändring. Två olika
sätt att söka kunskap. Vart och ett är bra på sitt sätt, men anpassade för olika kunskapsmål. Båda behövs, liksom
dialogen mellan.
Förklaringen till vetenskapskrig och förbistringen mellan humaniora och naturvetenskap finns där. Ontologin är
annorlunda, utgångspunkten och uppfattningen om vad som kännetecknar ett godtagbart svar på en vetenskaplig fråga skiljer sig åt. Skillnaden bottnar i vad man tar för givet i respektive sammanhang, och samarbetsproblemen har sin upprinnelse i bristande förståelse för varandra. Förstår man det kan man sakta börja närma sig varandra, i ömsesidig respekt, och arbeta på lösningen, tillsammans. Det behövs fler samtal och färre debatter för
att nå dit. Tänker man verktyg om alla vetenskapliga svar (istället för sanningar), och bedömer resultatet utifrån
hur väl det fungerar kan mycket gott komma ur utbyten mellan insikter och kompetenser. Det enda som krävs
är att man lyssnar på varandra och att alla är villiga att lära sig något. Vad som krävs för att få till stånd sådana
samtal över ämnesgränser är ett lite mer öppet och sökande sätt att se på kunskap och vetenskap, lite mindre av
maktkamp och dogmatik, lite tydligare intresse för innehållet och kunskapen och lite mindre fokus på formen
och vem som säger vad.
Samtala istället för att strida om vem som har rätt. Visa varandra respekt och förstå att alla som lever här på jorden är ömsesidigt beroende av varandra. Inse att kunskap saknar värde utanför sitt användningsområde. Möjligheterna att skapa en mer hållbar och bättre värld för alla är oändliga och bara ligger där och väntar. Hållbarhet är
inte ett problem som söker en lösning, det är en konsekvens av rådande syn på kunskap som skapar lika många
problem som den löser. Över maskiniska förändringsprocesser styr alla och ingen. Kulturen lever sitt eget liv
och förändras enligt en inneboende (icke-linjär) logik. Därför behövs fler samtal och färre debatter, större marginaler och tid för reflektion, inte för att det i sig är lösningen, utan för att det är en viktig förutsättning för att
kunna utarbeta strategier som fungerar.
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Den maskinella och kollektiva sammansättningens ytterst generella prioritet över det tekniska elementet
gäller överallt, för verktyg såväl som för vapen. Vapnen och verktygen är konsekvenser, inget annat än
konsekvenser.
Utfallet är det enda man kan veta något om. Kunskap om det som ska hända, om framtiden, är omöjlig att nå.
Framtiden skapas och det finns alltid ett litet moment av osäkerhet i alla kalkyler och beräkningar. Utan undantag från regeln skulle världen vara en statisk plats utan förändring, utan liv. Kultur är dynamiken som ger samhället och mänskligheten inspiration till skapande och innehåll. Livet är inget i sig själv, det får den mening som
läggs i det. Viljan att veta hur det är och ska bli är stark, men lika fullt orimlig. Det är avgörande att förstå och
att förhålla sig ödmjuk inför detta faktum om man verkligen vill veta något om kultur.
Man har ofta påpekat att ett vapen inte är någonting utanför den stridsorganisation det är knutet till.
Kontexten skänker mening till allt, därför kommer ingen definition av något som rör kultur att kunna formuleras mer precist än, fler än en, men färre än många. Närmare sanningen om kultur går inte att komma, för den
existerar först när mellanrummens virtualitet aktualiserats. Sanningen kan aldrig vara absolut och evig, vilket
dock inte ska uppfattas som att den är relativ. Det finns inget objektivt sätt att en gång för alla avgöra tvistemål
som rör sanning. Sanning är ett omdöme, en tolkning utifrån rådande kunskapsläge, en relation.
Till exempel existerar de ”hoplitiska” vapnen bara i kraft av falangen som en mutation av krigsmaskinen:
det enda vapnet vid denna tidpunkt, skölden med två handtag, skapades av denna sammansättning; de
andra vapnen fanns förut, men inom ramen för andra kombinationer, där de inte hade samma funktion
eller samma natur.
Först i efterhand vet man. Utifrån konsekvenserna förstår man verkan och det är detta som skiljer verktygen
från vapnen. Skillnaden handlar inte om någon egenskap inbyggd i vapnet respektive verktyget för båda kan fungera som antingen eller. Det som skiljer terroristen från frihetskämpen är perspektivet hen betraktas från och
vilken sida man själv står på.
Överallt konstituerar sammansättningen vapensystemet. Lansen och svärdet har existerat alltsedan brons
åldern i kraft av sammansättningen människa-häst som förlängde dolken och jaktspjutet och avskaﬀade
de första infanterivapnen, hammaren och stridsyxan.
Plötsligt dyker något upp, ett resultat av slumpen eller en simpel uppfinning, som över tid och i olika konstellationer ger upphov till olika och ibland mycket långtgående konsekvenser. Ingen kan veta exakt vad eller hur, förrän i efterhand. Många kanske gissar, men den som i efterhand säger: ”Vad var det jag sa”, har fel. Hen visste inte,
hen trodde och hade tur. Samma som på lotto, någon kommer vinna även om chansen för varje enskild spelare
är mikroskopisk. Det är kulturens nakna logik, som man kan välja att se och acceptera, eller förneka. Det går inte att kontrollera rörelsen, men det går att lära sig förstå förutsättningarna för förändring och försöka främja en
önskad riktning. När det är gjort återstår bara ödmjuk väntan och from förhoppning.
Stigbygeln ger i sin tur ny gestalt åt sammansättningen människa-häst och ger upphov till en ny typ av
lans och nya vapen; och denna helhet människa-häst-stigbygel varierar själv och har inte samma verkan
när den är underkastad nomadismens generella betingelser som när den senare infogas under feodalis
mens sedentära betingelser.
Tänk på SMS-tjänsten, som skapades för att skicka automatiska meddelanden, men som i händerna på kommunikationstörstande mobilägare blev ett verktyg för utbyte av information och en kassako av enorma mått för telekombolagen. Men det var inget man planerade för, det var en konsekvens av att möjligheten fanns, och av att
den upptäcktes och utnyttjades av många. Tänk på Facebook som har förändrat förutsättningarna för social sam148

varo, bara genom att finnas där som en möjlighet. Och när denna typ av företeelse, möjlighet eller flyktlinje om
man vill, väl finns och används av många kommer även den som saknar Facebook-konto att påverkas, fast man
kanske inte förstår eller vägrar inse. Alla påverkas på detta sätt av sammanhangen man finns och verkar i. Ofta
är det slumpen som fäller avgörandet. Det där lilla oväntat oväntade momentet som man måste vara öppen för,
men aldrig kan räkna på eller kontrollera. Mänsklighetens främsta upptäckter och mest användbara och uppskattade innovationer är ofta ett resultat av slump eller i alla fall av lyckliga omständigheter som inte går att veta
något om på förhand, annat än att möjligheten finns. Ändå bortses det påfallande ofta från den insikten. Trots
att framgång aldrig kan garanteras väljs kontroll och eﬀektivitet framför frihet och marginaler när samhället och
livet ska organiseras. Vapen är eﬀektivare än verktyg, för vapen har ett enda mål: att vinna kampen. Tanken kan
illustreras med ett exempel från företagsvärlden. Ett företag måste dra in mer pengar än det gör av med för att
överleva, men ledningen kan välja att fokusera på kortsiktiga vinstuttag eller på långsiktig överlevnad. Vinstfokus kan liknas vid ett slags vapen, och hållbarhet vid ett verktyg. Verktyg handlar om förändring på djupet och
kräver mer arbete och en annan typ av engagemang än jakten på snabb avkastning. Risken eller chansen, beroende på hur man ser på saken, är att den som debatterar och har som enda mål att vinna, segrar över den som vill
samtala, eftersom samtalet kräver förståelse för komplexitet, marginaler och flexibilitet. Makt har en förmåga
att ansamlas och förmera sig, liksom ekonomiska vinster. Associerar fritt och tänker på Matteus-evangeliet och
orden: ”Ty den som har, åt honom ska vara givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom
skall tagas också det han har.” Åt den som har skall vara givet, det verkar vara den oreglerade ekonomins logik.
Klyftan mellan de allra rikaste tenderar att växa mer ju större den är. Och så vidare, exemplen på samma sak i
kulturen, världen och livet kan mångfaldigas. Vapen kräver och mindre energi än verktyg. Därför behöver hållbarheten, som jag vill likna vid ett slags samtal, värnas genom deterritorialisering och utvecklande av verktyg och
nomadologisk kompetens, inte som ett självändamål utan för balansens skull.
Samma sak gäller för verktyget: även där beror allt på arbetets organisation och på den variabla samman
sättningen av människor, djur och ting.
I den akademiska världen och inom många andra verksamheter organiseras arbetet med hjälp av gigantiska Excellblad, som bara genom att finnas där och genom att användas och eftersom Excellblad liksom alla andra tekniska lösningar har sina inneboende problem och förtjänster, påverkar vardagen och uppgifternas utförande. Excelbladet ser oskyldigt ut, men är det långtifrån. Styrdokumenten och organisationsverktygen reglerar vardagen
minst lika mycket som chefen och medarbetarna. Analyseras kultur med fokus på utfallet och med ett öppet sinne går det att identifiera en lång rad olika typer av aktörer, vilka kan förstås i efterhand, genom konsekvensanalyser av det som gör skillnad just där, just då. Ingen kan veta på förhand vad som gör skillnad. Man kan ha en uppfattning och man kan tro att man vet men det är inte samma sak som att veta eller att det man tror stämmer.
Excelbladet är ett verktyg för organisering av arbetet, men när det väl finns där och används kommer det att påverka kulturen. Allt för ofta och väldigt lätt glöms detta bort. Ofta utvecklar sig vardagen därför till en kamp om
makt och inflytande, istället för en strävan efter förståelse för helheten och för dess inneboende förutsättningar
för förändring.
Så existerar plogen bara som ett specifikt verktyg i en helhet när de ”utsträckta öppna fälten” dominerar,
när hästen tenderar att ersätta oxen som dragdjur, när jorden underkastas en treårig rotation och ekono
min blir gemensam.
Man bör vara vaksam när ett slags tänkande, ett färdigt tankesystem, överförs från en kontext till en annan. Best
practice är ett högst relativt begrepp som i praktiken är både meningslöst och farligt. För det främjar inte en
sund vaksamhet, tvärtom främjar det undfallenhet för auktoriteter. Den typen av problem har mänskligheten
stött på många gånger genom historien. Ändå är det lätt att falla i fällan, igen och igen. Den som är mer merite-
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rad inom ett område och som säger sig veta får makt, dels eftersom det är svårt att argumentera med en som
har expertkunskaper på ett område, dels eftersom hen måste beslås med grava fel för att kunna avfärdas. När
frågan rör kultur är det oftast omöjligt att avgöra vem som har rätt egentligen. Och så länge den insikten tystas,
förnekas eller glöms bort och därför inte sprids och levandehålls i samhället kommer makten att ha tolkningsföreträde och avgöra frågan om vad som är vad och hur det ska förstås. Kulturvetenskapens kanske viktigaste uppgift är att visa på och sprida insikten om hur ofta och hur lätt makt förväxlas med kunskap. Förståelse för skillnaden mellan vad som sägs och vem som talar är en grundförutsättning för demokrati och hållbarhet i ordens vidaste betydelse.
Tidigare kan det förvisso finnas plogar, men då i marginalen av andra sammansättningar som inte lyfter
fram dem i dess specificitet och som lämnar deras skillnad gentemot årdern outforskad.
Världen, livet och tillvaron är fulla av möjligheter. Testar man inte kommer man aldrig kunna veta om det fungerar. Svaren på frågorna som rör kultur finns inte där ute, de skapas på insidan och mellan. Människan har därför
ett ansvar att alltid leva enligt devisen: Friskt vågat, hälften vunnet. Och eftersom allt ständigt förändras kan
man testa det man tror på hur många gånger som helst och misslyckas, utan att det går att säga att det är omöjligt. Det är ett nomadologiskt sätt att se på sanningen, som ett resultat av en kulturell överenskommelse. Och
ett mer hållbart sätt att leva.

Kultur är det som hålls samman

Samhället och kultur är inte det som håller samman, det är vad som hålls samman. För att förstå den tanken
krävs en annan syn på människan än den gängse, en mer posthumanistisk förståelse som inte på förhand har en
bestämd uppfattning om vad som är viktigt och vad som kan bortses från. En väg att gå för att nå detta mål är
att hålla sig med ett enhetligt begrepp för att hantera elementen som ska analyseras. Bruno Latour (1998:11ﬀ)
föreslår aktör som benämning på samtliga för att inte på förhand, innan själva undersökningen påbörjats slå fast
att det finns någon analytiskt betydelsefull skillnad mellan hur man ska förhålla sig till individer och till institutioner (till exempel att den ena storheten nödvändigtvis tillhör psykologin och den andra ekonomin). Poängen
med att betrakta de ingående delarna i analysen symmetriskt är att det blir möjligt att uppmärksamma det faktum att en makroaktör är, ”en mikroaktör som sitter på svarta lådor, en kraft som är kapabel att förena så många
andra krafter att den agerar som ’en enda man.” (Latour 1998:35). Det vill säga, genom ett sådant perspektiv
slarvar man inte över några led eller manövrar genom vilka makroaktörer som till exempel företaget Volvo blir
till genom. Om man börjar analysen med att leta efter aktörer (allt som kan göra skillnad) kommer man att finna att alla organisationer på ett eller annat sätt är uppbyggda av mindre element. Den som tycker att texterna av
Deleuze och Guattari är i svåraste laget och som anser att tankarna bjuder allt för stort motstånd och som trots
att intresset och viljan finns där tvingas konstatera att texterna inte blir lästa, kan med fördel börja läsa Bruno
Latours texter. Det viktiga är inte vad eller vem man läser, utan vad man gör med insikterna. Sammanhållande
och eﬀekter av handling intresserar både Latour och Deleuze och Guattari.
Samhället, kulturen och kontexten, det som hålls samman, kan aldrig betraktas som en förklaring. Ändå är det
väldigt vanligt att man väljer att se det så. Det känns som svaret finns i kulturen, men det stämmer inte. Svaret
finns varken hos delarna eller i helheten, utan någonstans mellan. Alkoholkultur till exempel kan aldrig vara en
förklaring till att det dricks alkohol. Det är alkoholkultur som skapas genom drickandet, kollektivt. Kultur blir
till i och genom handling och interaktion mellan en lång rad aktörer. Eller, för att uttrycka samma tanke med
andra ord; världen är resultatet av samproduktion. Så, vad är det då som håller samman?

150

Sammansättningarna är passionella, de är kompositioner av begär. Begäret har inget att göra med en
naturlig eller spontan bestämning, det finns inget annat begär än sammansättande, sammansatt,
maskinerat.
Passioner eller begär är känslor som uppstår mellan den som åtrår och det som åtrås. Det finns många ord för
samma sak. Filosofen Barouch Spinoza använder begreppet conatus för att sätta ord på en entitets inneboende
”önskan” att ihärdigt fortsätta vara vad den är eller håller på att bli. Förståelse för vad som driver processen av
tillblivelse är kunskapsmålet för min forskning, där finns uppslag till kunskap om förutsättningar för förändring.
Begär och viljan till, vad det nu är man åtrår, är en viktig drivkraft i all förändring. Det handlar om något som
uppstår i mellanrummen. Kunskap om kultur finns någonstans mellan och består mer eller mindre av både och.
Nyckelordet i sökandet efter kunskap är: närma sig. Eftersom kultur är förändring kan man bara försöka. Forskning om kultur är en serie upprepade försök, att förstå. Alla som vill förstå måste försöka, även den som läser
eller lyssnar på vad forskaren har att säga. Svaren skapas kollektivt och dess bärighet testas gemensamt och förändras ömsesidigt, tillsammans med kulturen. Mellanrummen är avgörande för kulturvetaren, för det är där
sammanhållningen finns och verkar.
Sammanhållna helheter och kollektiva processer går inte att styra. Möjligen kan förändringens riktning påverkas
något på marginalen, men bara om förståelsen för processens logik och förutsättningarna är väl utvecklad och
spridd i sammanhanget. Poängen är samtidigt att alla sådana ambitioner bör överges till förmån för en lite mer
ödmjuk inställning. Därför betoningen på försök. Styrning kräver kontroll och kontrollen riskerar hela tiden att
bli ett självändamål eftersom viljan till makt också finns i mellanrummen. Insikterna har bärighet både för synen på människan och uppfattningarna om samhället och kultur. Inget är något i kraft av sig själv eller har en
bestämning frikopplad från den aktuella kontexten. Allt och alla är hänvisade till samma insida.
Rationaliteten och eﬀektiviteten hos en sammansättning existerar inte utan de passioner den sätter i
spel, de begär som konstituerar den lika mycket som den konstituerar dem.
Väljer man att se på världen med nomadologiska analysglasögon händer något fantastiskt, för plötsligt förstår
man hur det kan bli som det blir även om ingen vill det. Verktygen hjälper en att se till vad som faktiskt görs
och lyssna på vad som i själva verket sägs och riktar uppmärksamheten mot innehållet, processen och relationerna. Ibland måste man skaﬀa sig perspektiv och distans för att kunna värdera kunskap. Svar på vissa frågor finns i
skogens enskilda träd, men frågor om skogen som sådan kan bara besvaras med ledning av kunskap om helheten.
Détienne har visat att den grekiska falangen var intimt förknippad med ett helt omstörtande av värden
och med en passionernas mutation som omstörtade begärets relationer till krigsmaskinen. Detta är ett av
de fall då människan stiger ned från hästen och där relationen människa-djur ger plats åt en relation mel
lan människor i en infanterisammansättning som förbereder bondesoldatens och medborgarsoldatens in
tåg: hela krigets Eros förändras, ett homosexuellt grupp-Eros tenderar att ersätta ryttarens zoo-sexuella
Eros.
Förändring sker ofta via små och i stunden till synes obetydliga händelser. Först i efterhand upptäcker man förändringen och inser vidden av den och då kan det vara svårt att förstå att det som utlöste förändringen i stunden var något till synens försumbart. Det skulle kunna vara en förklaring till den utbredda fallenheten hos oss
människor att uppfinna logiska förklaringar i efterhand. Bara för att det är tydligt med facit i hand betyder inte
att det var uppenbart där och då. Logiken fungerar bara i backspegeln, när det som blev ska förklaras. Jämförs
börsexperter med fotbollsexperter ifråga om vilken typ av kunskap man har är skillnaden är minimal. Båda grupperna analyserar förutsättningar och lämnar kvalificerade utlåtanden om framtiden. Finansmännen har dock
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makten att påverka utfallet genom att man uttalar sig och ger råd om vad som är bäst att göra. Om en inflytelserik börsanalytiker rekommenderar att man ska sälja en viss aktie kommer många att följa rådet, kursen sjunker
och därför framstår börsexperter som mer pålitliga än fotbollsexperter, när det i själva verket till stor del handlar
om självuppfyllande profetior. Orsaken till att det blir så är att experter ord väger tyngre än andras, och det är
detta som är så viktigt att vara medveten om. Eftersom det är lätt att falla i fällan att lyssna mer på vem som talar än vad som sägs blir slutsatsen att man nästan måste lyssna mer kritiskt på experter än på andra, eftersom
utfallet uppstår mellan. Kulturen blir till i handling och är det som hålls samman.
Och varje gång som Staten övertar krigsmaskinen tenderar den att närma medborgarens skolning, solda
tens träning och arbetarens utbildning till varandra. Men om det är sant att varje sammansättning hand
lar om begär, blir frågan om inte krigets och arbetets sammansättningar, tagna för sig, först och främst
mobiliserar passioner av en annan ordning.
Det handlar här om förslag på nya sätt att se på samhället och på kultur. Försök att förstå och om analytiska verktyg. Först efter noggranna utvärderingar av utfallet kan man uttala sig om vilken förklaring som var den bästa,
för ändamålet. Om samhället var organiserat på det sättet skulle man lyssna mer på vad som sägs än vem som
talar. Men i en värld där eﬀektivisering och ökad förändringshastighet är vad som eftersträvas framstår allt sådant som slöseri med resurser. I ett sådant sammanhang uppfattas det som mer logiskt att först bestämma vem
som är bäst och sedan bara lyssna på hen. Vi vet vilka risker som är förknippade med det sättet att tänka, ändå
går vi i fällan, gång på gång. Fler borde lyssna mer på Deleuze och Guattari och liknande filosofer istället för att
slaviskt följa råd från experter som säger hur det är och pekar på den bästa eller enda vägen. Låt oss försöka tillsammans och gemensamt engagera oss mer medvetet i tillblivelsen av kulturen som hålls samman av våra handlingar i och känslor för den.
Passionerna är aktualiseringar av begär som varierar beroende på sammansättningen: det är inte samma
rättvisa, inte samma grymhet, samma medlidande, etc.
Inget är sig någonsin likt, allt förändras. Men logiken i blivandet är hyfsat konstant och går att lära sig förstå även
om det inte leder till visshet om utfallet i ett specifikt blivande. Förstår man detta har man kommit en lång väg i
arbetet med att skapa ett mer hållbart samhälle där kunskapen står i centrum, eller kanske snarare sökande efter
kunskap. Det handlar inte om vem som vet, utan om vad man vet och vad man tillsammans med andra gör med
insikten. Kunskap om kultur handlar inte om hur det är eller vad som ska bli, utan om förutsättningar för förändring. Därför det viktigare att försöka och kontinuerligt utvärdera än att leta svar och fixera sig vid evidens.
Arbetets regim är oskiljaktig från organiseringen av en Form som motsvaras av en formering av subjek
tet. Detta är känslans passionsregim som ”arbetarens form”. Känslan implicerar en värdering av materien
och dess motstånd, en riktning hos formen och dess utveckling, en ekonomi för kraften och dess förflytt
ningar, en hel gravitet.
Sammanhållande går inte att studera direkt, det är eﬀekter som bara kan undersökas indirekt. Överallt finns ett
osäkerhetsmoment som över tid kan ge upphov till omfattande konsekvenser. Det är en viktig förutsättning för
förändring som man måste lära sig förstå, men utfallet går aldrig att bestämma eller kontrollera. Kulturens öppenhet och komplexitet måste man bara acceptera och anpassa sitt tänkande efter. Om man verkligen vill förstå
världen, samhället och kultur vill säga. Valet av strategi och vem man ska lita på är upp till var och en att dagligen och stundligen göra och upprepa. Kunskap om kultur bygger inte så mycket på fakta som den växer fram
mellan och i relation erfarenheter av försök. Inget som har med kultur att göra går att avgöra en gång för alla.
Kultur är resultatet av slumpvis förändring i mellanrum och det som hålls samman av känslor och i handling.
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Men krigsmaskinens regim gäller snarare aﬀekter, vilka bara hänför sig till den rörliga kroppen i sig, till
hastigheter och kompositioner av hastighet mellan element. Aﬀekten är emotionens snabba urladdning,
en motattack, medan känslan är den ständigt förskjutna, försenade och motsträviga emotionen.
Logik utgör ett slags motkraft till känsla. Kunskap handlar om både aﬀekt och intellekt. Logiken är dock en svagare kraft än aﬀektionen, den är ett verktyg som kräver tankemöda och stringens för att uppbåda agens. Aﬀekter
är vapen som bara har ett syfte, att vinna. Kan man inse och acceptera detta öppnar sig helt nya möjligheter att
tänka konstruktiv kring förändring. Det finns så många fällor att falla i som man måste lära känna och förstå för
att kunskapen ska bli användbar. Människor vill uppfattas som kloka och smickras således av att tilltalas som
experter. Detta kan utnyttjas särskilt om man glömmer eller bortser från i hur hög grad människor styrs av aﬀekter, också. Tänk på debatten som ett vapen, och på samtalet som ett verktyg och det blir uppenbart varför det är
så svårt att få till stånd konstruktiva, lyssnande samtal och ömsesidiga utbyten av kunskap och erfarenheter.
Aﬀekterna är lika mycket projektiler som vapnen, medan känslorna är lika introceptiva som verktygen.
Det finns en aﬀektiv relation till vapnet, som framträder inte bara i mytologierna, utan också i chansons
de geste, i riddarromaner och i den höviska kärleksdikten.
När detta skrevs kampanjades det för fullt i USA inför presidentvalet. Nyhetsrapporteringen från valrörelsen visade gång på gång hur kandidaterna begagnade sig mer av vapen än av verktyg. Debatterna handlade om att vinna, till varje pris och med hjälp av alla till buds stående medel. Sanningen väger i sådana sammanhang lätt som
en fjäder. Logiken har inget att sätta emot om känslorna tilldelas fritt spelrum. Faktaresistens är ett nytt ord
som blir allt vanligare, det får fungera som argument för det jag vill säga. Mycket lite i politiskt kampanjande
handlar idag om sakfrågorna och om uppdraget: Hur skall landet organiseras, och vad är syftet med organiserandet? Makt för maktens skull är vad politiker kämpar om, och då är vapen mer användbara än verktyg. Känslor
blir viktigare än kunskap. Där är också debatter mer lockande än samtal. Vapnen kräver mindre energi än verktygen. Om det anses viktigare vem som vinner än vad som sägs kommer debatten att användas, inte för att det är
klokt, utan för att det aktuella sammanhanget så kräver. Att man sedan i efterhand försöker hitta logiska förklaringar till att det blev som det blev eller varför man gjorde som man gjorde är en annan sak. Djupt mänskligt,
men inte klokare eller mer logiskt för det.
Vapnen är aﬀekter och aﬀekterna är vapen. I detta perspektiv är den absoluta orörligheten och den rena
katatonin del av hastighetsvektorn, de bärs av denna vektor som förenar gestens förstening med rörel
sens utlösning. Ryttaren sover på hästen, sedan ger han sig av likt en pil.
Sammanhanget, kulturen, det som hålls samman styr utfallet, inte någon av delarna. Det handlar om dynamiska
samband och ömsesidig förändring av helheter som hela tiden befinner sig i rörelse. Därför är en posthumanistisk förståelse av människan att föredra framför en klassiskt humanistisk utgångspunkt. Traditionellt inom humaniora utgår man från subjektet och andra på förhand bestämda enheter. Då blir kultur ett begrepp möjligt att
definiera i bestämd form singular. Det är ett sätt att se på saken, ett perspektiv som gett oss massor med viktiga
kunskaper. Vill man förstå förutsättningar för förändring behövs dock andra perspektiv. Inom posthumanismen
letar man mer förutsättningslöst efter aktörer, agens, aﬀekt och sammanhållande krafter som verkar i mellanrum.
Det är Kleist som allra bäst har sammanfogat dessa plötsliga katatonier, svimningsanfall och suspensio
ner med krigsmaskinens högsta hastigheter: vi ser det tekniska elementet bli vapen och passionens ele
ment bli aﬀekt (Penthesileia-ekvationen). Kampsporterna har alltid underordnat vapnen hastigheten, och
framför allt den mentala (absoluta) hastigheten; men därigenom är de suspensionens och orörlighetens
konster. Aﬀekter genomlöper dessa extremer.

153

Jag har i olika texter laborerat med en förståelse för vilka egenskaper som behövs för att bygga ett hållbart samhälle. Ofta har jag lekt med tanken om kulturvetaren som ett slags utövare av jujutsu. Här försöker jag med inspiration från Deleuze och Guattari skapa en kulturvetenskap som handlar om att lära sig kanalisera krafter snarare än att kontrollera dem. Gillar den tanken, för den är pedagogisk och riktar uppmärksamhet mot processer
och blivande. Från Vem till Vad och Hur, vilket är vad som betyder något. Jujutsu-mästaren möter krafterna som
riktas mot hen med öppet sinne och använder kraften som mobiliserats för att avvärja hotet. Inom jujutsu följer
man med och anpassar sig, man reagerar istället för att agera. Om kunskapen ses som ett slags otämjd kraft kan
man säga att Royal science handlar om att kontrollera kraften, medan minor science handlar om att kanalisera
den. Hållbarhet är inget bestämt mål utan en öppen process, därför behövs mer insikt om hur man kanaliserar
kunskap än hur man kontrollerar den.
Därför ansluter sig inte kampsporterna till en kod, som vore de en av Statens aﬀärer, utan följer leder,
som är aﬀektens vägar. På dessa leder sker en ”avlärning” av vapenbruk lika mycket som en inlärning,
som om aﬀektens kraft och uppodling vore sammansättningens sanna mål och vapnet blott något
provisoriskt.
Finns mycket att lära och låta sig inspireras av i denna passage. För såväl politiker som utövare av vetenskap,
och för den allmänhet som utgör basen i samhället och som sitter på den verkliga makten.
Att lära sig lösa upp, också sig själv, tillhör krigsmaskinen: krigarens ”icke-görande”, att lösa upp
subjektet. En rörelse av avkodning genomlöper krigsmaskinen, medan överkodningen knyter verktyget
till en arbetsorganisation och till Staten (man kan inte ”avlära” sig verktyget, bara kompensera dess
frånvaro).
Genom fördjupad insikt hos fler om att tillvaron, samhället, kultur och människan är kollektivt sammanhållna
helheter, skapas ökad förståelse för vilka förutsättningar man har att förhålla sig till och ta hänsyn till i arbetet
med att skapa ett bättre och mer långsiktigt hållbart samhälle för oss som lever här och nu och för framtida generationer. Var och en av oss är delar av kulturen som blir till mellan oss när vi lever våra liv och försöker förstå
sammanhangen som krafterna kanaliseras genom och som hastigheten hämtar energi från. Kultur är rörelse och
förändring som bara kan förstås genom att interagera med andra på insidan.
Det är sant att kampsporterna ständigt åberopar ett gravitationscentrum och regler för hur det förflyttas.
Detta beror på att dessa leder ännu inte är de högsta. Hur långt de än leder, tillhör de fortfarande Varats
domän, och de blott översätter absoluta rörelser av en annan natur till ett gemensamt rum – de som sker
i Tomheten, inte i intet, utan i den släta tomhet där det inte längre finns något mål; attacker, motattacker,
och fall ”med huvudet först” ...
Den avslutande passagen är för mig en öppning mot något stort. Texten bär på hopp om framtiden. Den ger mig
nycklar till förståelser som skänker mod och ger tillförsikt att fortsätta arbetet även om det ofta sker i motvind.
Det är svårt att lära sig se på det invanda med nya ögon och på nya sätt, men det är nödvändigt. Deleuze och Guattari skapade filosofin för snart 50 år sedan, i en annan värld och ett annat samhälle än vårt. En värld utan internet, till exempel. En värld utan mobiltelefoner, Eurosamarbeten som gnisslar, Muhammedkarikatyrer och klimathot. Verktygen är dock fortfarande verktyg och kan användas för att förstå vår värld lika väl som deras. Visst är
det bitvis hisnande abstrakt och jag kan inte säga att jag förstår allt, men det är inte heller det som är meningen
med deras texter, att man måste förstå allt för att gå vidare. Deleuze och Guattari skriver för att utmana och
tvinga läsaren att tänka själv och när man väl förstår det kan man börja jobba istället för att låta sig skrämmas, i
trygg förvissning om att ifall det fungerar så fungerar det, annars inte. Varken mer eller mindre. Det finns något
hoppfullt i den tanken och fortfarande efter över tio års arbete med texterna utmanas jag av innehållet och upp-
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täcker nya dimensioner och användbara vinklingar. Fler behöver engagera sig i världens och samhällets tillblivelse, inte färre. Makten över förändringens riktning behöver spridas ut mer och fler behöver engagera sig. Därför
är det viktigt att forskningen om kultur och samhälle aktiverar medborgarna istället för passiviserar dem. Mening måste skapas, och det är bara att sätta igång och låta fantasin och kreativiteten flöda. Det är i mellanrummen som innebörder och mening uppstår, kommunikativt.
Ned från verandan, ut ur elfenbenstornet. På med arbetshandskarna. Kulturvetenskapen hör hemma i vardagen,
bland medmänniskorna och tingen de omger sig med. Kultur är inget i sig, den uppstår och förändras mellan.
Allt och alla hänger ihop och ingen del kan på förhand sägas vara viktigare än någon annan. Vad som helst, även
den mest obetydliga sak, handling eller tanke, kan fungera som förändrande flyktlinje. Allt och alla har minst
två sidor och kan alltid förstås på fler än ett men färre än många olika sätt. Närmare än så kommer man inte sanningen om kultur.

Aktualiteter och virtualiteter

Det spelar ingen roll hur många gånger jag läser just den här texten av Deleuze och Guattari – det har blivit några gånger nu, både på svenska och på engelska och jag har dessutom deltagit i en hel del samtal om den i olika
sammanhang – för varje gång jag läser den hittar jag något nytt. Texten är den samma, ändå är den sig aldrig riktigt lik, för den är så väldigt mångfacetterad. Det i sig är ett bevis för att det inte finns ett sätt att läsa och förstå
den, det finns lika många sätt som det finns läsare och sammanhang att förstå med hjälp av dess innehåll. Textens innebörd finns inte i orden, den uppstår i arbetet med tankarna som satts på pränt, i mellanrummet mellan
den värld man försöker förstå och texten. Därför är det en ny text vid varje läsning, för att världen som speglas i
den har förändrats, och alla försök att hitta den rätta tolkningen är dömda att misslyckas. Deleuze och Guattari
läser man inte för att få svar, utan för att bli bättre på att förstå frågor och för att utvecklas som tänkare.
Fler behöver engagera sig i världens blivande. Fler behöver agera på olika sätt istället för att uttala sig om vad
som borde göras eller strida för en enda best practice eller olika typer av på förhand utformade modeller och universallösningar. Världen och kulturen blir till i vardagen, genom interaktion och utbyte. Allt och alla är del av
samma helhet som både påverkar och påverkas. Det som är nu är resultatet av det som var och samtidigt utgångspunkten för det som blir.
Om vi förblir vid sammansättningarna, finner vi en väsentlig relation mellan verktyg och tecken. Detta
beror på att modellen arbete, som definierar verktyget, tillhör Statsapparaten.
Aktualitet handlar förenklat om det som är och virtualitet om det som skulle kunna bli. Båda är aspekter av samma helhet, två sidor av samma sak. Kultur består av både innehåll, (det materiella i världen) och uttryck, (det
som är icke-materiellt) och förändras dynamiskt i mellanrummet. Det ena går inte att skilja från det andra. Texter kan dock sägas vara eller fungera som ett slags förmedlande länk, samtidigt som orden som satts på pränt är
del av helheten. Texter om kultur handlar både om det som är och det som skulle kunna bli, därför är detta viktigt att ha i minnet under läsningen och reflektionerna kring innehållet. Inget som har med kultur att göra kan
reduceras till en minsta beståndsdel. Helheter, sammanhang eller anordningar, det viktiga är inte orden utan
vad de gör, är det som hålls samman och delar läggs till och dras ifrån hela tiden. Sammanhållande är nyckeln till
insikt om världen och förutsättningar för förändring, om man väljer att betrakta livet med prismor slipade av
Deleuze och Guattari.
Man har ofta hävdat att människan i de primitiva samhällena inte arbetade i egentlig mening, även om
hennes aktiviteter var ytterst kringskurna och reglerade; och samma sak gäller krigaren (Herkules ”stor
verk” förutsätter underkastelse under en kung).
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Det enda som räknas för Deleuze och Guattari, är det som gör skillnad, utan närmare definition. Vad gör skillnad här? Det är egentligen den enda frågan som behöver ställas om man vill förstå världen. Och här är en plats
som finns överallt och ingenstans. Här är det som förändras, vilket skiljer sig åt i olika sammansättningar. Förändringen är konstant men den kan studeras på olika sätt och från olika perspektiv. Vad som är arbete och vad
som kan förstås som något annat är avhängigt sammanhanget. Svaren på frågorna om kultur finns i helheten,
inte i delarna.
Det tekniska elementet blir verktyg när det abstraheras från territoriet och används på jorden som objekt;
men det är på samma gång som tecknet upphör att inskrivas på kroppen och i stället skrivs på en objektiv
och orörlig materia.
Sammanhangen som kulturvetaren studerar består av såväl reellt materiella aspekter som virtuellt icke-materiella. Vad som spelar roll går inte att avgöra på förhand och det man ser handlar delvis om vad man valt att se, vilket perspektiv man valt att studera fenomenet utifrån. Utgår man från att det bara finns ett enda bästa sätt att
studera något på, att det finns en bästa metod och ett enda sant svar, så är det ett val man gör. Verkligheten anpassar sig dock inte efter människornas kulturella preferenser, den är som den är och fungerar som den gör, alldeles oavsett hur man väljer att närma sig den och utan hänsyn till vilka kunskapspreferenser som är ropet just
för tillfället. Det spelar roll vad man väljer och vem man väljer att lyssna på. Vilka verktyg man använder har också betydelse eftersom olika verktyg är bra till olika saker och ger upphov till olika eﬀekter. Jag hänvisar till den
tanken när jag hävdar att det viktiga med vetenskapliga texter är hur innehållet kan förstås och användas, inte
vad som hävdas där. Det är inte upp till kulturforskaren att bestämma vad som är bäst, det måste avgöras demokratiskt.
För att det ska finnas arbete måste aktiviteten infångas av Statsapparaten och semiotiseras av skriften.
Därav aﬃniteten mellan sammansättningarna tecken-verktyg, skrifttecken-organisation av arbete.
Infånganden är viktiga att lägga märke till. Det är så maktordningar byggs upp och hålls samman. Genom annektering av tankar, ord och handling. Genom att få många att göra och tänka i samma banor och acceptera teserna
som förs fram som sanningen skapas en mäktig aktör genom kraften i massans kollektiva agens. Därför är diktatur ofta eﬀektiva sätt att organisera ett samhälle. Ett folk, en ledare, en ideologi. Fast låter man sig fångas in.
Förförs man av den store ledarens ord och underordnar sig, är man i händerna på en vilja som inte är ens egen.
Vad säger att jag kan lite på en som tilldelats oinskränkt makt? Varför ska hen bry sig om vad medborgarna vill?
Befolkningen som ger ledaren makt kan dock göra uppror. Territorialiseringen bär på frön till sin egen undergång, och lika problematiskt är deterritorialisering, för utan något slags sammanhållning finns inget samhälle.
Hållbarhet är ett tillstånd någonstans emellan.
Det förhåller sig helt annorlunda med vapnet, som har en väsentlig relation till smyckena. Vi förstår inte
längre vad ett smycke är, eftersom det genomgått så många sekundära adaptioner. Men något uppväcks i
vår själ när vi hör att metallarbetet var den ”barbariska” eller nomadiska konstformen par excellence och
när vi ser de mästerverk som härrör från denna mindre konst. Dessa spännen, guld- eller silverplaketter,
dessa smycken, är fästade vid små rörliga objekt; de är inte bara lätta att transportera utan hör bara till
objektet i så måtto som det rör sig.
Här kopplas en hel massa saker ihop, i en snygg och tankeväckande passage. Jag lägger särskilt märke till nomadens ambulerande verksamhet och dess kompetens att omforma materien. Tidigare har kulturvetaren liknats vid
en jujutsu-mästare som kanaliserar (förändrings)krafter. Kulturvetaren kan även liknas vid ett slags smed som
rör sig mellan olika malmfyndigheter och där det finns behov av deras kunskaper och färdigheter. Kulturvetaren
som ett slags mellanposition alltså, mellan hantverkare och krigare, upptagen med en verksamhet som ligger
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mellan arbete och fritt skapande. Nomaden följer med och förhåller sig till rörelser och skiftningar i terrängen.
Och dessa kan infångas och regleras, eller tillåtas följa minsta motståndets lag. Det är graden av territorialisering som bestämmer vad som blir vad.
Dessa plaketter är den rena hastighetens uttrycksdrag och anbringas på objekt som själva är mobila och i
rörelse.
Smycken som vapen är en märklig tanke, men just därför fascinerande, för det går inte att närma sig frågan utan
att först göra sig av med alla förutfattade meningar. För att förstå behöver man bli som ett förvånat barn som ser
världen för första gången, förundrad. Man behöver lära sig se förbi och bortse från alla kulturella överlagringar.
Smycken väcker känslor och deras värde är lika mycket aktuellt (tänk pengar) som det är virtuellt (tänk aﬀekt
eller begär). Meningen med smycken finns mellan och består av både och, därför kan de liknas vid hastighet.
Smycket riktar blicken till rörelsen och förändringen, relationer och tillblivelse.
De baseras inte på relationen mellan form och materia utan på relationen mellan motiv och grund, där
jorden inte är något annat än underlag och där det till sist inte finns något underlag alls eftersom grun
den blivit lika rörlig som motivet.
Kulturell efterfrågan, något virtuellt, ger upphov till aktuella eﬀekter. Ekonomin påverkar kulturen som påverkar
ekonomin i ett evigt kretslopp av ömsesidigt blivande. Det viktiga är vad som händer mellan. Ontologin som
Deleuze och Guattari utgår från handlar om relationer och tillblivelse, flöden och utbyte. Viljan att veta och begär att äga är kulturella förändringsdrivkrafter. Jag kan inte säga att jag förstår riktigt vad ovanstående citat handlar om, men det i sig driver tanken framåt och förr eller senare vet jag att jag hittar ett svar. Inte i texten utan
någon annanstans, och inte självklart av egen kraft och tankemöda utan lika troligt av slumpen. Om det man
undersöker är icke-linjära processer av ömsesidig tillblivelse måste man acceptera sakernas tillstånd och underordna sig verkligheten. Likt en nomad kan kulturvetaren bara följa med, kanalisera krafter och försöka upplösa
grunden för problem. Allt står och faller inte med enstaka passager av en enskild text och dess mening. Kulturen befinner sig i ständig rörelse och förändras hela tiden. Lika viktigt som det är att försöka förstå är det att inte fasta utan fortsätta arbetet.
De ger färgerna ljusets hastighet, gör guldet rött och silvret till ett vitt ljus. De tillhör hästens harnesk,
svärdets skida, krigarens klädnad, vapnets handtag, de dekorerar till och med saker som bara används en
gång, som pilens spets.
Smycken och önskan att äga har resulterat i såväl soldaters krigshandlingar som arbetares ihärdiga strävan i sitt
anletes svett. Aﬀekter blir till agens som ger upphov till eﬀekter. Om man låter konsekvenserna utgöra grund
för bedömningen av handlingarna som utförs, om man väntar med att fälla omdömen till efteråt, ökar möjligheten att makt fördelas mer rättvist och jämnt i samhället och kulturen. Där, i den tanken, finns frön till en mer
hållbar värld. Förståelsen för kulturens (avsaknad av) logik och arbetet med texter vars mening inte är given
utan kräver tolkning för att tala till en, ger kompetens att hantera den typen av problem som långsiktig hållbarhet utgör. Som den uppmärksamme läsaren märkt handlar boken inte direkt om hållbarhet eller kultur, kunskapen om bokens primära ämnen nås indirekt. Det är i alla fall min ambition och motivet för den tanken är att jag
utgår från att det är så verkligheten fungerar.
Oavsett vilka ansträngningar och vilket arbete de fordrat, tillhör de en fri handling relaterad till ren rörlig
het och inte arbetet med dess tyngd, motstånd och förbrukning. Den ambulerande smeden relaterar me
tallarbetet till vapnen och omvänt. Guldet och silvret får också många andra funktioner, men kan ändå
inte förstås utan det nomadiska bidrag som är krigsmaskinen, där de inte utgör materier utan uttrycks
drag som hänger samman med vapnen (krigets mytologi finns inte bara implicit i pengarna, utan är en
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aktiv del av dem). Smyckena är de aﬀekter som svarar mot vapnen och de förs med av samma hastighets
vektor.
Ägande och önskan att äga som smycket kan sägas vara ett rent uttryck för har gett upphov till en lång rad olika
eﬀekter genom historien, ingen tvekan om det. Äganderätten är närmast helig i det samhälle som idag växer
fram, vilket riskerar att kulturen blir blind för det faktum att myntet har en baksida. Pengar är en kraft som väldigt enkelt kan förvandlas till sitt eget syfte. Det är olyckligt, för då förlorar pengarna helt sin koppling till verkligheten och människorna blir ekonomins verktyg för att skapa ökad vinst, för vinstens skull. Detta är insikter
som en reflektion över smycken som vapen kan leda till. Tänker vidare och fastnar för metaller och des betydelse
för samhällsbyggande och kulturell förändring. Utan metall finns inget modernt samhälle och ingen igenkännbar kultur. Och ju fler metaller ett samhälle kan hantera, desto mer sofistikerad blir kulturen, enligt logiken, ju
fler delar desto mer mångfacetterad helhet. Metall är kultur och kultur är metall.
Metallarbeten, smyckesproduktion, ornamentering och till och med dekoration bildar inte en skrift, även
om de har en förmåga till abstraktion som inte på något sätt står skriften efter. Denna förmåga ingår helt
enkelt i en annan sammansättning. Nomaderna har inget behov av skrift utan lånar den från sina imperia
la, bofasta grannar, vilka till och med tillhandahåller en fonetisk transkription av deras olika språk.
Allt som kan omforma går att förstås som verktyg och nomaden har som sagt tidvis fungerat som ambulerande
smed, som omvandlare av metall. Kulturvetaren ses som ett slags nomadiserande metallurg som drar från ett
problem till ett annat och erbjuder sina kompetenser. Nomadologi handlar inte om svar, sanningar eller om att
lösa problem. Nomadologin är istället ett slags förmedlande länk mellan samhällets materiella och teknologiskt
aktuella aspekter och dess icke-materiella virtuella aspekter. En upptäckare och förlösare av flyktlinjer vars kunskaper kommer till sin rätt i arbetet med att förstå förutsättningar för förändring.
”Metallarbetet är barbarkonsten par excellence, filigran och guld- och silverbeklädnader [...] Den skytiska
konsten, baserad på en nomadisk krigarekonomi som på en gång utnyttjade och förkastade handeln, vil
ken var förbehållen främlingar, inriktade sig på denna luxuösa och dekorativa aspekt. Barbarerna hade ing
et behov av att besitta eller skapa en precis kod, till exempel en elementär pikto-ideografi, och ännu mind
re en stavelseskrift, som dessutom skulle kommit i konflikt med den skrift som deras mer avancerade
grannar utnyttjade.
Nomaderna i citatet kanaliserar önskan att äga genom att ställa sina metallurgiska kunskaper till samhällsbyggarnas förfogande. Och det är en process som fortfarande kan sägas pågå, om man väljer att se på detta som en tankemodell mer än som en historielektion. Än idag byggs samhällen av önskan att äga och av materia som omvandlas, fast i större skala och mycket mer eﬀektivt. Grundstrukturen är dock den samma. Nomader är idag på
utdöende, men det som nomaden representerar i tankemodellen som Deleuze och Guattari skapat är i högsta
grad levande. Rörlighet och tendenser till upplösande av strukturer finns överallt och kämpar ständigt mot tendenser till sammanhållande.
Under 300- och 400-talen f. Kr. tenderar den skytiska konsten vid Svarta Havet till grafisk schematisering
av formerna, vilket gör den mer till ett linjärt ornament än till en proto-skrift”.
Just den här passagen är svår. Stannar därför än en gång upp lite. Funderar intensivt över det jag just läste. Vad
ska jag skriva, hur kan jag tänka? Inser att jag inte har en aning. Samtidigt tänker jag att det kan få vara så, att
det är i sin ordning. Ibland blir det bara så när man läser denna typ av filosofi. Man kan inte för sitt liv begripa
vad man ska göra av det som står där. Men då kan det vara bra att veta att Deleuze och Guattari ser på sitt filosoferande som ett slags refrängmakeri. Texterna jag samtalar med är uppbyggda på variationer av ett mindre antal
teman, som man närmar sig via olika exempel. Om man inte förstår tankegången i en passage kan man läsa vida158

re i trygg förvissning om att det kommer nya annorlunda exempel, längre fram, som kanske fungerar bättre.
Ovanstående passage lämnas därför här okommenterad. Nästa gång kanske innehållet och orden talar till mig.
Så har det varit förut och det händer hela tiden. Kulturen blir aldrig färdig, den förändras hela tiden. Texterna
om kultur måste därför också förändras och allt som låses fast blir förr eller senare en lögn. Innehållet i denna
bok står och faller lika lite som kulturen den handlar om, med förståelsen av enstaka passager. Detta är ett samtal, inte en debatt, och det är viktigare att fortsätta rörelsen framåt än att fastna. Glöm inte vad ni inte förstår,
säger jag till studenterna. Det är mitt bästa pedagogiska tips. Den insikten har gjort mig till docent och den håller lärandeprocessen vid liv. Förr eller senare dyker en förklaring som fungerar upp, och det kan hända precis
när som helst. Lärande och utveckling, forskning och förståelse handlar inte om svar utan om frågor. Förmågan
att ställa frågor och kompetensen att hålla sig kvar i frågandet är viktigare än svar, om det är kultur man vill lära
sig förstå.
Förvisso kan man skriva på smycken, på metallplaketter och till och med på vapen, men i så fall genom
att man på dessa material applicerar en redan förefintlig skrift. Mer svårbestämt är fallet med runskriften,
eftersom den förefaller till sitt ursprung uteslutande bunden till smycken, spännen, metallarbeten, små
flyttbara objekt. Men i sin första fas hade runskriften bara ett svagt kommunikativt värde och en ytterst
begränsad oﬀentlig funktion.
Språk är också verktyg och Deleuze och Guattari skriver i ett annat kapitel i Tusen platåer om språkets redundans,
om att det inte är orden som räknas, utan viljan och makten bakom orden. Agens går inte att nåla fast, den uppstår som en eﬀekt av samverkan. Orden är bara upprepningar av uttryck, ett slags kanalisering och förstärkning
av kraften i rörelsen. Tänker man så riktas fokus mot makten, det (utan att definiera saken närmare) som driver
förändring. Tanken kan överföras till den akademiska världen. Kunskapen, det vill säga resultatet av forskarens
arbete, håller på att underordnas formen. Forskarkompetens avgörs genom att räkna antalet citat samt publikationer och notera vilka tidskrifter artiklarna publicerats i. Och mängden pengar forskaren dragit in är också meriterande i mycket högre grad än resultaten, för det ena antas självklart följa på det andra. Så här har det inte alltid
varit. Utfallet har med kultur att göra, med akademisk kultur. Forskare liksom alla andra måste anpassa sig till
sammanhangen de finns och verkar i, eller försöka verka för förändring. Nomaden i mig har en fallenhet att anpassa sig, men när jag ser tecken till kontroll av kunskap väljer jag att försöka göra vad jag kan för att bryta upp
strukturen. För jag är i akademin för kunskapens skull, inte för att få vara medlem av något exklusivt och hemligt sällskap som levererar sanningar till en förundrad allmänhet.
Dess karaktär av hemlighet gör att man ofta tolkat den som en magisk skrift. Det handlar snarare om en
aﬀektiv semiotik med följande drag: 1) signaturer som utmärker tillhörighet eller fabrikation; 2) korta
meddelanden som gäller krig eller kärlek.
Kanske kan man se på vetenskapliga publikationer på det sättet, som ett slags magisk skrift som ger innehavaren ära, berömmelse och makt. Ett slags aﬀektiv semiotik där innebörden avgörs av vem som talar. Professorns
ord är till exempel mer värda än doktorns, oavsett vad som sägs. Vetenskap och kunskapsproduktion liksom synen på kunskapens värde handlar också om tillhörighet, om vilket ämne man verkar inom och talar utifrån. Det
en naturvetare säger är oftast mer värt och tas på större allvar än humanistens ord. Därför får samma kunskap
olika genomslag beroende på vems mun den uttalas genom. Det skapar en miljö där samtalet underordnas debatten, där strid är viktigare än samförstånd och kommunikation. Vinnaren tar allt. Det är så det ser ut, så som det
blivit. Korta slagkraftiga texter där enkla lösningar presenteras är vad som efterfrågas. Långa filosofiska utläggningar orkar ingen läsa eller lyssna till. Abstraktioner och komplexa tankegångar finns varken tid eller ork att
jobba med i dagens snabbt föränderliga värld. Debatten vinner på område efter område över samtalet. Vapnen
segar över verktygen. Kulturen utarmas när rummen räﬄas och frågetecknen rätas ut. Världen och det moderna
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samhället behöver, som filosofen Jane Bennet (2001) säger, förtrollas. Förmågan att förundras behöver väckas
till liv. Det är en viktig kompetens i arbetet med att förstå kultur och för att arbeta med hållbarhet, eftersom det
handlar om komplexa och oöverblickbara problem. Utvecklingen går inte från klarhet till klarhet, kunskap är inte en linjär process, det är bara en lockande illusion som allt fler tyvärr accepterar som sanning, mer för att så
många andra verkar tro på villfarelsen än för att det finns belägg för tanken. Kulturvetarens uppgift blir då att
liksom pojken i sagan av H C Andersen ropa: Kejsaren är ju naken! Förändringen är hela tiden närvarande, som
en möjlighet. Flyktlinjer kan uppstå när som helst, överallt. Kulturen är som ett slags runskrift.
Den bildar en ”ornamental” snarare än en skriptural text, ”en föga nyttig upptäckt, till hälften lämnad åt
sitt öde”, ett substitut för skrift. Den får först värde som skrift i en andra fas, med danernas reform på
800-talet e.Kr. där de monumentala inskriptionerna uppträder i relation till Staten och arbetet.
Sanning är ett ord och därför ett högst relativt begrepp, även om dess antites inte är osanning. Jag väljer att närma mig världen, kritiskt vaksamt, analytiskt och med hjälp av tankeverktyg, och strävar inte efter att befästa sanningar eller efter att tala om hur det är. Jag vill samtala om det vi människor har att förvalta gemensamt. Bara så
kan ett hållbart samhälle växa fram, med stöd i sådant som fungerar. Om det är sant eller ej spelar mindre roll.
Hur långt är ett snöre? Hur länge varar en stund? Det sägs att kulturvetare är relativister, men det stämmer inte. Ryktet om poststrukturalismens och dekonstruktionens relativisering av sanningen bottnar i ett beklagligt
missförstånd. Kulturvetaren arbetar med andra typer av frågor som kräver andra typer av svar för att bli användbara. Vetenskapen är lika lite som samhället enhetlig och alla försök till likriktning hotar att leda till katastrof,
för verkligheten kommer aldrig att anpassa sig till kartorna människor orienterar sig i tillvaron med hjälp av.

Mellan kaos och kontroll

För att kunna reflektera över något, ett problem, framtiden eller vad som helst, behövs någon form av utgångspunkt. För att inte hamna i ett tillstånd där allt flyter och inget spelar någon roll krävs en fast punkt att ta spjärn
emot, om än temporärt. Världen förändras och med den kunskapen, därför kan man inte slå fast något för evigt.
Sanning är ett ord, en tanke. Vissa frågor kan besvaras säkrare än andra, men inget problem kan avgöras för
evigt, en gång för alla. Tror de flesta kan enas om det, men sedan blir det svårare.
Som utgångspunkt för vidare resonemang går det att förenklat tala om Royal science som ett slags vetenskaplig
praktik där huvudsakligen tre metoder (fast i praktiken kan dessa kokas ner till två) används. Forskaren kan arbeta med en induktiv metod där man använder sinnena och iakttar världen. Ju fler iakttagelser eller belägg man
har desto troligare är det att resultatet stämmer. Man kan också utgå från en deduktiv metod, där logiken och
slutledningsförmågan begagnas för att räkna fram ett koherent resultat. I praktiken används dock ett slags kombination av dessa båda metoder, vilket är naturvetenskapens sätt att söka kunskap, en hypotetiskt deduktiv ansats, där man ställer upp hypoteser och sedan försöker falsifiera dessa. Utgångspunkten är att man aldrig kommer att kunna nå sanningen och att det därför är bättre att hålla frågan öppen tills förklaringen inte håller längre.
Metoderna som många humanister använder sig av för att undersöka kultur är ofta mer pragmatiska. Kriteriet
på sanning rörande kultur handlar inom minor science mer om funktion än om evidens och logik. Det som fungerar kan sägas vara sant, men det gör samtidigt att sanningen förlorar sitt värde. Den är en del av poängen, för
den som antas äga sanningen tilldelas makt och den som har makt får inflytande över kunskapen, vilket gör det
svårt att skilja det ena från det andra. Eftersom makt och kunskap är två sidor av samma sak kommer (föreställningen om) sanning med ett högt pris. Risken, som är uppenbar och som går att iaktta överallt, är att man lyssnar mer på vem som talar, än vad som faktiskt sägs. Sanningen tränger sig så att säga mellan den som vet och det
man vet, och det blir svårt att skilja det ena från det andra. Ett mer användbart sätt att se på sanning är att be-

160

trakta den som; det som fungerar. Kulturvetenskapen, eller i alla fall den nomadologiska kulturvetenskap som här
skissas på, hämtar inspiration från tänkare och filosofer som inte levererar sanningar, som inte säger något bestämt om världen i sig. Det handlar om verktyg, verktyg som antingen fungerar, eller också inte. Och det finns
ingen anledning att bråka om verktyg. Verktyg ska sättas i verket och användas. Fungerar resultatet är svaret
gott nog, där, när och så länge det fungerar.
Om skillnader mellan verktyg och vapen, samt det faktum att det är kontexten och användningen, inte den enskilde eller syftet, som avgör vad som är vad, handlar den aktuella passagen som här används som ett slags verktyg.
Förståelse förmedlas genom att betrakta samhället och vardagen genom ett slags prisma, och samtalet som metod har valts för att försöka engagera fler i skapandet av vardagen, kultur och samhälle. Detta sätt att arbeta går
på tvärs mot den i samhället dominerande vetenskapssynen där man förväntas samla in empiriska data som bevisar att teserna som förs fram är sanna. Frågan är dock inte om det jag säger är sant eller falskt, utan om tankarna kan användas för att samtala om och öka förståelsen för kultur. Syftet med denna bok är inte att tala om hur
man ska tänka, utan att presenterar förslag på förståelser, mejsla fram begrepp och tankeverktyg som kan sättas
i arbete och i efterhand korrigeras i samspel med en bred allmänhet och som ett resultat av utvärderingar av resultatet.
Man kunde invända att verktygen, vapnen och tecknen faktiskt finns överallt, i en gemensam sfär. Men
detta är inte poängen, lika lite som att söka ett ursprung för varje enskilt fall. Det handlar om att finna
sammansättningarna, det vill säga bestämma de diﬀerentiella drag genom vilka ett element formellt till
hör en viss sammansättning snarare än en annan.
Här sätts något viktigt på pränt. Passagen visar hur betydelsefullt det är att undersöka sammansättningar, vad
som hålls samman, vad som håller samman samt vilka konsekvenser sammanhållningen ger upphov till. Vad sorterar och skiljer ut, vad bestämmer och reglerar? Det är en forskningsuppgift som allt för ofta glöms bort, ignoreras eller helt enkelt inte uppfattas som betydelsefull. Även inställningar är handlingar som definierar och formar
kulturen. Allt är resultat av och blir till inom ramen för sammanhang. Det finns ingen utsida, bara en enda stor
insida fylld av fåfänga försök att upprätthålla gränser av olika slag. Exakt vad som är vad eller hur något kan förstås går inte att veta. Det går att komma nära, men det man vinner i precision förlorar man i överblick och får
man betala i form av bristande hållbarhet, i alla fall om det är samhällen och kultur som studeras. Kunskap om
kultur växer ut ett slags trial-and-error-process.
Man kunde också säga att arkitektur och kokkonst har en aﬃnitet med Statsapparaten, under det att mu
siken och drogerna har diﬀerentiella drag som förbinder dem med de nomadiska krigsmaskinerna.
Arkitekturen och kokkonsten i citatet är exakta vetenskaper där utrymmet för improvisation är litet, medan själva livsluften för såväl droger som musik är kreativitet, icke-linjär tillblivelse och improvisation. Krav på exakthet
har som mål att eliminera avvikelser, medan nyskapande snarast kräver avvikelser. Det ena är vaken bättre eller
sämre än det andra, per se. Beroende på kontext och bara i efterhand vet man vad som fungerade till vad och
vilka konsekvenser det gav upphov till, där och då. Allt handlar på ett eller annat sätt om samspel och tillblivelse. Samhället är en abstrakt maskin, som drivs framåt dels av statsapparatens och Royal science krav på kontroll
och exakthet, dels av nomadologins krigsmaskin och dess öppenhet för nya lösningar, kreativitet och följsamhet.
Det är alltså en diﬀentiell metod som ligger till grund för distinktionen mellan vapen och verktyg: rikt
ning (projektion-introception), vektor (hastighet-gravitet), modell (fri handling-arbete), uttryck (smyck
en-tecken), passions- eller begärstonalitet (aﬀekt-känsla).
Komponenterna som bygger samhället och den värld vi lever i är många och olika. En komplett lista går inte att
skapa för det tillkommer och försvinner hela tiden saker och aspekter förändras ständigt. Uppräkningen i citatet
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ovan kan betraktas som en påminnelse för människan att kulturen är för oss vad vattnet är för fiskarna, något vi
behöver och påverkas av men som är mycket svårt att se och förstå, om man inte verkligen anstränger sig. Det
är en uppräkning av delarna som den abstrakta maskinen sätter i rörelse. Observera att den abstrakta maskinen
saknar egna delar. Därför går den heller inte att plocka isär, det går bara att plocka bort eller lägga till delar och
komponenter. Det går inte att nå fram till maskinen. Den kan bara accepteras som ett slags naturlag. Insikten,
den typen av insikt, hjälper oss dels att se och förstå mellanrummens betydelse, dels utgör den det där lilla men
inte obetydliga momentet av osäkerhet i tillvaron vilket gör att världen förändras och framskrider, inte linjärt
utan icke-linjärt. Här finns orsaken till att exakthet aldrig går att nå.
Utan tvivel tenderar Staten att förenhetliga regimerna genom att disciplinera sina arméer och göra arbe
tet till en grundläggande enhet, det vill säga genom att ålägga dem sina egna drag. Men det är inte uteslu
tet att vapnen och verktygen inträder i andra allianser, att de fångas in i nya sammansättningars förvand
lingar. Det händer att krigaren bildar allianser med bonden eller arbetaren, men det tillkommer i huvud
sak arbetaren, i industrin eller på landsbygden, att återuppfinna krigsmaskinen.
Ständigt och överallt detta spel mellan kaos och kontroll. Allianser som bildas och gränser som överskrids. Territorialisering och deterritorialisering är två motstridiga rörelser som skapar dynamik och osäkerhet om tillblivelsens riktning. Hur mycket man än vill och önskar att det gick att veta vart vi är på väg så går det inte. Visste vi
vore allt annorlunda. Det är inte en fråga om bristande kunskap, dåliga verktyg eller avsaknad av resurser, det är
ett faktum att det inte går att veta. Framtiden är och förblir öppen. Det man kan veta är emellertid vilka komponenter som finns i det aktuella sammanhanget, och det går att öka förståelsen för förutsättningarna för förändring. Kontrollera kultur eller styra den mot mål är omöjligt. Ju förr man inser det desto bättre. För att lyckas hantera hållbarhetsutmaningen är det avgörande att dessa insikter behandlas med respekt och ödmjukhet.
Jag har här ovan på olika sätt knutit an till tankar som ligger i linje med det lutande planet som är ett slags gyllene vetenskaplig regel, en insikt om en gräns i naturen som inte går att överträda. Den säger att det man vinner i
kraft förlorar man i väg. Med den tanken i bakhuvudet tar jag mig friheten att bege mig ut på en hissnande associationsbana. Det lutande planet är liksom hävstången, skruven, kilen, hjulet och blocket exempel på enkla maskiner. Deleuze och Guattari skriver som bekant om abstrakta maskiner. Det vill säga komplexa processer som
utgår från enkla principer. Detta får mig att än en gång tänka på socialpsykologen och filosofen Johan Asplund
som i boken Hur låter åskan ställer frågan om inte vetenskapen har kommit till vägs ände. I alla fall delar av den
vetenskap som kan sägas ligga nära det positivistiska idealet (vilket ska läsas som en grovt tillyxad karakteristik
av sådant vetenskapligt arbete som strävar efter total objektivism). Hos Asplund finns många befriande vägar ut
ur sådana kunskapsteoretiska låsningar som man lätt hamnar i om man avkräver den humanistiska vetenskapen
samma absoluta exakthet och fullkomliga objektivitet som föreskrivs inom den ”konventionella vetenskapsteorin” som Asplund är kritisk till. Begrepp är ett slags maskiner, enkla maskiner som bygger på insikter om saker
och tings natur men som inte ger några absoluta svar. Maskiner används för att skapa saker. Kreativitet är en
sorgligt underskattad förmåga som behövs för att förstå kultur. Kreativiteten måste dock tyglas för att bli användbar, dess kraft måste kanaliseras och omformas för att komma till nytta. Så vill jag se på begrepp, som försök att hantera kreativitet och rikta den kritiskt analytiska blicken.

Framtiden förstås först i efterhand

Deleuze och Guattari återkommer ofta till tanken om tärningen, vilken är en lysande illustration av hur vetande
och slump kan kombineras och ge upphov till den värld som bebos av människor. Man kan begränsa antalet möjliga utfall av världens tillblivelseprocess, men bara till en gräns, vilket tärningens sidor visualiserar. Sedan är det
slumpen som avgör. Världen är inte finit, den är infinit. Upprepningar kan ibland motverka sitt syfte och förhindra att det som upprepas uppfattas och tas in, men jag tar risken att än en gång påpeka faktum: Framtiden finns
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inte, den skapas här och nu. Den tanken är grunden för allt som sägs här och den betyder att kultur är resultatet
av handling. Ingen kan veta vad som ska hända, för det som händer sker först när någon gör något och ingen
kan veta på förhand vad alla kommer att göra. Och då har ändå bara mänskliga handlingar beaktats och det man
vet. Lögner, desinformation, känslor och farhågor påverkar dessutom lika mycket som kunskaperna om det som
är känt. Lägg därtill tsunamis, orkaner, torka och andra naturfenomen, asteroider och så vidare. Det oväntat
oväntade är inget undantag, det är regeln. Det är kulturvetenskapens utgångspunkt och budskap till mänskligheten. Kulturvetenskap kan lika lite som någon annan vetenskap bestämma vad som är ett gott och hållbart liv.
Kulturvetenskapen kan bara ge människor verktyg att tänka med hjälp av, peka ut möjliga riktningar och undersöka förutsättningar för förändring.
Bönderna gav ett viktigt bidrag till artilleriets historia under de hussitiska krigen när Zizka beväpnade de
rörliga forten, gjorda av oxkärror, med bärbara kanoner. En aﬃnitet mellan arbetare och soldater, mellan
verktyg och vapen, mellan känsla och aﬀekt, utmärker de framgångsrika ögonblicken i de folkliga revolu
tionerna och krigen, även om de må vara flyktiga.
Av historien kan man lära mycket, så länge man bara inte tror att historien säger något om framtiden. Som verktyg för att tänka om det som är här och nu, om kultur och om möjliga framtider, är historien dock oundgänglig.
Historien är ett fantastiskt redskap.
Det finns en schizofren smak för verktyget som får det att övergå från arbetet till den fria handlingen, en
schizofren smak för vapnet som får det att bli ett medel för fred, för att uppnå fred. På en gång en motat
tack och ett motstånd. Allt är tvetydigt.
Exempel på liknande saker finns i överflöd i historien. Tänker på atombomben som skapades för att få slut på
användandet av vapen och för att förhindra krig. Allt är verkligen tvetydigt och beroende av vilket perspektiv
man betraktar fenomenet. Kulturen är dessutom fylld av paradoxer som ger upphov till ambivalens och osäkerhet. I en värld som dyrkar exakthet och strävar efter kontroll betraktas dessa och liknande oundvikligheter som
problem som måste elimineras. Allt mer tid och resurser läggs därför på att kontrollera det okontrollerbara. Paradoxer är emellertid inget problem som går att lösa med bättre och mer utvecklade kunskaper och metoder. Paradoxer kan bara accepteras och hanteras. Kulturen är som den är och fungerar som den gör, inte som människan
önskar att den borde. Royal science må vara mönstervetenskapen, akademins flaggskepp och den förfogar onekligen över mäktiga verktyg för kontroll. Men om det som ska undersökas är levande och föränderligt samt fyllt av
paradoxer spelar det ingen roll hur mycket makt och resurser man förfogar över, är uppdraget omöjligt så är det.
Minor science kan lika lite som Royal science svara på alla frågor. Minor science behövs för att kunna hantera
frågor som rör förändring och kultur, som är en helt annan typ av frågor. Det vill säga frågor och problem utan
givna svar.
Men vi tror inte att Ernst Jüngers analyser diskvalificeras av denna tvetydighet när han framställer ett por
trätt av ”Rebellen” som en transhistorisk figur som för med sig såväl Arbetaren som Soldaten längs en
gemensam flyktlinje där man på en gång säger ”Jag söker ett vapen” och ”Jag letar efter ett verktyg”: att
dra linjen, eller, vilket är det samma, gå över linjen, passera den, eftersom linjen bara dras genom att över
skrida separationen.
Först genom att överträda reglerna upptäcker man dem, visst känns det igen. Vissa regler, det vill säga regler som
inte är resultatet av kollektiva överenskommelser, går bara att upptäcka i efterhand, av det enkla skälet att de
har sitt ursprung i djupet av sammanhangen där de finns och verkar. Lagen ser ut att bestämma vad man får och
inte får, men den driver inte utvecklingen, den uppstår mellan, förändras och följer med. Lagen både speglar och
förändrar kultur, på samma sätt som kulturvetenskapliga rön.
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Utan tvivel är inget mer gammaldags än krigaren: det är länge sedan han transformerades till en annan
gestalt, nämligen militären. Och arbetaren har råkat ut för så många missöden ... Men likväl återföds kri
gare, med många tvetydigheter: de som förstår våldets onödighet, men står nära en krigsmaskin att åter
skapa med aktiva och revolutionära motattacker. Även arbetare återföds som inte tror på arbetet men står
nära en arbetsmaskin att återskapa, med aktivt motstånd och en teknologisk frigörelse.
Det som är betydelsefullt, själva upphovet till förändring, sker i marginalen och först i efterhand går det att veta
vad som var vad och hur det blev. Utveckling, samhällen och kultur förändras med andra ord evolutionärt. Evolution är resultatet av en mångfald olika försök som kastas ut i en miljö. Och resultatet är ett slags samspel mellan det som fungerar och kontexten där det fungerar, när det fungerar och så länge det fungerar. Alltså rörelse,
tillblivelse, förändring. Svaret finns varken i delarna eller i miljön utan uppstår i mellanrummet. En evolutionär
logik är en logik som bygger på delat ansvar, på dels principen av utkastande av idéer och tankar, uppslag och
hugskott. Dels på mottagandet av idéerna och miljön där förslagen värderas. En evolutionär logik är en logik
som är öppen och icke-linjär. En logik som utgår från att den enda vägen alltid leder fel och som utgår från tanken om att vägen till kunskap alltid är en omväg. Evolutionär logik ser inte ett misslyckande som en katastrof,
utan som början på något nytt och förhoppningsvis bättre. Evolutionär logik bygger på tillit, formulerar visioner
och hyser hopp.
De återupplivar inte gamla myter eller arkaiska figurer, utan utgör de nya gestalterna i en transhistorisk
sammansättning (vare sig historisk eller evig, utan otidsenlig): den nomadiske krigaren och den ambule
rande arbetaren. De föregås redan av en dyster karikatyr, legosoldaten och den kringresande militärin
struktören, teknokraten och den mobile analytikern, CIA och IBM. Men en transhistorisk figur måste för
svara sig lika mycket mot de gamla myterna som mot de preetablerade och föregripande
förvrängningarna. ”Man går inte tillbaka för att återerövra myten, man möter den på nytt när tiden darrar
ända in i sina grundvalar under den yttersta faran”.
Vackert uttryckt. Citatet får mig att tänka på Donna Haraway och hennes cyborgmanifest, som är en vetenskapsteoretisk klassiker. Att vara cyborg handlar dels om att befinna sig i ständig rörelse mellan olika positioner, dels
om att oupphörligt försöka avläsa verkligheten på nya och konstruktiva sätt. Och det i sin tur kan sägas handla
om att sträva efter att nå den punkt där ”filosofin med nödvändighet blir poesi”, som Deleuze (1990:49) menar
att Foucaults arbeten kännetecknas av. Han skriver vidare, i boken om Foucault att,
Det väsentliga är att ha upptäckt och mätt ut denna okända terräng där en litterär form, en vetenskaplig
proposition, en vardaglig fras, en schizofren meningslöshet etc. alla är utsagor på samma sätt, fastän de
inte har någon gemensam nämnare – och att göra detta utan vare sig diskursiv reduktion eller ekvivalens.
Det är denna punkt som varken logikerna, formalisterna eller tolkarna uppnått. Vetenskap och poesi är
båda två i lika hög grad vetande. (Deleuze 1990:51).
Allt vetande är variationer, kombinationer och modifikationer av en högst begränsad uppsättning insikter. Väldigt lite är nytt under solen. Trots att allt är sig likt förändras tillvaron hela tiden. Inte för att särskilt mycket
nytt tillkommer, utan för att relationerna mellan delarna förskjuts och för att gränser skapas och löses upp. Vill
man förstå kultur måste man acceptera detta och förhålla sig till förutsättningarna. Olika kunskaper och sätt at
bedriva vetenskap är bra till olika saker. Formen för resultatredovisningen kan inte vara den samma över hela
linjen. Kunskap om kultur går inte att förmedla på samma sätt som kunskap om natur. Vetenskapligt skrivande
och poesi rymmer lika mycket förklaringskraft, fast på olika områden och till olika saker. Jag skriver som jag gör
för att det är kultur jag skriver om och försöker förstå, inte för att försvåra eller vara märkvärdig. Tyvärr skylls
ofta på budbäraren. Varför skriver kulturvetare inte enkelt och förståeligt? Svaret på den frågan är samma som i
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alla vetenskaper: Vetenskap handlar om att förenkla så mycket det bara går, men förenklar man mer än så förklarar man något annat än vad frågan handlade om.
Kampsporter och spetsteknologier har värde bara genom sin möjlighet att förena arbetarmassor och kriga
re av en ny typ. En gemensam flyktlinje för vapnet och verktyget: en ren möjlighet, en mutation. Det for
mas tekniker för underjorden, luften, det submarina, vilka mer eller mindre tillhör världsordningen, men
som också ofrivilligt uppfinner och ackumulerar laddningar av vetande och virtuella handlingar som kan
användas av andra, detaljerade men likväl lätta för andra att använda i nya sammansättningar. Gerillan
och militärapparaten, arbetet och den fria handlingen, har alltid lånat av varandra i en kamp som är desto
mer varierad.
Kulturvetaren förfogar över verktygen, men svaren skapas bland människor i vardagen. Kunskap om historien
kan vara till hjälp för att förstå tillvaron och vilka risker nuvarande ordning är behäftad med men framtiden vet
ingen något om. Kultur är det som sker medan vi är upptagna med livets och tillvarons krav, den är inget i sig.
Kultur är ett slags abstrakt maskin som bara kan förstås genom att leva i den och göra sig uppmärksam på den.
Levt liv kan beskrivas på lika många olika sätt som det finns medskapande människor som upplever resultatet.
Antingen fungerar metoderna och förklaringarna, eller också inte. Att spilla tid och resurser på debatter om vem
som har den bästa förklaringen är slöseri med tid och resurser. Därför undersöker jag samtalets möjligheter, för
att kunskap om kultur alltid är ömsesidig och kan användas på olika sätt och till olika saker.

Förändra och omvandla, eller följa och anpassa?

Det växer fram ett hårt tidspressat, målstyrt, eﬀektivitetsjagande och genomreglerat samhälle idag. Kulturens
förändring rör sig snabbt i den riktningen. Inte för att det måste vara så, och det går att hindra utvecklingen. Ett
annat samhälle är möjligt, om tillräckligt många vill och faktiskt gör något för att leda utvecklingen i en annan
riktning. Utan kunskap om kulturens inneboende logik blir det dock svårt. Och saknas tiden och om det inte
finns förståelse för behovet av tid och marginaler blir det svårt att hitta utrymme och möjlighet att göra sådant
som hjälper tankarna framåt och som utvecklar och fördjupar insikten om kulturens karaktär och roll. Kunskap
om kultur kräver något både av mottagaren och sändaren. Både forskaren och allmänheten, måste förstå att kunskapen om kulturen på många sätt går på tvärs mot mycket av det som tas för givet i samtidskulturen. Tid för
arbete med filosofiskt sökande arbete och läsning av sådana texter håller därför på att bli en bristvara. Samtal
kräver utrymme och tid för reflektion, tystnad är ett viktigt inslag i lärda samtal. Typen av tänkande och texter
som leder tillförståelse för dessa saker måste man lära sig uppskatta. Det initiala motståndet är mycket stort för
väldigt många och när varken tiden, resurserna eller förståelsen för vad som krävs finns kommer kulturvetenskapen att få svårt att hävda sig i konkurrensen. Inte för att man inte vill eller förstår (kunskaps)värdet, utan för att
samhällets organisering och dagens ersättningssystem inte ser värdet av den typen av investeringar. Och så
länge insikt om och förståelse för detta saknas kommer nomadologisk kunskap allt mer att utarmas och om den
utvecklingslinjen inte bryts snart är risken stor att det inom en inte allt för avlägsen framtid bara finns standardiserade artiklar i internationella referee-granskade, journals att tillgå för den som vill förstå kulturen och samtiden. Mediet är del av och påverkar innehållet, formen reglerar i hög grad innehållet. Ett skrämmande och kunskapsfientligt scenario, men en högst reell risk. Och så blir det när kartan ges företräde framför terrängen, när
kontroll och målsäkring är viktigare än förståelse för tillvarons komplexitet. Kulturen kan förnekas, men ingen
undkommer eﬀekterna och konsekvenserna av handlingarna som följer på att många agerar i enlighet med föreställningar som växer fram i en kulturförnekande kultur.
Jag vet vad som hjälper mig fram. Jag vet hur jag skall göra för att utvecklas och bli en bättre forskare. Och jag
har lärt mig att finna tiden och organisera vardagen för att skapa utrymme för det jag behöver. Jag väljer att anpassa mig efter reglerna och har lärt mig hitta kryphålen som ger mig tid och möjlighet att göra det som verkli165

gen betyder något. Jag håller mig med andra ord till kartan, på pappret och gentemot systemet. Vi lever dock alla i sammanhang som inte fullt ut kan kontrolleras. Så länge det ser ut som jag är upptagen med och okritiskt
accepterar kartan och så länge systemet får det systemet begär, skapas tid och utrymme att skriva böcker och
utföra kulturforskning på kulturens premisser och i enlighet med reglerna som utgår från kunskapsmålet. Det
ena är en förutsättning för det andra.
PROBLEM 3: Hur uppfinner eller finner nomaderna sina vapen?
PROPOSITION 8: Metallurgin bildar i sig ett flöde som med nödvändighet löper samman med
nomadismen.
Malmbrytning handlar inte bara om att utvinna resurser, det påverkar såväl miljön som det kulturella sammanhanget och förutsättningarna för tänkande och förändring. Nomaden befinner sig i ett slags mellanposition där
hen utgör ett moment av förändring i sammanhanget. Nomadologi är ett slags omvandlare av flöden, skapare av
verktyg och samtalspartner i processen som kulturen blir till genom.
Stäppens folk är mindre kända för sina politiska, ekonomiska och sociala regimer än för krigiska
uppfinningar vad gäller defensiva och oﬀensiva vapen, komposition och strategi, och vad gäller de teknolo
giska elementen (sadel, stigbygel, hästsko, harnesk ...). Historien bestrider var och en av dem men lyckas
ändå inte helt sudda ut nomadernas spår.
Nomadernas historia ligger höljd i dunkel, dold för världen eftersom nomader lever i ett slätt rum som mycket
mer än stadsbyggarnas utgörs av ett ständigt här och nu, i relation till terrängen. Nomaden anpassar sig och följer. Stadsbyggaren anpassar och förändrar. Två olika sätt att organisera, två ytterlighetsexempel längs ett kontinuum. Ingen av karakteriseringarna kan sägas existera renodlat, som levt liv eller praxis. Vad vi har att göra med
är tankefigurer. Och nomaden står här för anpassning och det som är i rörelse. Ett ambulerande liv, en problemupplösare. Stadsbyggaren löser problem som uppstår på den plats hen finns och verkar. Nomaden gör det hen
ska och drar vidare, ständigt i rörelse. Båda kan sägas samverka och ge olika samhällen sin unika karaktär genom att påverka helheten och utvecklingen på marginalen.
Nomaderna uppfinner sammansättningen människa-djur-vapen, människa-häst-båge. Genom dessa sam
mansättningar av hastighet kännetecknas metallens tidsåldrar av uppfinningar. Man har kunnat jämföra
hyksosfolkens skaftade bronsyxa och hettiternas järnsvärd med små atombomber.
Varje tid och alla sammanhang har sin unika sammansättning av komponenter och aktörer, och det är genom
samverkan mellan delarna som samhället formas, av interna och externa faktorer i samspel. Inget är sig någonsin likt, och helheten påverkar riktningen på tillblivelsen. Kultur är en självorganiserande kreativ process utan
mål, en rörelse utan mening. Kultur är ingenting i sig själv. Vill man förstå den måste man intressera och engagera sig i rörelsen och undersöka förutsättningarna för förändring inifrån, på kulturens egna premisser. Allt och
alla kan göra skillnad. Det som tagits ur jorden och omvandlats kommer att påverka helheten och går inte att
göra ogjort.
Man har också kunnat skapa en tämligen precis periodisering av stäppens vapen och visat växlingen mel
lan tung och lätt beväpning (den skytiska och den sarmatiska typen) och deras blandformer. Sabeln i gju
tet stål, ibland kort och böjd, ett vapen som används för attacker från sidan, innefattar ett helt annat dyna
miskt rum än smidesjärnsvärdet som används för attacker framifrån: det var skyterna som förde den till
Indien och Persien, där araberna sedan tog upp den.
Uppfinningar kastas ut i världen och väl där lever de sitt eget liv, tillsammans med allt annat som interagerar
med vartannat. Ingen kan på förhand beräkna eller veta vilka konsekvenser utkastandet och det som kastas ut
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kommer att ge upphov till. De enskilda delarna och helheterna kan bara studeras i efterhand, eller genom att
följa med i flödet. Men bara det som lämnat spår efter sig kan tas med i analysen. Och därför är det svårt att förstå exakt vilken inverkan nomaden har på tillblivelsen, trots att det är lätt att inse att de påverkar. Samma gäller
kulturen. Alla ser och lever med den, men den är svår att räkna på och säga något bestämt om. Kulturen är dock
så och därför är det olyckligt att kulturvetare uppfattas som flummiga, och kulturvetenskap betraktas som något
man inte behöver befatta sig med. Man kan lätt få uppfattningen att det är Royal science eller naturvetenskap
som är den enda vetenskapen värd namnet. Inget kunde vara mer fel. Även kunskap är resultatet av samverkan.
Ju fler forskare som delar med sig av sina olika kunskaper och som lyssnar på varandra, desto bättre. En specialiserad, kontrollerad och eﬀektiv akademi är en sårbar akademi som hotar samhället på sikt och påverkar hållbarheten negativt.
Man kan hålla med om att nomaderna förlorade sin innovativa roll i och med eldvapnen, och framför allt
kanonen (”kanonkrutet besegrade deras snabbhet”). Men detta behöver inte bero på att de inte förstod
att använda den: arméer som den turkiska, med levande nomadtraditioner, utvecklade en enorm eldkraft,
ett nytt rum; och på ett ännu mer karakteristiskt sätt kunde det lätta artilleriet med lätthet integreras i
den rörliga formationen av vagnar, piratskepp, etc.
Humaniora kan uppfattas vara oviktig, men tänker man så har man inte ägnat frågan tillräcklig fördjupning och
möda. Då balanserar man på gränsen till omnipotens som riskerar att falla över i hybris, vilket medför enorma
risker. Likande exempel finns det gott om i historien. Men som man brukar säga, det enda människan lär av historien är att man aldrig lär av historien. Kanske är det så eftersom detaljerad och evidensbaserad kunskap om
historiska skeenden (som antas ha et högre kunskapsvärde än mer tolkande ansatser och resultat) gör att man
inte känner igen faran ens om man har den mitt framför sig, om den inte ser ut exakt som det man lärt sig vara
rädd för. Aktar man sig endast för det man vet något säkert om och tydligt känner igen blir man blind för andra
risker, trots att de bygger på samma underliggande logik. Humaniora är ingen garanti för lycka och framgång,
men med bättre kunskaper om förutsättningarna för förändring och logiken bakom förändringen kan många potentiella hot undanröjas tidigare och fler utmaningar hanteras bättre. Kunskap om kultur kan aldrig användas
som bevis.
Om kanonen markerar en gräns för nomaderna är det snarare för att den kräver ekonomiska investeringar
som endast en Statsapparat klarar av (inte ens handelsstäderna förmår det). Det kvarstår att man vad gäl
ler de blanka vapnen, och till och med för kanonen, ständigt finner en nomad vid horisonten för den ena
eller andra teknologiska släktlinjen.
Förändring kräver rörelse och inte minst förståelse för rörelsens logik, dess dynamik och det faktum att den är
icke-linjär. Det är vad nomaden står för i tankemodellen. Moment av förändring och upplösning. Statsapparaten
står för kontroll och sammanhållande. Kaos och struktur, däremellan blir världen till, av materia som omvandlas
och av tankar och viljor. Kulturvetenskap handlar om förståelse för tillblivelsens och självorganiseringens logik.
Det är en komplementär vetenskap som följer med i rörelsen, samtalar, utmanar, lockar och provocerar. Mottot
är: Låt oss göra ett försök, tillsammans.

Samverkan i mellanrum

Arbetet med en så pass öppen och mångtydig text som den Deleuze och Guattari författat och som här samtalas
med, ställer krav på den som vill förstå. Men inte sådana krav man vanligtvis brukar ställa, som handlar om att
lära sig söka svar i texten eller hos författaren. Svar på frågor om kultur finns inte nedlagda i världen för oss att
upptäcka. Svaren måste skapas. Det är utgångspunkten för arbetet. Betänk att det är ett slags aforismer vi har
att göra med, som får sin mening genom analysen av innehållet. När jag läser originaltexten och griper mig an
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tankarna utifrån författarnas instruktioner och råd finner jag inget av det som Deleuze och Guattari har anklagats för. Jag ser inga tecken på elitism. Jag letar efter och finner verktyg som fungerar för att förstå. Textens eventuella innebörd skapas genom arbetet med att förstå och lära sig hantera innehållet. Meningen finns inte i texten, den uppstår i mötet mellan den som läser och det som blir läst och i relation till det aktuella sammanhanget. Det går inte att få ut något genom att passivt läsa deras texter och förväntas sig att få svar. Texterna blir begripliga först när man jobbar med dem. Det krävs engagemang för att mening ska uppstå. Innebörden måste skapas och ser därför olika ut för olika läsare. Samtala är det enda man kan göra för att nå kunskap om komplexa
problem, debatten leder tankarna i helt fel riktning. Deleuze och Guattari skriver texter att återvända till, texter
som går att hämta olika mening ur vid olika tillfällen. Texter som inte är låsta till formen, texter som förändras
tillsammans med läsaren och kontexten de ingår i. Nomadologiska texter. Inte bara i naturen är mångfald en förutsättning för hållbarhet, det är lika viktigt i akademin och samhället. Intellektuell mångfald är en förutsättning
för framväxten av ett levande och kreativt kunskapssamhälle. Arbetet med aforismer främjar kreativitet, och
även om kreativitet är en nyckfull och bångstyrig egenskap som inte går att kontrollera eller styra är det en hållbarhetsfrämjande och kunskapsutvecklande mänsklig egenskap.
Både originaltexten och innehållet i denna bok saknar egen mening. Det är texter som måste tillföras mening
utifrån för att bli begripliga, texter som är framåtblickande och som tillhandahåller verktyg istället för sanningar.
Och det är kontexten som helhet som bestämmer meningen och ger den dess betydelse. Värdet av texten går
bara att avgöra med ledning från konsekvenserna som går att knyta till det analytiska arbetet. Det som står skrivet är bara en av komponenterna som krävs för att mening och förståelse skall uppstå. Läsaren är därför lika viktig som författaren, vilket för övrigt också gäller i arbetet med att förstå kultur, förutsättningar för förändring
och hållbarhet.
Uppenbarligen är varje enskilt fall kontroversiellt, till exempel de omfattande diskussionerna om stigby
geln. Detta beror på att det är svårt att i allmänhet skilja på vad som härrör från nomaderna som sådana
och vad de mottar från det imperium med vilket de kommunicerar, som de erövrar eller i vilket de integre
ras.
Underskatta aldrig mellanrummen och momenten av osäkerhet. Vill man förstå kultur måste man medvetandegöra och beakta tillvarons icke-linjaritet och göra sig uppmärksam på det som händer i tillvarons marginaler.
Flyktlinjerna som förändrar uppstår mellan. Det mesta kommer att vara sig relativt likt framöver men allt kommer inte att fortsätta oförändrat. Något kommer att ändras, och eftersom ingen kan veta exakt vad, var eller när
ändringen kommer att ske, måste det finnas beredskap för både det oväntade och det oväntat oväntade. Eftersom ingen kan veta vad som ska hända och eftersom tillblivelseprocessen inte går att kontrollera är det avgörande att kunskapen om kultur hålls öppen och att man bygger in och försvarar väl tilltagna marginaler i samhället.
Bara så kan långsiktig hållbarhet uppnås och bevaras. Genom att erkänna och medvetandegöra slumpens existens förstår man värdet av marginaler och vikten av luft i systemen och det öppnas upp utrymmen för eftertanke, reflektion och samtal som är en förutsättning för hållbarhet.
Mellan en imperial armé och en krigsmaskin finns så många gråzoner, mellanlägen och kombinationer,
att många saker kommer från den förra. Exemplet med sabeln är typiskt och till skillnad från stigbygeln
helt otvivelaktigt: även om skyterna var de som spred sabeln och förde den till hinduerna, perserna och
araberna, var de också dess första oﬀer: det var det kinesiska imperiet under Ts’in- och Han-dynastierna,
vilka var de enda att behärska gjutning av stål och masugnsteknik, som uppfann den.
Här finns tydliga paralleller till atombomben. En innovation som skapades i ett syfte men som i realiteten, längre fram i tiden kom att motverka sitt ursprungliga syfte. Vad kan vi lära av detta? Jo att ingen kan veta på förhand vad som är vad. Allt får sin mening i efterhand. Vidare måste man samtidigt vara medveten om att exakt
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samma händelse eller innovation kan uppfattas på diametralt olika sätt beroende på vilken sida man står eller
från vilket perspektiv den/det betraktas. Det är på det här sättet eftersom kulturen är en multiplicitet, och sådana kan aldrig definieras exakt. Det närmaste man kommer en definition är: Fler än en, färre än många. Vilket
samtidigt är ett sätt att säga att definitioner är meningslösa. Krav på definitioner och exakthet är implicit ett
krav på rättning i ledet, det vill säga ett försök att utöva makt. Koppla samman det med människans fallenhet
för att lyda och följa, så är det enkelt att förstå hur makt är något relationellt.
Desto mer skäl finns det att med anledning av detta exempel peka på de svårigheter som arkeologer och
moderna historiker stöter på. Inte ens arkeologerna går fria från ett visst hat eller förakt gentemot noma
derna. I fallet med sabeln, där fakta redan talat tillräckligt för ett imperialt ursprung, tror sig den bäste
kommentatorn behöva tillägga att skyterna i vilket fall inte kunde ha uppfunnit den eftersom de var elän
diga nomader och det smälta stålet med nödvändighet kommer från de bofastas miljö.
Citatet rymmer ett skolexempel på försök till maktutövning. Det är en illustration av tanken om att den som har
anseende både har utrymme och mandat att lägga fram antaganden, som med tiden och genom att teserna upprepas blir till sanningar enligt logiken, ingen rök utan eld. Makten kommer ur människans tvekan och osäkerhet. Den är ett resultat av kollektivt dåligt självförtroende: Vem är jag att invända mot den som är säker på sin
sak, tänker allt för många, allt för ofta. Och detta är i sin tur ännu ett exempel på hur territorialisering blir en
självgenererande process. Det krävs mod och insikt för att resa invändning mot den som är säker, mot den som
har en examen eller uppbär ett ämbete. Oavsett hur mycket den överordnade har på fötterna kommer det som
sägs alltid på marginalen att värderas lite högre, och om den som reser invändningar inte kan möta den andre på
samma nivå avseende makt och inflytande kommer det hen säger att granskas lite hårdare.
Men varför anta, i enlighet med den uråldriga och oﬃciella kinesiska versionen, att desertörer från den
imperiala armén skulle ha avslöjat hemligheten för skyterna? Och vad betyder ”avslöja hemligheten”, om
skyterna nu inte vore kapabla att begagna sig av den och inte förstod något? Man kan alltid skylla på de
sertörerna. Man gör inte en atombomb med en hemlighet, man gör inte heller en sabel om man inte för
mår reproducera den, integrera den i andra omständigheter och lyfta in den i andra sammansättningar.
Lägg märke till dubbelheten och att det är sammanhanget som avgör vad som uppfattas som vad. När historien
ska förklaras, som i citatet ovan, spelar föreställningar en viktig roll för vilken tolkning man väljer av konsekvenserna som går att iaktta. Slumpens roll döljs ofta och det ser ut som förklaringen är giltig, trots att inga bevis
finns, bara antaganden om vad, i detta fall skyterna, var kapabla till. Tänker även på de kvinnliga lastbilschauﬀörerna som intervjuades när jag arbetade med min avhandling, tänker på deras berättelser om hur det ställdes
mycket högre krav på dem för att de överhuvudtaget skulle få chansen att visa sin kompetens. Slumpen avgör
om hen föds som kvinna eller man, men sammanhanget bestämmer vad hen kan och får göra samt hur personens tankar tas emot och värderas.
Utbredningen och spridningen är helt och fullt en del av innovationens linje; de utgör dess avböjning.
Deleuze och Guattari antar inte något på förhand, inte ens innebörden i begreppet människa. Allt som kan göra
skillnad kan och bör i analyser av kultur betraktas som en aktör, för att inte på förhand påverka svaret på frågan
eller missa något centralt. Vill man på allvar förstå förutsättningarna för förändring måste man närma sig svaret
på frågan med ett öppet sinne och utan förutfattade meningar om vem, vad eller varför.
Och vad mer är: varför säga att smältning av stål med nödvändighet hör till de bofasta och imperiet, trots
att det är en uppfinning av metallurgerna? Man förutsätter att metallurgerna nödvändigtvis kontrollera
des av Staten, men de åtnjöt en viss teknologisk autonomi och befann sig i samhällets skuggzon, vilket
innebär att de, oavsett kontroll, varken tillhörde Staten eller nomaderna.
169

Ännu ett mellanrum har identifierats. Vad innebär det egentligen att tillhöra? Finns det vattentäta skott, någonstans? Bevis för kulturell renhet brukar vara enkla att avfärda som politiska och döljer ofta en obehaglig baksida.
Alla uttryck för och tecken på strävan efter renhet i kulturella sammanhang bär på en uppenbar, potentiell risk
att leda till etniska och andra (ut)rensningar. Mångfald i alla dess former är nödvändig för att uppnå hållbarhet.
Konsekvenser kan man peka på, men innebörder skapas och upprätthålls kulturellt. Förstår man detta är den
svåraste delen av arbetet avklarad. Så är det ofta i arbetet med kultur, bagaget man har med sig in i arbetet är
jobbigare att göra sig av med och skymmer sikten mer än problemet man kämpar med att försöka lösa. Lösningen finns ofta framför ögonen på en, fast man ser den inte för man letar efter något annat.
Det var inte desertörer som förrådde hemligheten, utan metallurger som berättade den och möjliggjorde
adaption och spridning: en helt annat typ av ”förräderi”.
Medierna för förmedling av information blir snabbare och snabbare och spridningen av tankar och föreställningar, liksom genomslagskraften i budskapet ökar ständigt. Föreställningar som skymmer sikten för kulturen och
försvårar arbetet med förståelse för förändring sprids därför snabbt till allt fler. Allt i världen står i en eller annan relation till allt annat och som kanaler för information kan snart sagt allt fungera. Världen blir till i och genom interaktion och utbyte av information. Ingen kan veta vad som är hönan och vad som är ägget. Givet detta
blir sanning ett meningslöst begrepp. Det är ändå till syvende og sidst helheten och konsekvenserna som räknas. Vad det betyder råder det alltid delade meningar om.
Vad som i sista hand gör diskussionerna svåra (såväl i det omdiskuterade fallet med stigbygeln som i det
otvetydiga fallet med sabeln) är inte bara fördomarna om nomaderna utan också frånvaron av ett tillräck
ligt utvecklat begrepp om teknologisk släktlinje (vad är det som definierar en teknologisk släktlinje eller
ett teknologiskt kontinuum, dess variabla utbredning i det ena eller andra perspektivet?)
Där det finns människor i samverkan, vilket är en definition av kultur, finns det makt. Och där det finns makt
finns intresse av att frisera bilden av historien. Slutsatsen blir att man inte bör lita på någon som säger sig veta
något säkert om det som har hänt eller om ämnen som är vaga till sin natur. Världen blir till i kommunikation
och det är i utbytet av tankar och föreställningar om hur det är som sanningar blir till. Kultur blir till i relationer
och förändras processuellt. Samhället är inte, det skapas, omskapas och förändras hela tiden. Och för att förstå
principerna för tillblivelsen, vilket är en förutsättning för att kunna förstå hur man skulle kunna arbeta med förändring, behövs begrepp och analysverktyg. Jag hävdar inget bestämt om hur det är, utan försöker förstå hur det
skulle kunna bli. Kulturforskarens uppgift är inte att slå fast, utan att lägga fram förslag som andra kan tänka
med och samtala om. Kulturen blir levande och samhället hållbart när människor bryr sig om och ömsesidigt
lyssnar på varandras tankar, samtalar om det som är gemensamt och om det skulle kunna bli.
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KAPITEL 5

Kreativ kompetens och
kulturvetarens roll i samhället
Texten om Krigsmaskinen som utgör bokens röda tråd handlar om att med utgångspunkt i exempel från historien belysa hur tendenser till räﬄing av det fysiska rummet tagit sig uttryck samt hur strävan efter kontroll har
påverkat kultur, samhällen och levt liv. Förändringen och tillblivelsen är dock inte linjär utan dynamisk och överallt finns samtidigt tendenser som drar i motsatt riktning, mot raserande av murar och upplösning av maktstrukturer. Kulturen uppstår och förändras i dynamiken mellan, och det är logiken bakom och förutsättningarna för
förändring som undersöks. Historien används här som exempel för att illustrera teorin, som verktyg att tänka
med, inte tvärtom. Det är viktigt. Empiriska exempel används som illustrationer av teorin. Fokus riktas mot blivande, förändring, slumpens roll och kreativitet. Förutsättningar för det som skulle kunna bli undersöks här och
därför är det viktigt att inte förlora sig i textens abstraktioner utan läsa vidare. Det kommer fler och annorlunda
exempel längre fram, alternativa förklaringar och konstruktiva försök att skapa förståelse. Inget leds i bevis, här
undersöks möjligheter och förutsättningar. Här skapas underlag för en bättre förståelse för vardagen och kultur.
Texterna handlar om det som är här och nu, om vardagen som alla lever i men kanske inte riktigt ser och förstår.
Det är dit som fokus måste riktas, mot rörelsen och tillblivelsen, inte mot några mål. Livet levs och kulturen skapas mellan då och sedan, i det möjligheternas rum som är nu. Nomadologi handlar om närvaro och förståelse
för komplexitet. Deleuze och Guattari skrev inte Tusen platåer som en rak redogörelse, utan som en samling parallella grundteman som upprepas likt refränger. Själva upprepandet gör att grundberättelsen så att säga nöts in.
Först fattar man kanske ingenting, sedan framträder konturer och efterhand blir bilden klarare. Helt klar blir
den dock aldrig, för både den och det den förställer förändras hela tiden. Paradoxalt nog lever vi idag i en kultur
som förnekar sig själv och som därför inte riktigt kan uppskatta texter som tar kultur på allvar. Kartan förväxlas
väldigt lätt med terrängen, vilket är olyckligt. Förstår man det och har man bara tålamod att följa med på färden
samt inser att avsaknaden av bestämda svar inte är ett problem, utan förutsättningen för ny-tänkande och öppenhet för förändring, anträder man en spännande resa in i okänd terräng. För varje ny upprepning förändras innehållet något, för det som finns mellan refrängerna, det vill säga slumpen, flyktlinjerna, möjligheterna, är också
del av helheten. Att förhålla sig respektfullt till Deleuze och Guattari är att använda deras texter för att omskapa
och bygga vidare, är att göra något eget av innehållet. Kunskap om kultur kan man bara få genom att engagera
sig i tillblivelsen, genom att tänka nytt och upprepa försöken att förstå. Några svar finns inte att få, bara ökad
förståelse för förutsättningarna för förändring.
Kulturvetenskapens uppgift är inte att tala om hur det är, för det riskerar att passivisera mottagarna, vilket vore
förödande för samhällets hållbarhet och kulturens vitalitet. När allt fler beslut överlåts till experter utarmas förmågan till kritiskt tänkande och graden av självständighet i samhället. Alla drabbas av detta. Ur bredden och
folkdjupen växer spetsen fram. Kunskap fungerar som pengar, den sipprar inte ner, utan sugs som av ett slags
kulturell kapillärkraft uppåt genom systemet. Att toppa laget är med andra ord inte möjligt för det skapar klyftor
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och sliter isär helheten. Ett samhälles intellektuella förmåga växer ur bredden och djupet, och därför är antalet
Nobelpris en dålig indikator på ett samhälles intellektuella förmåga, och försöken att rekrytera internationella
storstjärnor för att snabbt nå målet är direkt förödande för det intellektuella klimatet. Kulturvetenskapens uppgift i akademin och samhället är att provocera och engagera, att skissa på kartor och skapa begrepp och förslag
som kan fungera som underlag att samtala om. Sedan är det upp till politiker, näringslivets företrädare, forskare
inom andra discipliner och allmänheten att tillsammans engagera sig i navigeringen genom den okända terräng
som leder samhället och kulturen in i framtiden. Det är liksom för nomaderna vägen som är målet, inte tvärtom.
Den ständigt pågående och allt mer hårt drivna eﬀektiviseringen av alla verksamheter är ett annat orosmoln. Billigare, snabbare, bättre och tydligare. I takt med att allt fler får allt svårare att agera självständigt och när den
kritiskt analytiska förmågan utarmas ökar paradoxalt nog efterfrågan på det som försatt samhället i problemet
som måste hanteras på ett eller annat sätt. Mer av samma framstår som lösningen, men i själva verkat riskerar
kontrollen, målstyrningen och eﬀektiviseringarna att bli samhällets undergång. Allt och alla pressas till det yttersta för att så snabbt som möjligt få ut mesta möjliga resultat till lägsta tänkbara pris. Ända till dess att systemet man verkar i nått sin gräns går det alltid att bli lite bättre, lite snabbare. Kostnaderna kan alltid pressas lite
till. Sådär fungerar territorialiseringen, genom allas små och i stunden till synes obetydliga handlingar i vardagen växer det som initialt ser harmlöst ut till en förgörande kraft som ingen kan hantera. Vägen till helvetet, brukar man säga, är kantad av goda intentioner. Disciplineringen handlar inte om pålagor uppifrån. Territorialiseringen utförs av samtliga och sker mellan. Alla drabbas och risken är stor att det växer fram ett kollektivt missnöje. Då riskerar den mellanmänskliga tilliten att förödas och samhället löses upp i sina smådelar och urartar
till ett allas förödande krig mot alla. Hotet kommer inte uppifrån eller utifrån utan växer fram mellan och på insidan. Kulturen bär ständigt på frön till sin egen undergång. Utan förståelse för förändring och insikt om vad
som främjar hållbarhet ökar risken att mänskligheten förgör sig själv i en fåfäng strävan efter kontroll av det
okontrollerbara.
Problemet ligger djupt och är inbyggt i kulturen vars existens dessutom allt oftare förnekas, vilket förvärrar problemet och ökar risken för katastrof. Snabbare, bättre och tydligare är mantrat som ständigt upprepas. Till lägsta
möjliga pris förväntas även forskare producera bästa möjliga kunskap, snabbare och mer eﬀektivt. För att nå målen, det vill säga nyckeltalen som antas leda till önskat läge, införs enhetliga meriteringssystem, bibliometriska
mätningar och formfulländade, strikt reglerade, karriärvägar som leder till titlar och utmärkelser vilka bestämmer individens trovärdighet och avgör vem som ska litas på och leda övriga. Den enda vägen leder dock fel, eller
i alla fall inte till kunskap och hållbarhet. Allt och alla kontrolleras bara, eller ingen beroende på hur man väljer
att se på saken, och kulturens förändringshastighet ökar. Så territorialiseras kunskap och ansvaret flyttas från
individer till system. Bara det och den bäste är gott nog, vilket manifesteras med pompa och ståt varje år när Nobelprisen delas ut. Bröd och skådespel åt folket höljer i dunkel det faktum att själva grunden för allt vi vant oss
vid att ta för givet håller på att urholkas. Tilliten till systemet är så stor att få ser att kejsaren är naken, vilket gör
att den som vågar påpeka detta betraktas som ett hot mot rådande ordning. Marknaden styr fördelningen och
konkurrensen garanterar kvalitet, och människan är systemets hotfulla faktor, den svagaste länken i kedjan. Så
vem är jag att opponera mig? Vem är jag att invända? Om många börjar tänka så är alla illa ute. Samhället är skapat av människor och för människor. Det kan därför inte vara rimligt att försöka ändra på medborgarna och människors sätt att tänka när kartan inte stämmer med verkligheten. Jag tror på människan, inte för att det finns något objektivt skäl att göra det, utan för att alternativen är allt för skrämmande. Jag tror på människan för att allt
annat är orimligt. Och jag försvarar humaniora och bildning, inte som något alternativ och absolut inte som en
lösning, utan som ett (lika viktigt) komplement. Kulturvetenskap handlar om samhällets långsiktiga överlevnad
och förutsättningen för att tillblivelseprocessen ska bli hållbar är en lärd befolkning med väl utvecklad, gemensam förmåga att tänka kritiskt, självständigt och kreativt. Territorialiseringens tvingande makt över tanken och
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samhället kan brytas och balans och en jämnare fördelning av resurser främjas, men det finns inte en väg fram
eller lösning på problemet. Den enda vägen leder alltid fel. Vägen mot kunskap och hållbarhet är alltid en omväg.
Allt och alla hänger ihop. Ingen kommer undan kulturen, hur mycket den än förnekas. Och en kultur som inte
förmår uppskatta livsviktiga värden som medkänsla, empati, tillit och kritiskt, analytiskt tänkande är dödsdömd.
Samhället behöver därför även filosofer, poeter, etnologer och bildningsfrämjande utbildningar där självständighet kan utvecklas. Värdet med kunskapen som finns inom humaniora är att arbetet med att utveckla den typen
av vetande både främjar och kräver självständighet. Kulturvetenskaplig kompetens handlar om att lära sig hantera frågor utan givna svar. I en värld och kultur där renhet och klarhet är idealet jobbar kulturvetaren alltid i motvind. Många ser värdet med och tycker att kunskaperna och kompetenserna behövs, men eftersom det inte finns
en snabb och eﬀektiv väg som leder till målet faller det på ekonomin, tidsbristen, avsaknaden av förståelse, eller
anklagelser för flum. Den akademiska kultur som odlas idag är en målinriktad kultur som likriktar och specialiserar, och som gör det för att det olyckligtvis vuxit fram ett missförstånd om att mångfald, mångtydighet och
komplexitet är ett problem. Mångfald är en förutsättning för liv och utveckling på alla områden. Inte bara biologisk, utan även etnisk och intellektuell mångfald är nödvändig för allas långsiktiga överlevnad. Därför ser jag ett
värde i och tror på fler inslag i skolan och den högre utbildningen, liksom i samhället, som handlar om följande
ämnen: Etik, kvalitet, kunskap, hållbarhet. Vad är det? Vad betyder det? Eftersom det inte finns något facit eller
givna svar på denna typ av frågor och problem, bara olika mer eller mindre välutvecklade och underbyggda svar,
både kräver och främjar arbetet med sådana frågor självständighet. Att läsa Deleuze och Guattari tvingar en att
utveckla just den typen av egenskaper, för det finns inte ett sätt att förstå dem, bara det sätt man själv väljer och
argumenterar för.

Kreativitet och komplexitet

Uppfinningar är i ropet idag, där finns räddningen. Innovation är ett positivt laddat ord. Fast det finns så många
missuppfattningar och felaktiga föreställningar om kreativitet. Att det är en egenskap som går att kontrollera
eller ett mål som går att styra mot. Kreativitet är liksom kultur en nyckfull process och ett komplext fenomen.
Varifrån kommer verkligt ny-tänkande? Från marginalen, plötsligt och oftast helt oväntat. Ny-tänkande går inte
att planera för eller beställas fram, det bara händer när klimatet är gynnsamt, när tiden är mogen och sammanhanget mottagligt. Det är svårt nog att komma upp med en idé, men det räcker inte, den måste accepteras och
användas av många för att kunna utvärderas och nå spridning. Mycket kan sägas om kreativitet, men här fokuserar jag på följande aspekt: Ingenting är solitärt, allt påverkar och påverkas av vartannat. Eremiter, till exempel,
har inget med samhällets och världens tillblivelse att skaﬀa, för de lever isolerat och är mer ett undantag som
bekräftar regeln än en legitim invändning mot tankefiguren. Vill man förstå förändring är kreativitet och ny-tänkande viktiga aspekter att analysera. Nomaderna representerar fritänkandet i tankemodellen som här undersöks,
det inslag av slump i tillvaron som ger dynamik och skänker liv till helheten. En perfekt värld eller organisation,
ett sammanhang där territorialiseringen drivits till sitt yttersta finns ingen förändring, ingen anpassning, ingen
rörelse. Ett sådant sammanhang kan bara bli sämre om det förändras, därför är det perfekta inte ett hållbart mål
att sträva efter. Kreativitet är en förutsättning för liv. Flyktlinjer är slumgenererade möjligheter. Men total frihet,
eller fullkomlig deterritorialisering är heller inte hållbart. Statsapparaten står för tillvarons organiserande och
reglerande moment. Bara om det finns en balanserad dynamik mellan territorialisering och deterritorialisering
kan hållbarhet uppstå, och den kan värnas dels genom utbyte av kunskap och kompetens mellan minor och
Royal science, dels genom dialog mellan medmänniskor som odlar ett ömsesidigt intresse för kulturen man delar, dels genom att värna marginaler och utrymmen mellan där flyktlinjerna uppstår. Nomaden är en tankefigur
som representerar det okontrollerbara och förkroppsligar det vetenskapliga ideal som odlas inom minor science.
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Kreativitet går som sagt inte att kontrollera, hur mycket man än vill det. Slumpen följer sin egen (avsaknad av)
logik. Underdogens vapen mot den starkes rätt i kraft av makt och förmågan till sammanhållande och kontroll
är kreativitet. Flyktlinjer, är ett annat ord för samma sak. Nomadologin skapar begrepp som kan användas eller
förkastas, samtalas om och göras bruk av i vardagen. Ställ det mot Royal science betoning av metod, evidens och
sökande efter signifikanser i enorma datamängder. Akademin växer fram mellan och är resultatet av samspel och
relationer. Vetenskap är ett lagspel där olika spelare har olika roller men där alla behövs. Det är kulturvetenskapens uppgift, att tänka tillsammans med och ute i samhället. Kulturvetaren är som nomaden, en medresenär
som följer med och iakttar, som reflekterar, argumenterar och förmedlar kunskap och förståelse mellan lägren.
Kulturvetenskapen finns och verkar i mellanrummen och söker förståelse för slumpens roll i världens tillblivelse, kanske är det därför det uppfattas som en mjuk eller flummig vetenskap; för om slump, kreativitet och kultur kan inget sägas med absolut säkerhet.
Det blev ännu en utvikning. En högst medveten sådan, även den inte var planerad. För det finns en pedagogisk
poäng att tillåta utvikningar och omvägar i ett samtal som detta. Kulturvetenskapen kan och ska inte leverera
linjära berättelser som förklarar, därtill är kulturen som forskningen handlar om allt för komplex. Det finns ingen rak väg till insikt och förståelse, bara omvägar, upprepningar och nyfiket sökande efter det som fungerar. Kunskap om kultur är mer en resa än ett mål, mer innehåll än form. Därför ser texten ut som den gör. Därför vindlar
sig resonemanget fram. Samtalet är en improvisation kring ett känt tema, som det härmed blivit dags att återvända till. Deleuze och Guattari skriver:
Det tjänar inget till att hävda att metallurgin är en vetenskap eftersom den upptäcker konstanta lagar, till
exempel en metalls smältpunkt vid alla tider och alla platser. Ty metallurgin är först och främst oskiljak
tig från flera variationslinjer: variation av meteoriter och inhemska metaller; variation av mineraler och
proportioner av metall; variation av legeringar, naturliga eller ej; variation av de operationer som utförs
på en metall; variation av de kvaliteter som möjliggör den ena eller andra operationen. (Till exempel de
tolv varianter av koppar som sumererna skilde och analyserade enligt sin ursprungsort och grad av ren
het).
Strävan efter den enda, det bästa och Sanningen är uttryck för en längtan efter ordning, efter renhet. Men renodling finns bara i laboratorier och kalkyler, inte i världen och vardagen. Där finns bara blandningar och förändring, det vill säga maskinisk, icke-linjär tillblivelse. För att kunna bemästra livet som det tar sig uttryck och levs
krävs förmåga både att kontrollera och förändra samt kompetens att följa och anpassa. Både och, det är viktigt,
inte antingen eller. Vidare behövs en väl utvecklad, kollektiv förmåga att förstå både skillnaden mellan och när
respektive kunskaper är tillämpliga. Både Royal science och minor science behövs för att skapa ett hållbart samhälle, både stadsbyggare och nomader, ledare och ledda. Det finns dock inga vattentäta skott mellan, allt och alla
har mer eller mindre av både och. Rollerna kan dessutom ändras snabbt. Ordning kan upplösas i kaos och kaos
kan kristalliseras till ordning. Balans i den ömsesidiga processen av tillblivelse är nödvändig och chansen för det
ökar om kunskapen, liksom välståndet, sprids i samhället. Mångfald, eller motståndet mot mångfald är intressant på det sättet. Främlingsfientliga krafter säger att mångfald är dåligt eftersom det förknippas med problem,
men mångfald är inget man väljer. Mångfald kan ses som ett slags indikator på samhällets grad av hållbarhet.
Kan man hantera mångfalden är hållbarheten god. Kan man det inte, eller vilket är det verkligt problematiska,
om man försöker begränsa den genom att stänga gränser, likrikta och kontrollera kulturen, är det en allvarlig
väckarklocka om att samhället är på väg i en ohållbar riktning.
Byter tankespår utan att växla ämne. Metall är sinnebilden för det moderna samhället, och det finns en koppling
till krigsmaskinen. Metall kan sägas vara själva förutsättningen för det mesta idag, därför fungerar den synnerli-
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gen väl som inspiration till samtal om nomadologins möjligheter, kulturvetenskapens särart och humanioras
nytta.
Alla dessa variabler kan grupperas under två huvudrubriker: de rumstidsliga singulariteterna eller haeccei
teterna av olika ordningar och de operationer som knyts till dem som processer av deformation eller
transformation, och de aﬀektiva kvaliteter eller uttrycksdrag på olika nivåer som svarar mot dessa singula
riteter och operationer (hårdhet, vikt, färg, etc).
Sammanhållning och upplösning. Det enskilda, flyktlinjerna ställda mot organiseringen, strukturen. Fler än en,
men färre än många. Den typen av tankar går på tvärs mot intuitionen och är därför svårt att integrera i en vardaglig, oreflekterad världsuppfattning. För att inse och förstå krävs tid att tänka och insikt om vikten av att stanna upp och analysera. Kultur är ett komplext och relationellt fenomen. Förutsättningen för en relation är att det
finns fler än en part och att ingen har oinskränkt makt och kontroll. Samtidigt kan det inte finnas oändligt med
parter, för då blir det meningslöst att tala om relationer, allt landar i kaos. Balans även här alltså. Kultur är synonymt med förändring, och förändringen drivs av dynamiken i det relationella. När två ska samsas kommer det
aldrig att bli fullkomligt jämlikt, relationen kommer alltid att påverkas av oöverskådliga parametrar. Kulturen är
en multiplicitet, en komplex helhet eller dynamisk och relationell förändringsprocess som inte går att definiera
mer precist än: fler än en, men färre än många.
Låt oss återvända till exemplet med sabeln, eller snarare det smälta stålet: detta implicerar aktualisering
en av en första singularitet, som är gjutning av järn vid hög temperatur; sedan en andra singularitet, som
är de successiva reningarna från kol; mot detta svarar uttrycksdrag, och inte bara hårdhet, skärpa och
glans, utan också vågformer och andra ytstrukturer som skapas av kristalliseringen och resulterar från det
gjutna stålets inre struktur.
Plötsligt finns kulturen bara där, eller innovationen, flyktlinjen, aktualiseringen av en singularitet. Vad kom
först, hönan eller ägget? Ett svar är att båda skapades samtidigt. Det är ingen lösning på problemet, det är en
upplösning av det. Genom att förhålla sig på det sättet till problemet slutar det vara ett problem. Vad som krävs
är ett öppet sinne, och rörelse. Ägget är en förutsättning för hönan, som är en förutsättning för ägget. Tänker
man så, tänker man rörelse, förändring, ömsesidig tillblivelse inom ramen för ett sammanhang, förstår man kanske komplexitet bättre. Det ena behöver det andra och båda behöver varandra. Inget kom först och inget kommer efter. Förändring är upprepning av skillnad, en icke-linjär, relationell tillblivelseprocess. Så vill jag se på kultur, och så fungerar kunskap. Det är ur sådana processer som innovationer föds, utvecklas och förfinas. Kunskapen behöver kulturen och kulturen behöver kunskapen, och båda är del av samma sammanhang.
Fråga-Svar är en annan modell för tänkande. Det är en tankemodell hämtad från Royal science, och eftersom
den synen på kunskap är norm i samhället ger den tanken form och stadga åt vetenskapen. Fråga-Svar är en dikotomi, därför blir tankemodellen ett hinder för utveckling av kunskap om och förståelse för komplexitet, vilket
man måste förstå om man vill förstå kultur på kulturens egna premisser. Antingen tvingar man isär helheten,
klyver atomen, och behandlar kunskapen som två separata delar. Vad kom först, frågan eller svaret? Och vad är
viktigast? Dikotomisering och hierarkisering är liktydigt med makt. Genom att plocka isär något som inte går
att plocka isär ser det ut som man fått fram ett svar, det enda möjliga svaret. Kultur kan dock inte plockas isär,
för då är det inte längre kultur som undersöks. Det handlar inte vad som kom först, eller vad som är mest värt.
Frågan eller svaret. Båda förutsätter varandra och måste förstås och förklaras med bibehållen komplexitet, det
vill säga med hänsyn tagen till helheten.
Järnsvärdet hänvisar till helt andra singulariteter, eftersom det är smitt och inte gjutet i form, svalnat i
vatten och inte i luft, producerat ett och ett och inte i serie; dess uttrycksdrag är med nödvändighet annor
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lunda eftersom det tränger in snarare än hugger, attackerar framifrån och inte från sidan; och till och med
de expressiva ytstrukturerna har erhållits på ett helt annat sätt, genom inläggningar.
Olika sammanhang ger upphov till olika konsekvenser. Balans och mångfald är avgörande inom akademin. Om
vetandet eﬀektiviseras, specialiseras och likriktas går något potentiellt betydelsefullt förlorat. Dynamik behövs
för att kunskap inte skall bli ett självändamål. Ingen kan heller veta idag vad som kan behövas imorgon. Därför
kan ingen på förhand avgöra vad som är viktig kunskap och vad som är värdelöst vetande. Problem som löses
finns emellertid per definition kvar. Det är hela försäljningsidén för konsultbranschen, att lösa problem som sedan återkommer tillsammans med behovet av expertkompetensen som krävs för att lösa dem, igen och igen.
Upplösta problem återkommer inte, och då behövs heller inga experter. Bara många människor med förmåga till
kritiskt tänkande och ett öppet sinne och en kultur som kan härbärgera mångfald.
Man kunde tala om ett maskiniskt fylum, eller en teknologisk släktlinje, varje gång man står inför en
mängd singulariteter som kan förlängas via operationer som konvergerar, och får singulariteter att konver
gera i ett eller flera distinkta uttrycksdrag. Om singulariteterna divergerar, i olika material eller i ett och
samma, måste man skilja olika fyla; så förhåller det sig med järnsvärdet, som kommer från dolken, och
stålsabeln, som kommer från kniven.
Evolutionära utvecklingslinjer som var och en representerar såväl möjligheter som begränsningar. Öppna tillblivelser som följer sina linjer, vilka stakats ut av förhållandena som rådde initialt. Ingen kan veta vilken väg utvecklingen tar. Framtiden är och förblir en öppen fråga och den förändras ständigt genom att vägar öppnas och
stängs, som en konsekvens av interaktion mellan aktörer av olika slag och med olika förutsättningar och egenskaper. Inte bara människor är medskapare av kultur, även tingen och tankarna påverkar och måste beaktas i arbetet med att försöka förstå. Lika viktigt är det emellertid att förstå att allt inte går att förstå, att alla parametrar
som påverkar tillblivelsen aldrig går att få med i kalkylen.
Varje fylum har sina singulariteter och operationer, sina kvaliteter och drag, vilka bestämmer begärets re
lation till det tekniska elementet (sabelns ”aﬀekter” är inte samma som svärdets).
Kultur skapas genom kollektivt, vardagligt handlande, medan människorna ofta är allt för upptagna med annat
för att se och förstå kulturen och dess påverkan. Det är en hoppfull tanke, som samtidigt är skrämmande. För
det innebär dels att kultur kan förändras (om kunskapen om dess karaktär och förutsättningarna för förändring
finns och tas på allvar), dels att det är svårt att förändra (eftersom kulturen och samhället misstas för att vara
ett komplicerat problem, som kan brytas ner i mindre hanterliga delar som löses för sig och sätts samman till en
fungerande helhet). Royal science och dess kunskapssyn är norm i samhället idag. Insikten manar emellertid till
handling, för alternativet är att bara följa med, okritiskt. Alla kan göra något och den som önskar förändring av
det rådande har ett ansvar att lära sig förstå och att agera för förändring. Ett annat samhälle, en annan kultur, är
alltid möjligt. Men det betyder inte att det kommer att bli så, tillblivelsen är relationell och dynamisk, kulturen
är komplex. Det är en av alla saker man måste förstå för att lära sig något om förutsättningarna för förändring.
Kunskap om kultur går inte att reducera. Lösningarna på problem relaterade till kultur måste vara lika komplexa
som problemet som ska lösas. Kulturen är paradoxal, för å ena sidan är det väldigt enkelt, det handlar om levd
vardag. Å andra sidan är kultur svårt att förstå, för det handlar om att upptäcka dolda aspekter och samband
som finns mitt framför ögonen på en utan att man ser dem eftersom man är så van vid vardagen och sakernas
förmenta tillstånd. Kultur, kan man säga, är det medium som människan blir människa (till skillnad från biologisk varelse) i och genom. Det handlar alltså inte om vad som är hönan och vad som är ägget, kulturen och människan är en komplex helhet, en dynamiskt föränderlig relation.
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Kunskap, om och som kultur

Kultur är komplext och motsägelsefullt, liksom kunskapen om kulturen. Det är emellertid inget problem. Det är
en sann beskrivning av kulturen, hur paradoxalt ett sådant påstående än kanske kan uppfattas. Kunskap är kultur, liksom kultur är kunskap. Därför råder ingen konsensus i akademin om hur man bäst bör värdera kunskaper
av olika slag, inom och mellan olika ämnen. Vad som är bra och önskvärt bestäms i en dynamisk, kollektiv process som rymmer både begränsningar och möjligheter. Akademin är liksom alla andra kulturella sammanhang
ett slags multiplicitet, en kollektiv, föränderlig helhet. Paradigm talas det om. Positivism eller hermeneutik. Sällan om behovet av både och. Där, i dessa förgivettaganden visar sig normen och kunskapens kulturbundenhet.
Vetenskapskrig har utkämpats och mycket både klokt och galet har hävdats i namn av vetenskap. Vad man än
säger kommer man att trampa någon på tårna, och ifråga om sanningshalten i resultaten finns det alltid minst
en expert som anmäler avvikande åsikt. Det är inget problem, det är som det är. Vetenskap är kultur. Vetande i
allmänhet och kunskap om kultur är svårt. Förstår man det har man kommit en bra bit på väg mot ett konstruktivt förhållningssätt i frågan om hur man når kunskap om världen och hur denna kunskap kan användas för att
främja hållbarhet. För kulturvetenskapen är denna och liknande insikter själva utgångspunkten för arbetet med
att nå kunskap. Det är ingen sanning, det är en hjälp på vägen, ett verktyg att tänka med hjälp av för att öka förståelsen för kulturens inneboende motsägelsefullhet.
Det som är svårt måste hanteras med försiktighet, lyhördhet och inte så lite ödmjukhet. Kultur är ett hopplöst
ämne att försöka nå kunskap om. Därför bör man akta sig noga för att uttrycka sig bestämt. Eftersom kultur är
föränderligt och något som upprätthålls relationellt, kommer alla uttalanden om kultur att påverka synen på och
uppfattningarna om den. Ju mer prestige och anseende vetenskapsmannen som uttalar sig har, desto större blir
påverkansgraden och förändringskraften i uttalandet. Därför tenderar den som säger något bestämt om kultur i
namn av och med stöd i vetenskap att få rätt. Uttalandet tenderar att bli en självuppfyllande profetia eftersom
sammanhanget anpassar sig efter rådande maktordning. Kunskap och makt hänger oskiljaktigt ihop, speciellt
när uttalandena rör kultur. Att kultur dessutom till sin karaktär är komplext och många gånger motsägelsefullt
förstärker den tendensen och gör det naturligtvis inte enklare att forska om kultur. Men just därför är det viktigt
att man förstår och gör sig medveten om att det är svårt. Därigenom blir man så att säga vaccinerad mot problemen och får ett mer ödmjukt anslag, vilket öppnar upp blicken och underlättar förståelsen för komplexiteten,
dess dynamik och förändringens villkor.
Men det är alltid möjligt att placera sig på nivån av singulariteter som kan förlängas från ett fylum till ett
annat och att förena de två. I sista hand finns bara en och samma fylogenetiska släktlinje, ett och samma
maskiniska fylum som idealt sett är kontinuerligt: flödet av materiarörelse, flödet av materia i kontinuer
lig variation, bärare av singulariteter och uttrycksdrag. Detta operativa och expressiva flöde är lika mycket
naturligt som artificiellt: det är så att säga människans och Naturens enhet.
Ovanstående ord kan fungera som ett slags definition av kultur, en beskrivning av vad vi har att göra med och
ska försöka förstå. Ett expressivt flöde av teknologier och socialt upprätthållna regler och konventioner. Enheter
och egenheter, enskilda agenter och sammansättningar, aktualitet och virtualitet, mänskliga och icke-mänskliga
agenter. Flödet är både naturligt och artificiellt, både skapat/bestämt och givet, samtidigt. Ett ömsesidigt blivande, samproduktion av liv och värld. Kulturvetaren studerar relationer, kulturell tillblivelse och förutsättningar
för förändring. Och valet av att se studieobjektet som flöden spelar roll för vad man ser. Perspektivet som forskaren väljer har alltid både förtjänster och problem kopplade till sig.
Men samtidigt förverkligas det inte här och nu utan att delas och diﬀerentieras. Med sammansättning me
nar vi varje mängd av singulariteter och drag som lyfts fram ur flödet – genom val, organisering, stratifie
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ring – på så sätt att de konvergerar (konsistens) artificiellt eller naturligt: i denna mening är sammansätt
ningen en veritabel uppfinning.
Vad som ska räknas och vad som inte ska räknas i arbetet med att studera och förstå kultur, bestäms kollektivt.
Och ju mer inflytande och makt (läs vetenskapliga meriter) forskaren har desto mindre behöver hen lyssna på
och ta hänsyn till för att få sina åsikter, val och vetenskapliga strategier godkända som vetenskapliga. Novisens
tankar granskas hårdare och hens handlingsutrymme blir därigenom mindre än expertens oavsett vad som sägs.
Vetenskap är ett kulturellt sammanhang med konventioner liksom alla andra sammanhang. Det är ett exempel
på och illustration till kulturvetenskapens implicita dilemma, för hur studerar man något som många förnekar
och menar inte finns?
Sammansättningarna kan grupperas i större helheter och bilda ”kulturer”, eller till och med ”epoker”;
likväl diﬀerentierar de fylumet och flödet i lika många olika fyla av olika ordningar och på olika nivåer,
och introducerar selektiva diskontinuiteter i materien-rörelsens ideala kontinuitet.
Verkligheten betraktas hela tiden ur olika perspektiv och sanningen om den skapas genom olika kontroverser
rörande tolkningar. Inget är. Tillblivelser påverkar varandra relationellt och det gäller både verkligheten, studieobjektet och studierna av den/det samma. Men detta är nu inget problem för den som vill forska om eller förstå kultur, det är själva förutsättningen man måste ta med i beräkningen. Med det sagt kan många konflikter läggas på is, och arbetet med att förstå kan påbörjas. Allt som fungerar och leder till ökad förståelse är bra, och det
som inte fungerar bör man lämna därhän utan att spilla energi på det. Om det är kunskap man söker. Fungerar
förslaget som läggs fram visar detta sig och striden om ifall det är sant eller ej blir därigenom meningslös. Den
tanken är en konsekvens av nomadologins flödesontologiska utgångspunkt. Deleuze och Guattari skapar begrepp, just av den anledningen. Begrepp är verktyg skapade för att se det som annars allt för lätt undgår ens
blick. Begrepp är preliminära försök eller provisoriska förklaringar som måste testas i vardagen för att kunna
bedömas. Minor science producerar därför brukstexter som får sitt värde genom att användas, genom att samtalas om och reflekteras över. Tar man emot orden med allt för mycket respekt och vördnad, oroar man sig för om
men verkligen förstått innehållet på rätt sätt, förlorar nomadologin sitt värde. För det är i och genom användningen av begreppen som filosofin blir meningsfull, genom vad som görs med begreppen.
Sammansättningarna delar upp fylumet i särskilda och diﬀerentierade släktlinjer samtidigt som det maski
niska fylumet genomströmmar dem alla, lämnar den ena för att börja om i en annan, eller får dem att
samexistera. En viss singularitet begravd i fylumets ytterkant, till exempel kolets kemi, förs upp till ytan
genom en sammansättning som väljer, organiserar och uppfinner den, och genom vilken då hela fylumet
eller en del av det passerar vid en given tid och plats. I alla enskilda fall kan man särskilja många olika
släktlinjer: vissa är fylogenetiska och kommer långväga ifrån via sammansättningar av olika epoker och
kulturer (från ärtbössan till kanonen? från bönekvarnen till propellern? från grytan till motorn?); andra
är ontogenetiska och hör till en sammansättnings inre, vars olika element den fogar samman, och där den
ibland får ett enskilt element att övergå – oftast med en viss fördröjning – till en annan sammansättning,
av annan natur men inom samma kultur och epok (till exempel hästskons inträngande i agrikulturella
sammansättningarna).
Förändringsprocesser där enskildheter interagerar med andra enskildheter och påverkas av flöden med olika intensitet. Samgående, diﬀerentiering. Å ena sidan territorialisering och å andra sidan deterritorialisering. Icke-linjär tillblivelse och utkastade aktörer i sammanhang som påverkar och ger mening, som ömsom stänger, ömsom
öppnar upp. Slumpens roll är stor, men ändå begränsad. Kultur är det som hålls samman och därför varken kan
eller bör kultur definieras närmare än så. Vad som helst kan inte bli, men inget är heller givet eller förutbestämt
i detalj.
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Man måste alltså beakta sammansättningarnas selektiva aktion på fylumet och fylumets evolutionära re
aktion då det likt en underjordisk ström övergår från en sammansättning till en annan, flödar ut ur en
sammansättning, för den med sig eller öppnar den. Är detta en ”Elan vital”?
Emergens tror jag fungerar som synonym för Elan vital, som är ett begrepp hämtat från Henri Bergson. Emergens är oordning som nått vägs ände, som uttömt möjligheten till variation i just det sammanhanget och därför
blir en ny, överordnad ordning. Emergens är ett slags gränssnitt, eller ett sätt att se på kultur. Under nivån man
rör sig på råder kaos och ovanför nivån skapas ny komplexitet och ordning. Kultur är den punkt eller ett tillstånd där det för tillfället råder balans, vilket är ett förhållande som när som helst kan ändras. Självorganisering
är ett annat sätt att beskriva och förstå processen av tillblivelse. Ingen bestämmer och därför styr alla eller ingen. Kreativitet är ett annat ord. Det viktiga är dock inte orden, utan vad man gör med insikten och möjligheterna som orden öppnar upp för.
[André] Leroi-Gourhan har gått som allra längst i att anta en teknologisk vitalism som modellerar den
tekniska evolutionen på den allmänna biologiska evolutionen: en universell Tendens, fylld av alla singula
riteter och uttrycksdrag, genomströmmad av inre miljöer och tekniker som bryter eller diﬀerentierar den
enligt de singulariteter och drag som de behåller, väljer ut, förenar, gör konvergenta och uppfinner.
I en kultur som där kunskapen står i centrum vinner goda argument över dåliga och fakta övertrumfar känslor.
Det som fungerar vinner företräde oavsett vem som hittade på lösningen, men bara när det fungerar, där det fungerar och så länge det fungerar. I teorin är det enkelt, men i verkligheten väldigt svårt. Kunskap och makt är två
sidor av samma sak och skillnaden mellan är väldigt diﬀus. Kunskapen om kultur kräver förståelse för dess värde och användbarhet att vinna i kampen om samhällets begränsade medel. Det sägs att konkurrens driver kvalitet, men om mer fokus och resurser läggs på att skriva bra ansökningar går det ut över kvaliteten i forskningen.
Det finns inga enkla lösningar på komplexa problem. Ett samhälle kan liknas vid ett stort företag eller Berlinmuren, som här får representera sammanhang präglade av hög grad av territorialisering, eller som ett kollektiv som
får representera ett sammanhang präglat av låg grad av territorialisering. Någonstans mellan finns ett hållbart
läge där det råder balans. Multinationella företag eller Berlinmuren uppfattas som mäktiga och eviga så länge de
fyller en funktion, men även stora och starka helheter kan snabbt smulas sönder till stoft och lösas upp i intet
när tankarna och föreställningarna inte längre accepteras. Romarrikets uppgång och fall kan förstås som ett
slags kollektivt blivande med kulturella, teknologiska och ekonomiska implikationer. En dynamiskt föränderlig,
komplex helhet där både människor, djur, tankar och teknologi samverkade i såväl med- som motgång. Resultatet går i alla fall att studera och förstå som en process. Och därifrån är förhoppningsvis steget till att förstå även
vår samtid på samma sätt inte särskilt långt. Det handlar om perspektiv, om val av verktyg. Inte om vad som
egentligen hände, eller vad som ska hända. Det handlar om det som skulle kunna hända, om tillräckligt många
vill och gör vad som krävs.
Det finns ett maskiniskt fylum i variation som skapar de tekniska sammansättningarna, under det att
sammansättningarna uppfinner variabla fyla. En teknologisk släktlinje förändras i högsta grad beroende
på huruvida man tecknar den på fylumet eller skriver in den i sammansättningarna: men de två är likväl
oskiljaktiga.
Maskiniska fylum är kulturella avlagringar och räﬄingar i rummet. Tänk på datorernas hårdvara och mjukvara,
som skapas och förändras ömsesidigt i mötet mellan tekniken och kundernas önskningar. När hårdvaran blir
snabbare kan mjukvaran bli mer komplex, vilket kräver mer kapacitet och driver efterfrågan på mer lagringsutrymme och snabbare processorer. Finns det kanske en risk att processen fortskrider och datorerna i kraft av mer
information och större process- och analysförmåga tar över samhället? Ingen vet om det blir så, eller att det inte
blir så. Föreställningen att det existerar en mänsklig faktor, att människan är den felande länken om det uppstår
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problem, är dock högst verklig. Accepterar man att problemet ligger hos människan, inte i tekniken, är man ute
på ett sluttande plan. Tankeexemplet är en illustration till kulturens paradoxala karaktär. Föreställningen om
den mänskliga faktorn i kombination med en kultur som idealiserar den eller det bästa och som strävar efter
högsta möjliga lönsamhet till lägsta möjliga pris, riskerar att göra människan till ett problem, vilket underminerar försvaret för det mänskliga och påskynda utvecklingen av maskiner som kan ta över allt mer av vardagen och
tillvaron. Tanken dragen till sin spets är skrämmande. Den existerar dock virtuellt i sammanhanget vi skapar tillsammans. Det kan bli så men behöver inte bli så. Därför måste vi agera gemensamt för att det inte ska bli så.
Människan har förmågan att skapa nästintill perfekta system, som nästan alltid uppför sig som de ska och som
snudd på jämt ger det utfall man kalkylerat med. Nästan är nyckelordet här. Systemet ser perfekt ut, på pappret
och i teorin. Systemet i sig är det inget fel på. Felet och problemet finns i verkligheten och visar sig när systemet
ska omsättas i praktiken. Då uppstår problem, ibland. Tyvärr inte tillräckligt ofta för att systemet som sådant
ska dra på sig kritik, utan bara precis så ofta att problemet till synes alltid ser ut att finnas någon annanstans,
just utom räckhåll för människan och alltid möjligt att rätta till. Illusionen om det perfekta systemet kan därför
hållas vid liv, och förnekelsen av kulturen osynliggörs därigenom. Den trista sanningen är dock att det inte finns
något perfekt system, bara en utbredd tro på och övertygelse om det. Och denna sanning borde uppmärksammas mer och oftare. Drömmen om det perfekta systemet och det felfria samhället, en ren kultur som stämmer
överens med kartan, är en farlig dröm eftersom den riktar in sig på problemen och eliminerar dem ett efter ett.
Och ju fler problem som upptäcks och som man lyckas eliminera desto mer uppmärksamhet och högre press
kommer att riktas mot människan, den svaga länken i systemet. Humaniora försöker förstå hur kulturförnekande och destruktiva kulturer växer fram, för att undvika att sådana kulturer utvecklas.

Inte bara människor

Humaniora är vetenskapen om människan och det mänskliga, men för att förstå detta komplexa problem krävs
att perspektivet vidgas. Kultur är flöden, av människor, materia, teknologier, tankar, flyktlinjer och virtualitet.
Människan är mer än vad individer till vardags förmår göra sig medvetna om. Därför är det humanism jag verkar
inom en posthumanism. Nomadologin utgår inte från ett avgränsat utsnitt av verkligheten, inte på förhand i alla
fall. Kultur är ett komplext problem, en dynamisk helhet som förändras icke-linjärt. Tillblivelsens riktning bestäms av en allestädes närvarande makt som uppstår i kontinuumet mellan territorialisering och deterritorialisering. Ingen har makt, den uppstår mellan och är en del av helheten. Både och, inte antingen eller, även här alltså. Strävanden efter sammanhållning och krafter som verkar för upplösning skapar dynamik åt helheten som hela tiden förändras. Hybrider, blandningar och mer eller mindre heliga allianser. Ett myller, kort sagt. Det är utgångspunkten för undersökningarna av möjligheter och förutsättningar för hur kulturen och samhället skulle
kunna bli annorlunda, bättre och mer hållbar. Målet med min forskning är förståelse för kulturens komplexitet
och förutsättningar för förändring, vilket jag ser som nyckelkunskaper i framväxten av ett hållbart samhälle.
Jag pekar på nyckelord och tar mig friheten att associera, improvisera och testa tankar och förslag för att nå fördjupad förståelse för kultur i allmänhet. Jag har inga svar och driver ingen egen linje här. Texten är utformad för
att försöka främja utvecklingen av kompetens att tänka självständigt, kritiskt och analytiskt om det som alla både delar och är del av. Kulturen går inte att peka på, den uppstår och förändras mellan, den är inget i sig själv,
inte mer än rörelse, dynamik och förändring, i alla fall. Kultur uppfattas bara som ett problem av den som verkar
i ett annat paradigm och misstar detta för sanningen.
Hur ska man då definiera denna materia-rörelse, denna materia-energi, detta materia-flöde, denna mate
ria i variation, som går in i och ut ur sammansättningarna?
Det räcker inte att peka på komplexitet eller att hävda att sanning är en social konstruktion. Det är att smita
från ansvar och det är en vantolkning av Deleuze och Guattari. Jag ser inga tecken på något sådant. Jag ser ihär180

digt arbete med att formulera begrepp, som det sedan är upp till mottagaren att omsätta i handling för att med
ledning av konsekvenserna bilda sig en uppfattning om begreppens användbarhet. Första steget i arbetet med
att förstå förutsättningar för förändring handlar om att acceptera komplexiteten. Utan den förståelsen fungerar
inte det andra, det som kommer sedan. Först måste man lära sig se, sedan kan man inleda arbetet med att mejsla fram förklaringar som därefter kan användas i en kollektiv strävan att försöka förstå samtiden och kulturen
som uppstår mellan. Världen är inte en dikotomi. Dikotomier består av två komponenter, antingen eller. Och
den bilden leder tänkandet i en ultimativ riktning, sant eller falskt, gott eller ont, med eller mot? Världen betraktad genom det prisma och analyserad med hjälp av den begreppsapparat som Deleuze och Guattari skapat, är en
multiplicitet, det vill säga en sammanhållen helhet bestående av fler än en men färre än många komponenter
vars inbördes förhållanden hela tiden förändras. Kultur uppstår, finns och verkar mellan sammanhållna, interagerande helheter. Materia är lika viktigt som människan och idéerna som cirkulerar i samhället.
Det är en destratifierad och deterritorialiserad materia.
Utgångspunkten för blivandet är enskildheter. Men det är först när delarna förs samman i större enheter och helheter hålls samman som samhällen uppstår. Kulturen är som skogen som visserligen består av träd, men som
aldrig kan reduceras till sina enskildheter. Kultur är bifurkation för att tala med Deleuze och Guattari. Flöden
utan egna källor, simulacra (kopior utan original).9 Eller blivande, det föränderliga resultatet av slump, kreativitet och interaktion. Orden är många, och presenteras här för att inte fasta i definitioner av enskilda begrepp, för
att hålla igång strävan efter förståelse för kulturen som alla resonemang i boken ytterst handlar om.
Det förefaller oss som om Husserl gjorde ett väsentligt framsteg i tänkandet när han upptäckte en region
av materiella och vaga essenser, det vill säga vagabonderade, anexakta och likväl stränga essenser, och
skilde dem från fixerade, metriska och formella essenser. Vi har sett att de vaga essenserna lika mycket
skiljer sig från de formade tingen som från de formella essenserna. De utgör oskarpa mängder. De bildar
en typ av kroppslighet (materialitet) som varken ska sammanblandas med den formella och intelligibla
essentialiteten eller med sinnliga, formade och varseblivna tingsligheten.
Lägg märke till att människan ännu inte har introducerats i förklaringsmodellen. Inget kan tas för givet. Deleuze
och Guattari utgår från en posthumanistisk syn på människan som liksom kulturen är ett sammanhållet fenomen, dels av molekyler (om man väljer att utgå från den nivån i analysen), dels av kött, blod, skelett och tankar
(om man utgår från den nivån). Allt handlar om vilket perspektiv man studerar det man är intresserad utifrån.
Ingen nivå är mer sann eller ursprunglig. Kunskapen som går att nå på respektive nivå är inte mer värd än kunskapen om någon annan. All vetenskaplig verksamhet borde därför värderas utifrån resultatet och användningsområdet. Inte på förhand, utifrån mänskliga hänsyn och historiska argument och kontingenta traditioner. Maktordningarna, sammanhållandet, territorialiseringen som finns och verkar överallt behöver uppmärksammas,
men inte för att eliminera makten, utan för att förstå den och hitta sätt att förhålla sig till den, för att lära sig bli
bättre på att uppnå balans. Vetenskapens uppdrag är att undersöka världen, inte tala om hur det är eller vad som
bör göras. Det måste bestämmas i demokratisk ordning, mellan människor. Mer och bättre kunskap är alltid
bättre än mindre och sämre, men det är samtidigt viktigt att hålla insikten aktuell, om att människan visserligen
har en väl utvecklad rationell förmåga, men också styrs av känslor och att det är omöjligt att avgöra vad som är
vad i varje given situation.
Denna kroppslighet har två kännetecken: å ena sidan hänger den intimt samman med gränsövergången
som förändring av tillstånd, en deformations- eller transformationsprocess i en rumtid som själv är anex
akt, och verkar i termer av händelser (ablation, adjunktion, projektion ...); å andra sidan hänger den sam
man med de expressiva eller intensiva kvaliteter som utgör ett ”mer eller mindre”, och produceras likt
variabla aﬀekter (motstånd, hårdhet, tyngd, färg ...).
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Inte bara människor har kropp. Allt och alla kan fungera som aktörer. Insidan går aldrig att få tillgång till, bara
utsidan och eﬀekterna. Aﬀekt kan studeras i och genom konsekvenserna av handling. Inget är något helt och
hållet i kraft av sig självt. Det gäller lika för vapen, verktyg, människor, ord och kultur. Alla försök att låsa fast
mening och innebörd är problematiska och den som framhärdar har inte förstått. Makt och vetande hänger ihop.
Det ena går inte att skilja från det andra. Därför är det olyckligt att debattera sanningshalten i det som sägs i
namn av vetenskap med andra som konkurrerar om resurser och allmänhetens ögon och öron. På den typen av
arenor kommer den med mest makt att vinna och vara den som skriver historien. Därför behövs samtal, för kunskapens och hållbarhetens skull.
Begrepp är att föredra framför sanning som kulturvetenskapligt mål, av många skäl, inte minst för att det blir
lättare att hålla isär studiens resultat från det som studerats. Och det i sin tur gör det lättare att se förändring,
vilket ger mer hållbara förklaringar och främjar ett mer konstruktivt förhållningssätt till kunskap och det som
studeras. Individers strävan efter att bli utsedd till expert är enkel att förstå, liksom människors fallenhet att
lyssna på den som säger sig veta bestämt, men det är olyckligt och riskabelt. Kunskap behöver spridas brett och
granskas kollektivt för att öka möjligheten att vetandet ska leda samhället i riktning ökad hållbarhet.
Det finns alltså en ambulerande sammankoppling mellan händelser och aﬀekter, vilken konstituerar den
vaga kroppsliga essensen och skiljs från den sedentära förbindelsen ”fixerad essens-egenskaper som följer
därav i tinget”, ”formell essens-format ting”.
När posthumanismens insikter och fokus på tillblivelse accepterats kan man börja tänka människa igen, men
det är en annan individ man har att göra med då, än ett autonomt subjekt frikopplat från världen. Människan är
lika mycket (eller lite) som allt annat en anordning, en sammansättning av en lång rad olika delar. En sammanhållen helhet. Snille och smak. Förnuft och känsla. Både och, inte antingen eller. Liksom kulturen är människan
ingenting i kraft av sig själv, båda samproduceras i samma dynamiska tillblivelseprocess. Mellanrummen är därför viktigare än delarna, för delarna är som de är. Det är relationen mellan delarna som är intressant för kulturvetare och inom nomadologisk forskning, för där uppstår mening, dynamik och förändring.
Tvivelsutan tenderade Husserl att göra den vaga essensen till ett slags mellanläge mellan essensen och
det sinnliga, mellan tinget och begreppet, en smula som Kants schema.
Husserl pekar på distinktionen mellan det upplevda trädet, och det upplevda trädet. Samma gäller för kultur och
hållbarhet: Ska vi arbeta med kultur och hållbarhet. Eller ska vi arbeta med kultur och hållbarhet. Skillnaden är
avgörande. För det förra sättet att tänka handlar om begreppen och hur de ska definieras, och det senare om skapandet av en bättre framtid, om engagemang med utgångspunkt i kunskap som fungerar. Människans upplevelser av sin omgivning och sammanhang är fenomenologins studieobjekt. Men även ting kan sägas uppleva (reagera på stimuli), om man betraktar dem med hänsyn tagen till eﬀekter istället för vad man tror och har kommit
överens om är rimligt. Det är inte upp till människan att bestämma världen, inte om det är en användbar och
långsiktigt hållbar förklaring till vad som främjar hållbarhet man söker. Om det är målet med vetenskapen, om
det är förståelse för vad som främjar hållbarhet, man söker är Deleuze och Guattari anbefalld läsning. För verktygens skull och för inspiration och intellektuell stimulans.
Är inte rundheten en vag eller schematisk essens, ett mellanläge mellan de sinnliga runda tingen och cir
kelns begreppsliga essens? Rundheten existerar egentligen bara som en tröskelaﬀekt (varken platt eller
spetsigt) och som en gränsprocess (runda till), genom de sinnliga tingen och de tekniska agenterna:
kvarnsten, torn, hjul, spinnrock, hylsa ...
Mellanläge, mellanrum. Någonstans mellan en, och många. Där finns svaret, förklaringen. Det är där man skall
leta om man vill förstå. Mellan människor och världen. Kultur uppstår mellan aktörer och därför kan den bara
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studeras indirekt. Mellanrum är både och, inte antingen eller. Det krävs minst två relaterade delar för att ett mellanrum ska uppstå. Ingen av delarna äger mellanrummet. Båda påverkar det och har ansvar för dess utseende
och karaktär. Förändring sker i och genom interaktion, mellan dem som interagerar. Slumpen verkar i mellanrummen och där uppstår flyktlinjerna och kreativiteten som förändrar.
Men den är bara ett ”mellanläge” försåvitt detta mellanläge är autonomt och först och främst sträcker ut
sig självt mellan tingen och mellan tankarna för att instifta en helt nya relation dem emellan, deras vaga
identitet.
Vaga identiteter är kulturvetenskapens huvudsakliga studieobjekt. Frågor utan givna svar. Dunkelhet och det
som inte är exakt, vid studier av sådant kommer nomadologins verktyg till sin rätt. Komplexitet går inte att förklara, bara förstå. Kunskapen är viktig, men minst lika viktigt är förmågan att överge och släppa taget om kunskap som inte visar sig hålla sträck. Vill man förstå kultur fungerar det inte att utgå från fasta premisser, för det
är inte så världen ser ut, i alla fall inte om man studerar den utifrån ett flödesontologiskt perspektiv. Posthumanism är en tanketradition som övergett humanismens antropocentriska världsbild, inte en uppsättning dogmer
man måste acceptera eller förkasta. Nomadologi handlar om att skapa verktyg för att förstå världen på nya och
mer användbara sätt.

Vital eller monumental?

Texten om krigsmaskinen behandlas här som en vital text, inte som en monumental. Jag ser den som ett slags
trampolin för egna tankar, eller som en utgångspunkt för improvisationer. Texten inspirerar och jag använder
den som ett verktyg för att förstå: Samhället, kultur, kunskap, förutsättningar för förändring och hållbarhet. Jag
rör mig genom texten och öppnar upp mig för vad som händer och resultatet presenteras här, inte för att förklara innehållet i texten av Deleuze och Guattari utan för att visa vad som händer om världen betraktas med deras
glasögon. Monumentala texter passiviserar och är skrivna för att framkalla förundran. Vitala texter inspirerar,
aktiverar och sätter igång tankeprocesser.
Vissa distinktioner som föreslås av [Gilbert] Simondon skulle kunna närmas till Husserls. Ty Simondon
avvisar den teknologiska otillräckligheten hos modellen materia-form, eftersom den förutsätter en fixerad
form och en materia uppfattad som homogen. Det är idén om lag som garanterar denna modells kohe
rens, eftersom det är lagarna som underkastar materien den ena eller andra formen, och som omvänt i
materien förverkligar en given essentiell egenskap härledd från formen.
Fixerade former och homogen materia finns bara i teorin och modeller och där går kalkylerna jämnt upp. Verkligheten är smutsig, föränderlig och fylld av paradoxer. Letar man efter något bestämt brukar man hitta det, om
man bara har tillräckligt med resurser. Makten och vetandet hänger ihop och det är omöjligt att avgöra var och
när det ena övergår i det andra. Kultur handlar om samspel mellan uttryck och innehåll, mellan det som formar
och det som formas och nomadologi handlar om att engagera sig i tillvarons blivande. Det som händer mellan,
förändringen, rörelsen, det som inte går att peka på eller bestämma i detalj, det vill säga kultur på kulturens egna premisser, är kulturvetarens studieobjekt. Livet liksom kunskap är resultatet av samproduktion och går därför aldrig att tala om i termer av en eller ett.
Men Simondon visar att den hylomorfa modellen förbiser många saker, såväl aktiva som aﬀektiva.
Hylomorf är ett ord jag har lite svårt att greppa. Men jag låter inte det hindra mig i läsningen. Ett enskilt ord eller begrepp är aldrig viktigare än helheten, inte om det är kultur man studerar och inte om forskningsobjektet är
komplext. Den som bara måste veta och förstå för att kunna fortsätta får helt enkelt googla. Jag gjorde i alla fall
det och fann en hel del träﬀar som fördjupade min förståelse. På nätet finns nästan alltid information att få, om
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man bara vet vad man ska leta efter och kan bedöma värdet av det man hittar. Ju mer text och innehåll som publiceras på internet, desto enklare blir det att hitta saker, men desto mer komplicerat och tidskrävande blir det
avgöra om det går att lita på sökresultatet. Det finns inga genvägar till värdefull kunskap. Deleuze och Guattari
är idag viktigare än någonsin, för de hjälper oss att öva upp vårt självständiga, kritiskt analytiska tänkande, som
blir viktigare och viktigare ju mer information och (alternativa) fakta som cirkulerar i samhället.
Bloggen som fenomen och som text, är ett bra exempel på mindre litteratur, på ett slags vital text. Det vill säga
litteratur som producerats utanför sin språkliga hemvist, i exil eller i periferin, vilket gör att dess perspektiv på
världen blir annorlunda än texter som håller sig till genrens eller majoritetskulturens konventioner. Kungsvägen
till förståelse för kultur är att försöka skriva vitalt, minoritärt, från marginalen, för att inte tvinga in det man studerar i en rigid form. I en vital text kan och bör man tillåta sig att skjuta från höften, att vara öppen, sökande
och skapande istället för att undervisa om hur det är. Likt nomaden håller sig texten i utkanten spanandes in,
snarare än på insidan sökandes makt och inflytande.
Å ena sidan måste man till den formade eller formbara materien lägga en hel energetisk materialitet i rö
relse, bärare av singulariteter eller haecceiteter, vilka redan är likt implicita former, topologiska snarare än
geometriska, vilka kombineras med olika deformationsprocesser: till exempel de olika vågformerna och
vridningarna i träets fibrer, som styr vedhuggningen.
Materien är inte statisk, den förändras kontinuerligt tillsammans med allt och alla andra. Tror mig veta att den
nya fysiken ger stöd åt den tanken. Svängande strängar utgör materia för elektroner, som utgör materia för molekyler, som utgör materia för den värld vi människor iakttar och bygger vår värld av och med. Lägg där till tankar,
önskningar, förställningar och känslor som både påverkar och påverkas. Addera rörelse, hastighet och förändring. Kultur är komplexitet mer än något annat. Inget är fast. Ändå finns det kontinuitet i världen, former som
är konstanta över tid. Det är därför jag kan sitta här och skriva en text om kultur i trygg förvissning om att läsaren kommer att känna igen sig, på samma sätt som jag känner igen mig i texterna av Deleuze och Guattari, trots
att så mycket förändrats. Sådan är kulturen, den är skillnad som upprepas, variationer och improvisationer på
kända teman. Inget är nytt under solen, allt består i grund och botten av varianter av samma. Det mänskliga genomet har inte ändrats under de senaste tio tusen åren, men kulturen förändras allt snabbare. Någonstans finns
det en gräns för hur mycket spänningar helheten kan härbärgera. Ingen vet var den gränsen går. Därför är det så
viktigt för samhällets långsiktiga hållbarhet att vara lyhörd och processorienterad, att samtala och engagera sig i
och kritiskt granska tillblivelsen inifrån.
Å andra sidan måste man till de essentiella egenskaper som i materien härrör från den formella essensen
lägga variabla, intensiva aﬀekter, vilka ibland resulterar från operationen, ibland möjliggör den: till exem
pel ett mer eller mindre poröst, mer eller mindre elastiskt och resistent trä.
Mellanrummen behöver uppmärksammas mer och det behövs kunskap om dess roll för helheten. Det är där
som dynamiken och spänningarna som driver förändring uppstår, slumpmässigt och okontrollerbart. Mellanrum
och marginaler är viktiga för hållbarheten och måste därför accepteras, värnas och förstås bättre. Vad mellanrum
är egentligen är dock en fråga som inte går att ställa, för den bygger på andra utgångspunkter, en annan ontologi, på tanken om att det går att avgöra på förhand vad som är ett bra svar. Mellanrum är liksom kultur ingenting
i sig själva, utan en obestämd yta mellan som både påverkar och påverkas. Det handlar inte om meningslös tomhet. Mellanrummen är centrala delar av helheterna de ingår i. Där, i den insikten, finns nyckeln till ett framgångsrikt arbete med hållbarhet. Tomheten är inte tom, marginalerna är inte meningslösa och mellanrummens
betydelse får inte underskattas.
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I vilket fall handlar det om att följa träet genom att förbinda operationer med en materialitet i stället för
att pressa en form på en materia: det handlar mindre om en materia underkastad lagar än om en materia
litet utrustad med ett nomos.
Nomos är en föränderlig lag som gäller här och nu och så länge förhållandena tillåter det, ett alternativ till logos
som utgår från en mer linjär tankemodell. Dynamiska ramar för blivandet, som även materien lyder under och
är med om att skapa, behövs för att förstå kulturens komplexitet som inte ska förväxlas med fullkomligt kaos.
Precis som människor och kultur har materien förmågan att göra skillnad, den kan både formas och forma. Det
finns lagar, ingen tvekan om det, men även lagarna i naturen är dynamiska. Det är ett missförstånd, en olycklig
missuppfattning att alla lagar är eviga. Rörelse och förändring finns överallt, på alla nivåer, om man bara sträcker ut tidsperspektivet lite och vidgar vyn en aning.
Hårda fakta är inte hårdare än de tillåts vara. Hårdheten bestäms med andra ord delvis av synen på forskarna
som formulerar lagarna. Hårda vetenskaper ger upphov till hårda fakta och mjuka vetenskaper till flum. Så ser
föreställningen ut. Om man väljer att se på saken på det sättet. Men hur ser det ut egentligen, där ute? Och vad
är möjligt att veta, utifrån förutsättningarna som föreligger? Stanna upp lite, och tänk efter. Reflektera över det
faktum att mänskligheten eller närmare bestämt den mänskliga intelligensen existerat och därmed kunnat studera världen under ett ögonblick av ett ögonblick och att alla teorier om universum och världen bygger på det som
kunnat iakttas under mänsklighetens förhållandevis korta historia och med hjälp av instrument som liksom alla
verktyg har inneboende begräsningar vilka är omöjliga att veta något om utan kunskap om det vidare perspektivet, vilket ligger bortom mänsklighetens räckvidd. Kunskapen är imponerande, med mänskliga mått mätt, och
jag har ingen som helst anledning att ifrågasätta den, men hur står den sig i relation till universum och evigheten? Det kan ingen veta säkert och det går heller inte att kontrollera.
Det handlar mindre om en form kapabel att påtvinga en materia vissa egenskaper än om materiella ut
trycksdrag, vilka utgör aﬀekter. Förvisso är det alltid möjligt att till en modell ”översätta” just det som
undflyr denna modell: på så sätt kan man relatera materialitetens variationsförmåga till lagar som antar
en fixerad form och en konstant materia. Men detta sker inte utan en förvrängning som består i att variab
lerna lyfts ut ur sitt tillstånd av kontinuerlig variation, så att man ur dem kan utvinna fixerade punkter
och konstanta relationer. Man gör sig av med variablerna och man förändrar till och med ekvationernas
själva natur, eftersom de inte längre är immanenta i materien-rörelsen (inekvationer, adekvationer).
Studier av vetandets praktik, av hur det går till rent konkret och praktiskt när kunskap genereras, är högintressanta. Vet vi, eller är det bara något vi förutsätter? Begär efter kunskap finns bevisligen, men hur vet vi det vi vet
egentligen, och vad går att nå säker kunskap om? Viljan att veta kan ta sig många olika uttryck men den är inget
i sig. Begäret finns och verkar i mellanrummen och kan bara undersökas indirekt. Därför är det viktigt att följa
med, att vara rörlig i tanken, öppen för att byta perspektiv och inte låsa fast sig vid en förklaring. Makt och vetande samproduceras i en process som likt världen drivs av olika former av och uttryck för begär. Olyckligt om
akademin och vetenskapen ger formerna företräde framför innehållet. Det farliga med det sättet att tänka är att
skyddet mot det oväntat oväntade urholkas. Slår man sig till ro med exakt vetande och håller fast vid övertygelsen om att det finns säker kunskap riskerar man att invaggas i en falsk trygghet.
Frågan gäller inte huruvida en sådan översättning är begreppsligt giltig – ty det är den – utan bara vilken
intuition man därigenom förlorar. Kort och gott, vad Simondon invänder mot den hylomorfa modellen är
att den antar formen och materien som två termer som definieras var och en för sig, som ytterändarna på
en kedja, och vars förbindelse blivit osynlig, som en enkel akt av formning under vilken man inte längre
kan urskilja den kontinuerliga och ständigt varierande modulationen.
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Hur ser det ut i akademin idag, vilken kunskapssyn styr forskningspolitiken? Jag ser ytterst lite uttryck för hänsyn till ”den kontinuerliga och ständigt varierande modulationen”. Kvalitet skall vi så klart ha i akademin, men
det är ett så pass svårgripbart begrepp att processen blir omöjlig att målsäkra. Jag ser mig själv som en intellektuell agnostiker, en aldrig ansluter sig helt till en enda eller den rätta läran, en som håller sig öppen för att kunskapen som idag hålls för sant kan komma att visa sig vara fel längre fram och i ett annat sammanhang. Med en
agnostisk ansats kommer fokus att riktas mot världen här och nu, mot levt liv och förändring. Skillnaden är liten, men avgörande. Istället för yttersta principer, uppehåller sig agnostisk forskning vid frågor som: Vad fungerar, och vilken kunskap behövs för att upprätthålla en dräglig vardag, här och nu? Akademin skulle inte behöva
förändras radikalt om den blev mer agnostisk. Men vad man forskar om skulle skilja sig åt, och framförallt synen
på värdet av forskning och inställningen till resultaten. Agnostisk vetenskap är förhandlande och mer samtalsinriktad. Därför är den mindre benägen att underblåsa maktkamper och försvårar möjligheterna till att karriären
går före vetandet, vilket är två viktiga problem som finns i och präglar dagens akademi och som lägger hinder i
vägen för överföringen av kunskap mellan akademin och det samhälle akademin ytterst är tänkt att tjäna.
Agnostisk vetenskap är mer intresserad av konsekvenser än av orsaken bakom det som sker. Därför blir forskningen mer förutsättningslös och direkt, för man slipper lägga tid och resurser på frågan om vad som egentligen
ligger bakom det som sker, till exempel frågan om vem/vad som får något att hända. Agnostikern riktar sitt intresse mot problemet, och detta undersöks med fokus på konsekvenserna och alla eventuella orsaker. Det är en
bredare och mer lösningsinriktad, nomadologisk forskning, som producerar vitala texter. Agnostikern ser den
stora bilden först, och utifrån den och problemen som finns där söker man sig mot det specifika, i förekommande fall, när och om det behövs för att förstå och lösa problemet. Den forskning som bäst möter samhällets behov av kunskap, som bäst löser angelägna problem, anses viktigast där och då och så länge det fungerar.
Kritiken mot det hylomorfa schemat baseras på ”existensen, mellan form och materia, av en mellanliggan
de zon”, energetisk och molekylär – ett helt eget rum som utbreder sin materialitet genom materien, ett
eget nummer som skjuter fram sina drag genom formen ...
Alla har en uppgift att fylla, en roll att spela i samhället. Ingen kan eller får höja sig över helheten och utnämna
sig själv till expert eller härskare. Jämlikhet och jämställdhet är en förutsättning för långsiktig hållbarhet. Kunskap ska omsättas i handling, inte låsas fast eller skyddas av upphovsrätt. Forskning handlar om att söka kunskap och utveckla vetande, inte om att försvara resultat. Det har agnostikern insett. Samhället blir förfärande
lätt en resurs för omnipotenta genier som sitter i sina elfenbenstorn avskilda från världen. Forskningen skall tjäna samhället, inte tvärtom. Jag ser ett behov av (mellan)rum, platser där slumpen tillåts regera, där flyktlinjer
kan uppstå. Nomadologin utgår från den tanken, gör vetenskap av den insikten. Nomadologin har likt agnostikern inga egna svar, ingen egen kunskap att förvalta och försvara. Nomadologisk vetenskap söker förståelse, arbetar med att upplösa problem och befinner sig i rörelse tillsammans med världen och allt som finns däri och
interagerar med vartannat.

Förutsättningslöst sökande

Låter texten drabba mig och reagerar på det som händer omkring mig. Leder inget i bevis. Plötsligt händer något som förlöser arbetet med att försöka förstå. Stunder av eufori när allt klarnar förbyts dock lika ofta till frustration när svaren plötsligt inte fungerar längre. Så ser lärande och kunskapsprocesser ut. Det handlar om ickelinjär utveckling, om att vänja sig vid att ta två steg fram och ett tillbaka. Drömmen om eviga framsteg för vetenskapen och samhället är en myt. Alla eventuella framsteg måste bevakas. Hållbarhet är inget mål, utan ett ömtåligt läge av balans. Av olika typer av behov och ohejdad vana drivs jag liksom alla andra till handlingar och interaktion när jag hittar något som låter klokt och som fungerar. Att skriva är att tänka är att skriva, så fungerar det
för mig i alla fall.
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Att inte vara med och förändra samhället är omöjligt, för även den som inget gör är del av helheten. Kulturen
och förutsättningarna för samhället och framtiden växer fram mellan, som ett resultat av allt som görs och av
tankar omsatta i handling, genom processer som ingen fullkomligt kan kontrollera. Att följa med och anpassa
sig är en värdefull kompetens i arbetet med att främja hållbarhet, ett ovärderligt komplement till förmågan att
omforma. Ett hållbart samhälle är ett samhälle där det råder balans mellan kontinuitet och förändring och där
det finns marginaler och tid att tänka. Vilka kunskaper och kompetenser som är lämpligast att aktivera och när
respektive svar och lösning är bäst, är frågor utan givna svar som kräver samtal, inte debatt, för att besvaras.
Akademin påverkas av samhällets besatthet av kontroll och den hotar att bli allt för genomreglerad för att nomadologisk forskning ska kunna spira och växa där. Så till den milda grad har vetenskapen anpassats efter näringslivets normer och ekonomins krav på eﬀektivitet och lönsamhet att utrymmet för fritt, högt och annorlunda tänkande minimerats. New Public Management är en ideologi lednings- och förvaltningsideologi vars mål är att minimera marginaler och eﬀektivisera allt, även det som kräver utrymme och sådant som inte går att kontrollera.
Det är för att inte gå under intellektuellt i den allt mer målstyrda och resultatfixerade akademin som jag bloggar
och skriver böcker, för att inte gå under av leda över formkraven som vetenskapen och den högre utbildningen
tvingats acceptera för att inte förlora medel till forskning och undervisning. Det är så demokrati fungerar, alla
måste anpassa sig efter varandra. På gott och ont. Frågan är dock vad som är mest hållbart och svaret på den frågan kommer att visa sig framöver.
Vi kommer ständigt tillbaka till denna definition: det maskiniska fylumet är materialiteten – naturlig, arti
ficiell, eller båda två – materien i rörelse, i variation, som bärare av singulariteter och uttrycksdrag.
Detta är ett av grundtemana i nomadologin. Världen är materia i rörelse, variationer av välkända teman och kombinationer. Tillblivelse genom upprepad skillnad. Inget är nytt under solen, men det välkända kan kombineras
på oändligt många olika sätt. Det är enkelt att säga, men svårt att förstå och omöjligt att bemästra. Accepterar
man det har man skapat sig en god grund att bygga vidare på. Det är mycket mer värdefullt än en aldrig så logisk och vattentät teori som förklarar vad det nu är man vill förstå. För oavsett hur väl teorin fungerar nu, så
kommer det man ska förstå med hjälp av förklaringen att förändras innan man nått dit. Om förklaring är målet
är man dömd att ständigt ligga ett steg efter. Deleuze och Guattari tvingar forskaren ut i världen. På med handskarna, stövlarna och overallen, ner från verandan och ut i världen, så lyder det nomadologiska budskapet. Om
det är förståelse för levt liv man vill uppnå är kungsvägen till kunskap att följa med i flödet.
Av detta följer några tydliga konsekvenser, nämligen att detta materia-flöde bara kan följas.
Kulturell tillblivelse går inte att kontrollera, men riktningen går att påverka på marginalen. Det går att förändra
kultur, ingen tvekan om det. Alla är med om att göra det dagligen och stundligen. Kultur är resultatet av gemensamma handlingar, igår, idag, imorgon. Kultur är förändring, men det räcker inte att vilja eller tala sig varm för
det som är önskvärt. Utan handling, kollektiv handling, finns ingen möjlighet att påverka förändringens riktning. Vi får den kultur vi förtjänar, som kollektiv betraktat, inte den kultur vi vill ha. Det är genom handlingar
som kulturen skapas och handlingar styrs av önskningar och övertygelser. Kroppar är tankarnas förlängning och
kollektivets samlade massa bär på kraften som sätter kulturen i rörelse. Rörelsen är det centrala, förändringen,
liksom ödmjukhet inför det oöverblickbara.
Mellanrum är något helt annat än en klyfta, något väsensskilt. Ett mellanrum är en relation, en del av helheten.
Mellanrum kan vara mer eller mindre stora, men det som gör dem till mellanrum är att det finns en relation mellan parterna som är åtskilda. Mellanrum håller ihop, klyftor tvingar isär. Utan mellanrum finns inga relationer.
Jag, du och det som finns mellan oss är en enhet. Om jag lever på min sida av en klyfta och du på din finns bara
två ensamma individer. Därför är det katastrofalt för ett samhälle om klyftorna tillåts växa, för det sliter isär sam-
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hället inifrån. Ofta vet människor inte sitt eget bästa. Många har en tendens att önska sig sådant som inte är bra
för dem, även om de vet att det är dåligt. Människor tenderar helt enkelt konsekvent att överskatta sin egen förmåga. Man brukar ju säga att majoriteten anser sig själva vara bättre än genomsnittet, vilket faller på sin egen
orimlighet. Det betyder att människan inte kan lita på sitt eget omdöme. Lite ödmjukhet inför den egna, inneboende otillräckligheten skadar åtminstone aldrig.
Denna följande operation kan tvivelsutan göras på stället: en hantverkare som hyvlar följer träet och dess
fibrer utan att förflytta sig till en annan plats. Men detta sätt att följa är inget mer än en speciell sekvens i
en mer generell process. Ty hantverkaren är också tvingad att följa på ett annat sätt, nämligen att söka
upp träet där det befinner sig och söka det trä som har de fibrer som krävs. Eller också att forsla det till
sig: det är bara för att köpmannen tar hand om en del av banan i omvänd riktning som hantverkaren kan
bespara sig att själv genomlöpa den. Men hantverkaren är inte en fullständig sådan om han inte också är
en prospektör; och den organisation som skiljer prospektören, köpmannen och hantverkaren stympar re
dan hantverkaren och gör honom till en ”arbetare”. Man kan alltså definiera hantverkaren som den som
bestäms till att följa ett flöde av materia, ett maskiniskt fylum.
Hantverkare är vi alla, i en eller annan mening. Oavsett om det är teorier man jobbar med och även om man bara sitter på kammaren och tänker. Hantverk krävs för alla typer av verksamhet. Kunskap uppstår mellan kropp
och tanke. Båda behövs. Filosofi är ett hantverk som kan utföras bra eller dåligt. Värdet av arbetet bestäms med
ledning av resultatet, inte av forskaren. Slumpen spelar överallt en större eller mindre roll och påverkar processen och tillblivelsens riktning. Utan ödmjukhet inför det oundvikliga, utan hänsyn till komplexiteten och paradoxerna, som alltså inte är problem utan förutsättningar som följer naturligt av att kulturen ser ut och fungerar
som den gör, blir hållbarhet en utopi.
Tänker man maskiniskt fylum, materia i rörelse och letar efter flöden, kommer man att se andra saker än om
man söker sanningen i bestämd form singular. Söker man efter svar, eller letar efter utmaningar, kommer man
att hitta olika saker och söka sig fram längs skilda vägar. Världen och verkligheten som undersöks är den samma, men resultatet blir annorlunda beroende hur man närmar sig den. Vad är bäst? Det avgörs av syftet, vem
man är, vad man studerar och hur man ser på kunskap och vetenskapens uppgift.
Han är den kringresande, den ambulerande. Att följa materiens flöde är att resa, att ambulera. Det är intu
itionen satt i verket. Förvisso finns det kringresande av andra ordningen, där det inte längre är ett mate
rieflöde man prospekterar och följer, utan exempelvis en marknad. Likväl är det alltid ett flöde man följer,
även om det inte är ett flöde av materia.
En hantverkare som följer materien, som söker problem att upplösa med hjälp av kunskaperna och kompetenserna man förfogar över. Att vara sann mot sig själv. Det är min viktigaste note to self. Att aldrig vara tvärsäker och
att ständigt påminna mig om vikten av ödmjukhet. Finner tröst och hoppfullhet i ambivalensen, för den ökar
gränssnittet mot verkligheten och skärper vaksamheten mot allt oväntat i tillvaron. Vid varje givet tillfälle i världen är det alltid mer som är osäkert än säkert. Att vara sann mot sig själv innebär att både följa och anpassa sig,
och att gå sin egen väg. Det handlar om att upptäcka världen och dess ständigt skiftande möjligheter. Att vara
sann mot sig själv handlar vidare om att acceptera allt det i tillvaron som inte går att förändra, och om att försöka förändra det som går. Ett annat sätt att uttrycka samma sak är att säga att det handlar om att engagera sig
fullt ut i världen, om att behålla arbetshandskarna på. Att leva som människa i samhället handlar om att påverka
och om att påverkas. Och det kan man göra mer eller mindre medvetet.
Och framför allt finns det sekundära kringresanden: denna gång härrör de från en annan ”betingelse”,
även om med nödvändighet. Till exempel en transhumant, oavsett om han är bonde eller föder upp djur,
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som byter jord när den är uttömd eller då årstiden skiftar; men han följer jordens flöde bara på ett sekun
därt sätt, eftersom han först och främst genomgår en rotation som redan från början bestämt honom att
återkomma till utgångspunkten när skogen växt upp igen, jorden vilat ut och årstiderna gått varvet runt.
Transhumanten följer inte ett flöde utan bildar ett kretslopp, och av flödet följer han bara den del som
ingår i kretsloppet, även om det kan bli större och större. Han flyttar därför runt bara som en
konsekvens, och gör det bara då hans kretslopp av land och betesmark blivit uttömt och när rotationen
har utvidgats till den grad att flödena undflyr kretsloppet.
Att följa innebär att befinna sig i rörelse och handlar om att hålla målet för förflyttningen öppet. Nomaden befinner sig konsekvent i rörelse och lever ett föränderligt liv. Hen flyttar inte bara runt. Nomaden är rörelse och förkroppsligar förändring. Överfört till vetenskaplig praktik handlar det om att släppa kontrollen och bejaka nyfikenheten. Nomadologen är öppen för världen, så som den kommer hen till mötes, i sin fulla vidd och variation.
Nomadologisk kulturvetenskap tar sig an problem där, när och så länge som problemet finns. Sedan drar forskaren vidare, nyfiket förundrad över flödets ständiga skiftningar och nyanser. Okunskap är en utmaning, en möjlighet och betyder att det finns saker kvar att upptäcka. Vetande är verktyg som ska användas, inte sanningar att
försvara eller strida för. Det är mottot för minor science. Kunskap är något man söker och använder, inget man
kan äga och kontrollera.
Till och med köpmannen är en transhumant försåvitt marknadens flöden underkastas rotationen hos en
utgångspunkt och en destination (hämta-föra fram, importera-exportera, köpa-sälja). Oavsett de ömsesi
diga implikationerna finns stora skillnader mellan ett flöde och ett kretslopp. Migranten är, som vi sett,
ytterligare något annat. Och nomaden definieras inte först och främst som kringresande eller som trans
humant, inte heller som migrant, även om han kan bli det som en konsekvens.
Man kan röra sig på olika sätt, men bara ett sätt är nomadologiskt. Ontologin som Deleuze och Guattari utgår
från handlar om att allt rör sig och förändras, även rörelsen och förändringen. Där finns skillnaden mellan nomaden och migranten. Nomaden lever i och blir till genom rörelsen i ett föränderligt landskap. Migranten är en
som rör sig mellan fasta punkter i ett koordinatsystem. Migranten är den samma, liksom rummet hen rör sig i.
Denna tanke kan överföras till akademin, som kan vara en traditionstyngd värld där allt är det samma men där
det som studeras är föränderligt. Royal science är fast förankrat i den världen och även om forskare migrerar
från en institution till en annan studeras ändå det omgivande samhället från en och samma position, varifrån
forskaren uttalar sig i kraft av erfarenhet, titlar, citeringar och evidens. Tilliten till akademiska titlar invaggar befolkningen i en falsk trygghet, och leder till att det som sägs av professorn granskas mindre kritiskt än doktorandens påståenden. Makten påverkar vetandet eftersom professorn verkar på uppdrag av statsapparaten, det vill
säga bevakar och upprätthåller det räﬄade rum som ger hen makt och inflytande i utbyte mot lojalitet. Nomadologen förhåller sig dock helt annorlunda till rörelsen ...
Den primära bestämningen av nomaden är att han ockuperar ett slätt rum: det är i detta avseende han
bestäms som nomad (essens). Han kommer inte att bli transhumant eller kringresande annat än genom
de krav som åläggs honom av det släta rummet. Kort och gott, oavsett de faktiska blandformerna av no
mader, kringflyttare och transhumanter, är grundbegreppet inte det samma i vart och ett av fallen (slätt
rum, materia-flöde, rotation). Det är bara på grundval av ett distinkt begrepp man kan bedöma blandfor
merna, avgöra när, i vilken form och i vilken ordning de uppträder.
Sammanhanget som helhet bestämmer vad som är vad, inte enskilda aktörer. Deleuze och Guattari menar (i en
annan text) att, ”allt tänkande är en tillblivelse, en dubbel tillblivelse, snarare än ett attribut till ett Subjekt och
representationen av ett Helt.” Nomadologen måste ständigt befinna sig i rörelse. Kulturforskaren får aldrig stå
stilla, hen måste följa med sitt objekt för att arbetet skall resultera i användbar kunskap och fungerande förståel189

se. Att kasta sig ut i floden av rörelse och flyta med strömmen av händelser är vad nomadologisk vetenskap
handlar om. Tänkande enligt nomadologin är något som uppstår och förändras genom självorganiserande system bestående av såväl mänskliga som icke-mänskliga aktörer. Och alla delarna som bygger helheten måste
man närma sig förutsättningslöst och med samma utgångspunkt för att inte på förhand slå fast något ingen kan
veta något om.
Nomadologi handlar om att söka kunskap och utgångspunkten för sökandet är att den mest adekvata förklaringen eller förståelsen på den typ av frågor som nomadologin skapats för står att finna i en kombination av olika vetenskapsgrenar och i insikten om att resultatet alltid är underordnat vägen dit. Minor science kan och får, lika
lite som Royal science, betraktas som idealvetenskap. Båda sätten att forska behövs lika mycket, och båda kan
och bör lära av varandra. Därför handlar en av böckerna i serien om samtalet. Debatten gör det svårt att mötas
för att lyssna, lära och utvecklas. All kunskapsproduktion är beroende av öppenhet, kommunikation och ett utvecklat kritiskt förhållningssätt. Det går aldrig att på förhand kan bestämma vad som är betydelsefullt och vad
som är trivialt, vad som bör undersökas och vad som kan lämnas obeaktat, inte i en föränderlig värld där framtiden är öppen.

Form och innehåll, kontroll och upplösning

Åter till mötet mellan nomaderna och deras släta rum samt statsapparatens räﬄade dito. Kontroll och upplösning, Royal och minor science. Åter till en värld i ständig förändring, till verktygslådan och begreppen, handlaget och hantverkaren. Det gängse sättet, den normalvetenskapliga metoden (medveten om att jag raljerar lite,
men jag leder inget i bevis och uttalar mig som sagt inte om hur det är, jag skapar kartor att orientera sig i verkligheten med hjälp av), utgår från det som varit och räknar på sannolikheter för olika framtida utfall. Fast studier av statiska processer och linjär förändring är inte särskilt utmanande och leder inte till förståelse för livets
oöverblickbarhet och kulturens komplexitet. Å andra sidan blir det dock påfallande ofta som det brukar, så den
som hävdar att det går att räkna på framtiden har rätt oftare än hen har fel. Fast eftersom det är undantagen
som betyder något, och eftersom avvikelserna och det oväntat oväntade ofta leder till allvarliga konsekvenser
behövs kompetens att förstå även det. Om inte annat så för att kunna utveckla kompetens att hantera öppenheten och osäkerheten. För att uppnå hållbarhet behövs verktyg och handlag att hantera det som inte går att räkna
på, liksom en väl utvecklad förståelse för i vilka sammanhang som vilken kompetens är påkallad.
Men i det föregående har vi kommit bort från vår fråga: varför skulle det maskiniska fylumet, materiens
flöde, väsentligen vara metalliskt eller metallurgiskt? Även här är det bara ett distinkt begrepp som kan
ge svar genom att visa att det finns en särskild och grundläggande relation mellan kringresande och metal
lurgi (deterritorialisering). Likväl har de exempel vi åberopat, i Husserls och Simondons efterföljd, rört
trä och lera lika mycket som metall; och finns inte dessutom flöden av växter, vatten, hjordar, vilka bildar
lika många fyla eller materier i rörelser? Vi kan nu lättare svara på denna fråga.
Människor, materia, teknologi, tankar och föränderliga mellanrum. Sammanhållna helheter bestående av fler än
en men färre än många, olika typer aktörer. Kultur är komplexitet och förstår man det ena förstår man det andra. Tricket är att inse att man aldrig får en fullständig förklaring. Letar man svar i forskningen om kultur fastnar
man där och överblicken samt förståelsen för komplexiteten, dynamiken och förändringen går förlorad. Virtualitet, det som ännu inte realiserats, det som bygger upp momentum och energi i mellanrummen för att bryta igenom och aktualiseras när sammanhanget tillåter, är lika viktigt för att förstå helheten och förutsättningarna för
förändring som evidens. Kultur är resultatet av samproduktion och förändringen börjar alltid i det lilla, det tysta
och den växer fram från marginalen, där och när man minst anar det. Därför är det bättre att tänka på processen
som maskinisk, än som mekanisk, för att påminna sig om att förändringen är icke-linjär och att mer kunskap
om detaljerna inte leder till bättre förståelse för helheten.
190

Det finns både för- och nackdelar med valet av ingång till problemen som ska undersökas. Alla perspektiv på
världen och sätt att arbeta vetenskapligt har sina problem och förtjänster. Först i efterhand går det att avgöra
vad som var bra eller dåligt. Och det råder så klart delade meningar om vad som är vad och hur det bäst kan förstås. Viktigt dock att inte börja bråka om verktygen, att inte lockas in i debatter kring frågan om vem som har de
bästa verktygen per se, utan hänsyn tagen till dess användningsområde. Sådana strider leder bara till osämja vilket tar fokus från arbetet med hållbarhet och hämmar förståelsen för världen och det levda liv som pågår. För att
förstå kultur måste man ut i världen och möta den med öppna ögon. Enda sättet att avgöra värdet av begreppen
är att omsätta dem i handling, iaktta resultatet och reflektera över utfallet för att därefter börja om och försöka
igen.
Ty allt sker som om metallen och metallurgin skulle påtvinga och ställa något inför medvetandet som för
blir dolt och invävt i andra materier och operationer. Detta beror på att operationerna i de andra fallen
sker mellan två trösklar, där den ena utgör den materia som förberetts för operationen, den andra den
form som ska inkarneras (till exempel leran och gjutformen). Detta ger den hylomorfa modellen dess ge
nerella värde, då den inkarnerade form som markerar slutet på en operation kan tjäna som materia för
nya operationer, men hela tiden inom en fixerad ordning som markerar följden av trösklar. I metallurgin
gränslar däremot operationerna ständigt de olika trösklarna på så sätt att en energetisk materialitet över
flödar den förberedda materien och en kvalitativ deformation eller transformation överflödar formen.
Form och innehåll handlar det om. Både och, inte antingen eller. Verktygen som Deleuze och Guattari skapade
främjar förståelse för det som händer mellan, uppmärksammar slumpens och det oväntat oväntades roll i alla
tillblivelseprocesser. Territorialisering, statsapparater och Royal science å ena sidan. Deterritorialisering, nomader och minor science å andra. Nomadologi handlar både om det som formar och upprätthåller strukturerna,
det som ger stadga åt tillvaron, och det som formas och bjuder motstånd. Nomadologins kunskapsobjekt är förändring och förståelse för förutsättningar för förändring, vilket är nyckelkompetenser i arbetet med hållbarhet.
Det är viktigt att förstå både krafterna som räﬄar rummet och påtvingar materien bestämda former och egenskaperna hos det som formas. Nomaden vet hur man anpassar sig och vet hur man orienterar sig i det släta rummets böljande former. Deterritorialisering är alla moment av upplösning i tillvaron. Slump, oordning, det som
inte riktigt låter sig formas. Eftersom territorialisering är ett slags feedback-loop som tenderar att öka i intensitet utan att någon agerar för att det ska bli så fokuserar måste deterritorialisering aktivt främjas. Därför är Deleuze och Guattari mer intresserade av nomaderna, för att deras kompetenser är flyktigare och behöver levandehållas och utvecklas aktivt för att inte lösas upp i intet. Världen blir till i spelet mellan dessa krafter. Tillblivelseprocessens riktning bestäms av dynamiken i rörelsen, och balans är nyckeln till hållbarhet.
På så sätt länkas släckning samman med smide bortom formens fastställande. Eller som när det handlar
om formgjutning, då man kan säga att metallurgen på något sätt opererar inuti formen. Eller också under
kastas det smälta och gjutna stålet en serie successiva dekarburationer.
Överflöd är viktigt att räkna med. Slumpens kraft genereras ur överflödet, när kalkylen inte riktigt går jämt upp
och det finns flera olika men lika troliga utfall. Tillblivelsen som driver flödet är inte kompensatorisk och utgår
inte från brist, den driva en begär, efter livets inneboende kraft att fortsätta vara vid liv. Evolutionen fungerar
utmärkt som tankemodell, om man känner sig hemma i Darwins tankar. Evolutionens princip är dels överflödet
av möjligheter, dels miljöns begränsade utrymme. Evolutionens riktning avgörs i spelet mellan miljön och det
som kastas ut i den och både rörelsen och det som rör sig förändras och påverkar varandra ömsesidigt. Med ett
öppet sinne och ödmjukhet står man väl rustad inför det oväntat oväntade som förr eller senare kommer att slå
till. Ett hållbart samhälle kan inte skapas enbart av kontroll och heller inte med hjälp av total upplösning. Ba-
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lans mellan territorialisering och deterritorialisering är nyckeln till hållbarhet, vilket är ett temporärt och föränderligt tillstånd, inte ett mål som går att pricka av på en lista.
Samhällets ständiga kriser, i ekonomin, skolan och inom vården, kan fungera som exempel på vad som händer
om allt för mycket kraft och fokus läggs på kontroll. Alla försök att kontrollera och detaljreglera levt liv är dömda att misslyckas. Den starke klarar sig länge, men den smidigt följsamme, som uppmärksamt rör sig i harmoni
med omgivningen, har större chanser att överleva på sikt och under skilda yttre betingelser. Vishet kan aldrig
nås för det är inget mål, det är en process, en strävan att ständigt bli bättre. Kunskap om världen, livet och människan går inte att äga, den kan bara användas mer eller mindre klokt. Jag hävdar inte att det är så, bara att nomadologiska undersökningar av kultur tar sin utgångspunkt i den tanken, och det är också målet för sökandet.
Förståelse för komplexitet och ödmjukhet inför tillvarons föränderlighet och oöverblickbarhet. Nomadologi
handlar om att ständigt försöka och försöka igen på nya och oväntade sätt. Inte om att komma till vägs ände, till
målet. Definitiva svar och absolut kunskap existerar bara i människans fantasi och en omöjlig dröm. Nomadologi handlar om att utveckla kunskap om det och om att främja kompetens att ständigt befinna sig i rörelse, rastlöst sökande efter bättre svar.
Och till sist har metallurgin möjlighet att gjuta om och återanvända en materia till vilken den ger formen
av en tacka: metallens historia är oskiljaktig från denna ytterst speciella form, som inte ska blandas sam
man med vare sig en reserv eller en vara; härifrån kommer det monetära värdet. Och mer generellt
uttrycker den metallurgiska idén ”reduktör” på en gång att materialiteten frigörs från den förberedda ma
terien och att transformationen frigörs från den form som ska inkarneras. Aldrig har materien och for
men förefallit hårdare än i metallurgin; och likväl tenderar här en kontinuerlig utveckling att ersätta suc
cessionen av former och en kontinuerlig variations materia att ersätta materiernas variabilitet. Om metal
lurgin har en väsentlig relation till musiken, så är det inte bara på grund av smidets ljud, utan också på
grund av den tendens som kännetecknar båda konsterna, nämligen att bortom de separerade formerna
visa på en formens kontinuerliga variation, bortom de variabla materierna på en materiens kontinuerliga
variation: en utvidgad kromatism ligger till grund för såväl musiken som metallurgin; den musikaliske
smeden var den förste ”transformatören”.
Harmoni uppstår när det råder balans, men minsta förändring riskerar ge upphov till dissonans. Och ju längre
bort från jämvikt ett system befinner sig desto mer reaktiv är miljön och desto snabbare förändras den. System
som befinner sig nära jämvikt är okänsliga för enstaka händelser och förändringar, även stora sådan. Systemets
förmåga att buﬀra är stor, om det befinner sig nära jämvikt. Ett hållbart samhälle har lättare att hantera mångfald och tilliten är svårare att rubba där. Motsatsen gäller för samhällen där klyftorna är stora, där arbetslösheten
är hög och tilliten låg. System långt ifrån jämvikt är obalanserade och även små förändringar kan ge upphov till
stora konsekvenser. Skotten i Sarajevo kan fungera som exempel på en flyktlinje som uppstod i ett system långt
ifrån jämvikt, och som blev den gnista som tände elden som beskrivs i historieböckerna som Första världskriget.
Allt och alla står i förbindelse med varandra, och även materia förändras. Ett helt annat exempel, en helt annan
tanke, men på samma tema kan beskrivas så här: Jag träﬀade en gång en man som spelade harpa. Han berättade
om hur harpan lever sitt eget liv och därför är hopplös att stämma. Minsta förändring av luftfuktigheten får den
att bli ostämd. För att kunna framkalla ljuv musik ur harpan krävs med andra ord inte bara tekniskt handlag och
kontroll av materien, utan lika mycket följsamhet och lyhördhet samt förståelse för komplexitet och betydelsen
av jämvikt. Gillar den berättelsen för den är ett exempel från verkligheten, som kan användas som verktyg för
att förstå begreppet hållbarhet och vilka kunskaper och kompetenser som behövs för att uppnå balans.
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Vad metallen och metallurgin lägger i dagen är materiens eget liv, ett materiens vitala tillstånd som så
dant, en materiell vitalism som utan tvivel existerar överallt, men i vanliga fall döljs eller täcks över, görs
oigenkännlig eller dissocieras av den hylomorfa modellen.
Övertygelsen om att det går att nå full kontroll är stark. Tänk om det gick? Drömmen om fullständig kontroll är
oerhört lockande och den håller mänskligheten i ett fast grepp. I dagens snabbt föränderliga värld som befinner
sig långt ifrån jämvikt och där det aldrig verkar finnas tid att stanna upp och tänka efter är det svårt att nå ut
med resultat av kritiska granskningar som manar till försiktighet. Den som pekar på risker, särskilt med en allt
för långt driven ekonomisering, hotar att uppfattas som en som medveten sprider dålig stämning. Det är lättare
att skjuta på budbäraren än att ta in ett svårt och komplext budskap. Det är också lättare att förföras och lyssna
okritiskt på den som är tvärsäker och har pondus. Den som säger att det är komplext och som aldrig verkar kunna svara säkert uppfattas lätt som mindre trovärdig. Särskilt i tider när allt rullar på och det går bra. När tillväxten är hög är det lätt att ta risker. Det oväntat oväntade lurar hela tiden bakom hörnet. Förr eller senare kommer
man att tvingas hantera problemen som är en konsekvens av försummelse, okunskap, ignorans eller ointresse
för allt som inte stämmer överens med ens egna övertygelse. Klimatförändringar, oväder, jordbävningar och terrordåd. Eller ett muterat influensavirus. Stort som smått, ingen kan veta vad som kommer att hända och hur
händelsen utvecklas, bara att något kommer att ske och att förändringens rörelse är större ju längre bort från
jämvikt systemet befinner sig. Tyvärr är chansen att tjäna riktigt stora pengar, snabbt också större i system långt
från jämvikt. Allt kommer med ett pris. Fullständig kontroll är omöjlig. Ju förr den insikten sjunker in och tillåts
påverka kulturen desto bättre, för hållbarhetens skull.
Metallurgin är detta materieflödes medvetande eller tänkande, och metallen är korrelatet till detta medve
tande. Som panmetallismen uttrycker det, metallen är koextensiv med materien, och materien med metal
lurgin. Till och med vattnet, gräset, skogarna och djuren är fulla av salter och mineraler. Allt är inte me
tall, men det finns metall överallt. Metallen är all materias ledare.
Brist på magnesium kan ge kramp i musklerna, så nog stämmer det. Metaller är en essentiell beståndsdel i människoblivandet, lika viktig för biologin som för kulturen. Ting och tankar, virtualitet och aktualitet, allt är sammanvävt och utgör delar av samma helhet. Människan är en del av naturen och naturen är oundvikligen en del
av människan. Var gränsen går är omöjligt att peka på, för den är inte absolut. Arv eller miljö var länge en tvistefråga inom forskningen, men idag verkar man vara överens om att människan är resultatet av 100 procent arv
och 100 procent miljö. Människa är med andra ord resultatet av samspel mellan det givna och det skapade och
jaget befinner sig på en föränderlig och obestämbar position någonstans emellan. Alla försök att peka på eller
upprätthålla en absolut gräns mellan är problematiska. Människan har intellektuella förmågor och kan utöva en
viss kontrollmakt över kroppen, men är samtidigt en biologisk varelse, vilket är en egenskap människan delar
med en hel massa andra organismer på jorden med vilka hen kämpar om det begränsade utrymme i universum
som livet på jorden är hänvisat till.
Det maskiniska fylumet är metallurgiskt eller har åtminstone ett metalliskt huvud, dess sökande och
kringflyttande huvud. Och tanken föds mindre ur stenen än ur metallen: metallurgin är den mindre veten
skapen i egen hög person, den ”vaga” vetenskapen eller materiens fenomenologi.
Kulturvetenskap är just en sådan vag vetenskap. En ödmjuk vetenskap, som följsamt studerar levt liv och förändring, i rörelse. En vetenskap som samlar på sig kompetenser och inte fakta. En vetenskap som använder fakta,
men som inte samlar den på hög eller försvarar den mot kritik. En lyssnande och samtalande, ständigt lärande
och föränderlig vetenskap. Sanning är ett ord och blir därför meningslöst inom vetenskapen. För ord måste tolkas för att bli användbara och förr eller senare tvingas man ändå tillbaka till utgångsläget och problemet som
det objektiva sanningsbegreppet adresserar. För att lösa problem räcker om man har en god förståelse för vad
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som fungerar. Och med en sådan inställning följer ödmjukhet inför det oväntat oväntade. Nomadologins öppna
och mer försiktiga kunskap är mer i harmoni med världen än det strikt kontrollerade vetande som idag idealiseras inom akademin. Den som är stark får makt men kommer förr eller senare att möta ett motstånd som inte
går att hantera. Förr eller senare brister kontrollen och efterfrågan på insikt om förändring och följsamhetskompetens ökar. Även kunskap är ett system som strävar efter balans, vilket är en insikt man kan välja att ta på allvar eller förneka, fast konsekvenserna av handlingarna som utförs kommer ingen undan.
Den fantastiska idén om ett icke-organiskt Liv – som [Wilhelm] Worringer fattade som den barbariska
idén par excellence – är en upptäckt av och intuition hos metallurgin. Metallen är varken ting eller orga
nism, utan en kropp utan organ.
En kropp utan organ är det som håller samman, det som inte går att nå direkt, men som ändå är själva förutsättningen för liv och rörelse. Det som reglerar riktningen på tillblivelseprocessen. Organen är det som formas och
kroppen utan organ är det som formar. Båda behöver varandra. Kroppen finns där redan, när jaget är redo att ta
den i besittning, eller när jaget upptäcker att det är ett subjekt, skulle man kanske kunna säga. Jag är med om att
skapa min kropp, men jag är inte min kropp. Jag är heller inte i min kropp. Tänk snarare att jag är ett resultat av
samverkan mellan delarna som utgör kroppen som omvärlden känner som jag. Kroppen är exercis, är utförande,
är ett slags tillblivelse. Ingen av delarna är viktigare än någon annan. Det är avgörande att förstå om man ska
kunna arbeta med begreppet. Kroppen utan organ existerar mellan men går aldrig att få fatt i eller isolera och
studera separat, för i samma stund som organen som utgör kroppen skingras upplöses helheten och det blir meningslöst att tala om en kropp. Liksom kulturen är människan och alla andra kroppar sammanhållna helheter
som inte existerar isolerat. Kroppen utan organ är ett sätt att tala om det som annars lätt glöms bort eller bortses från. Det är ännu ett begrepp som handlar om och uppmärksammar betydelsen av mellanrum.
Den ”nordiska eller gotiska linjen” är framför allt den mineraliska och metalliska linje som inringar den
na kropp. Metallurgins relation till alkemin vilar inte, som Jung trodde, på metallens symboliska värld
och dess korrespondens med en organisk själ, utan på kroppslighetens immanenta kraft i varje materia,
och på den ”kroppens själ” [esprit de corps] som åtföljer den.
Vackert formulerat. Deleuze och Guattari är en fröjd att läsa. Vad de skänkt världen är texter att ge sig hän åt,
texter att kasta sig över och förlora sig i. Form och innehåll i ljuv harmoni. Där finns inget mästrande, bara inspiration att hämta och använda sig av. Många uppfattar deras sätt att skriva som svårt. Jag försöker med mitt sätt
att organisera texten visa hur man kan läsa deras text så att säga mellan raderna, hur man kan skapa något eget
av deras tankar och att läsningen av Deleuze och Guattari handlar om att låta sig lockas att improvisera kring
deras tankar. Ta vara på det som fungerar och var konstruktiv och lämna det som inte talar till dig därhän. Förhoppningsvis blir det enklare att läsa då. Tänk tillsammans och skapa något nytt med hjälp av varandra. Spill ingen tid eller möda på kritik för det finns så mycket annat att läsa i världen, så mycket att studera och lärdomar att
dra. Debatter är destruktiva och stänger in. Samtal är öppna och bygger på ömsesidigt engagemang, vilket ökar
chansen att alla lär sig något även om man inte håller med varandra om allt.

Det är svårt

Det är svårt, är en vanlig kommentar. Kulturvetenskapliga, abstrakta texter om teori avfärdas ofta med just de
orden: Det är svårt, vilket kommit att bli ett uttryck som är synonymt med att det inte går eller att det är meningslöst att försöka. Kultur är svårt, ingen tvekan om det, men det är svårt på ett speciellt sätt. Och det är viktigt att reflektera över just det. Svårt kan saker vara av olika skäl. Matematik, till exempel, är svårt. Åtminstone
om man lämnat de fyra räknesätten och aritmetiken. Svårigheten där handlar dels om att det är komplicerat,
dels om att det bara finns ett enda rätt svar. Min lekmannamässiga definition av vad det handlar om är att mate-
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matik är enkelt initialt, och sedan blir det svårare och svårare ju längre man håller på. Men då har man å andra
sidan med sig kunskaper och verktyg som underlättar arbetet. Så egentligen är det inte så svårt, om man inte
slarvar inledningsvis. Lite som att bygga höga torn med klossar. Är bara fundamentet stadig ökar chanserna att
resultatet av arbetet blir bra och fint eftersom svårigheten ökar linjärt. Den typen av problem finner jag personligen svåra. Men svårigheten ligger mer i att jag inte känner mig utmanad av problemen än att de skulle vara svåra att förstå. Jag orkar helt enkelt inte lägga ner det arbete som krävs för att lösa uppgifterna. Då blir det svårt,
eftersom jag gör det svårt genom att ge upp på förhand. Det ger mig emellertid inte rätten att hävda att matematik är svårt, per definition. Problemet är att den som avfärdar kulturvetenskapen med argumentet att det är svårt
kan påverka utfallet genom att inställningen gör uttalandet till en självuppfyllande profetia eftersom många inte
ens försöker förstå.
Eftersom kultur är ett problem där många svar kan vara lika giltiga är det bara svårt initialt, sedan handlar det
om ihärdighet, tålamod och om att göra upp med önskan om att finna det rätta svaret. Inser man bara det, och
jobbar på med problemet, är det visserligen svårt, men det är också utmanande och man får hela tiden belöningar genom att ens förståelse för helheten successivt fördjupas. Man behöver inte vänta till slutet innan man får
belöningen, den portioneras ut kontinuerligt. Svårigheten med kultur som problem är med andra av en annan
art än svårigheten med till exempel matematik. Och om man förstår detta ökar chanserna att man inser vad som
krävs av en för att öka chanserna att förstå. Bra att veta är också att kulturvetenskap är en inkluderande vetenskap. Eftersom alla lever mitt i och är medskapare av kulturen som kulturvetaren studerar finns goda möjligheter att mötas, även om man befinner sig på olika kunskapsnivåer. Att anklaga ämnet för att det är svårt är orättvist, och att avfärda det på sådana grunder är direkt felaktigt. Kulturvetenskap är som att bygga sandslott i
strandkanten. Alla kan bygga, men man får vara beredd på att förutsättningarna hela tiden förändras. Även de
mest konstfärdiga byggena raseras. Därför är tålamod en lika stor och viktig egenskap som teoretisk kompetens.
Kultur är svårt, men det är inte oöverstigligt svårt eller omöjligt. Och framförallt krävs inga superegenskaper
hos utövaren för att kunna hantera frågorna. Man väljer alltid själv hur djupt man vill gå in i problematiken. Det
jag uppskattar mest av allt med mitt ämne är att alla är välkomna att delta i samtalet och att alla alltid kan bli
bättre. Utan undantag. Därför känns det orättvist att bli anklagad för att det man sysslar med och försöker förklara är svårt. Svårt är ett ord som kan betyda så väldigt mycket. Svårt är ett begrepp som är kontextberoende.
Svårt kan inget vara, per definition. Det beror på sammanhanget och förväntningarna. Den som hävdar att kulturvetenskap är svårt utan att förklara varför kan således inte tas på allvar. Svårt är en upplevelse, inte ett faktum, som alltid måste ställas i relation till kraven som ställs. Och det är absolut inte en giltig anledning att ge
upp eller låta bli att försöka. I min lärargärning kräver jag bara en enda sak, och det är att studenterna försöker.
Gör man bara det är jag nöjd, för då vet jag att processen är igång och att den kommer att resultera i fördjupade
insikter. Det enda som krävs är alltså att man ger sig i kast med uppgiften. Sedan får man se hur långt det bär,
det kan ingen veta på förhand och ifråga om kultur finns ändå inga givna svar, inget facit.
Lätt fånget, lätt förgånget. Det man får kämpa för att uppnå uppskattar man oftast mer än det man får sig serverat. Framgång i kulturvetenskapliga studier handlar om att bryta med det initiala motståndet. Och om att inse
att problemet man brottas med inte blir svårare än vad man gör det till. Det handlar vidare om att inte ge upp,
även om det ibland känns tröstlöst och man uppfattar det som att man stod och stampade på samma fläck. Ja
det är svårt. Men det är också fantastiskt roligt, och insatsen man lägger ner i arbetet förräntar sig exponentiellt.
Låt inte ett initialt motstånd hindra dig, säger jag till studenterna. Och till makthavare med inflytande över ekonomin säger jag, billiga och enkla lösningar kan bli kostsamma i längden. Det finns inga genvägar till kunskap
och förståelse för livet, kulturen och frågan om hållbarhet.
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Bristen på förmåga att tänka kritiskt breder ut sig förfärande snabbt i samhället. Det påverkar synen på vad som
är svårt och vilka lösningar och åtgärder som är att föredra. Om det är ett uttryck för lättja eller ointresse är
omöjligt att veta. Vetenskap kan betraktas som ett flöde, vilket kan delas upp, ledas av och hindras genom att
bygga fördämningar. Idag främjas breda, raka, flöden som snabbt leder vattnet till kraftstationen där dess energi
utvinns så eﬀektivt som möjligt. Det är Royal science syn på kunskap som dominerar i akademin. Nomadologin
liknar porlande fjällbäckar eller floddeltan med många olika strömmar som befruktar marken de rinner genom.
Tyvärr anses kulturvetenskap ofta svårt, onödigt och allt för dyrt. Visst tar det tid för kunskapen att göra skillnad och komma till nytta, men utan förmågan till kritiskt tänkande och mångfald riskerar samhället att falla
ihop som ett korthus. Demokrati och socialt välstånd, jämställdhet, mångfald och hållbarhet, är bräckliga tillstånd som bara överlever med hjälp av brett stöd, underifrån. Kunskapen måste spridas brett bland befolkningen. Samhället är en relation. Saknas tålamod och intresse, om allt för många blir bekväma och ger upp så fort
man stöter på svårigheter eller inte förstår, utarmas skyddet mot utmaningen som det oväntat oväntade innebär.
Det finns inte en väg mot hållbarhet och ingen har monopol på några tankar om ämnet. Det enda som finns är
förslag på hur man kan tänka och gripa sig an utmaningen.
Den förste och primäre kringresande är hantverkaren. Hantverkaren, som inte är jägaren, odlaren eller
djuruppfödaren. Inte heller är det sädesrensaren eller krukmakaren, vilka bara på ett sekundärt sätt ägnar
sig åt hantverk. Hantverkaren är den som följer ett materieflöde som ren produktivitet: alltså i dess mine
rala och inte vegetala eller animala form.
Kulturvetenskap som hantverk och kulturvetaren som hantverkare. En rörlig och kringresande vetenskap som
följer flöden för att lära sig förstå förutsättningar för förändring och för att sprida kunskap och utveckla kompetens. Den samlade kraften som finns i kulturen är enorm. Om och när den svänger i takt. Fast det vill ingen, inte egentligen. När processen väl satts igång går den inte att kontrollera, för dess kraft kommer underifrån.
Skiftar perspektiv och drar paralleller till andra, mer vardagsnära exempel på kollektiv tillblivelse och på multitudens kraft. Tänker på konsumtion, som idag sägs driva samhället framåt och vara garanten för välstånd. Det är
också en dubbelriktad process, för ju mer som konsumeras desto mer skräp och restprodukter tvingas systemet
hantera. Konsumtion är en omvälvande kraft som hämtar energi från drömmar och förhoppningar. Koppla samman drömmar om exotiska platser med pengar och resultatet blir ökade utsläpp av växthusgaser som bidrar till
klimatförändringarna. Allt hänger ihop och blir till genom flöden som inte går att stoppa. Alla är följare, ett
slags handelsresande. Det gäller bara att lära sig se och förstå det. Visst är det svårt, ibland hopplöst svårt, men
vi har inget val än att anta utmaningen och göra så gott vi kan för att försöka förstå förutsättningarna för förändring och logiken i den kulturella tillblivelsen. Livet är allt och alla tillsammans, det vill säga relationer och rörelse, mellanrum och förändring.
Han är inte den människa som tillhör jorden eller marken, utan underjorden. Metallen är materiens rena
produktivitet, och den som följer metallen är producenten av föremål par excellence.
Nomadologin växer underifrån och hämtar kraft och inspiration från marginalen, det är en vetenskap som följer
med och som odlar kompetens att omvandla. Kultur är inget man har, utan något man gör, tillsammans. Produktionen av kultur, själva tillblivelsen, är kollektiv och utförs överallt och hela tiden. Följaktligen finns inget annat
sätt att förstå än att följa och närma sig studieobjektet indirekt. Ingen kan vara expert på kultur, av den enkla
anledningen att kultur är lika mycket slump och kaos som ordning och förutsägbarhet. Kultur är med andra ord
synonymt med upplösning. Finns det bara isolerade, autonoma element finns ingen rörelse, ingen struktur, inget liv. För att flöden skall uppstå krävs kontroll, men inte för mycket kontroll för då stannar rörelsen upp. Balans
mellan territorialisering och deterritorialisering är alltså vad som krävs. Balans mellan, är förutsättningen för
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samhällens hållbarhet och för mycket kontroll eller för liten är lika förödande för helhetens långsiktiga överlevnad.
Som Gordon Childe har visat är metallurgen den förste specialiserade hantverkaren, och han ger därige
nom upphov till kårer (hemliga sällskap, skrån, brödraskap). Hantverkaren-metallurgen är den kringre
sande eftersom han följer underjordens materieflöden. Förvisso står metallurgen i relation till de ”andra”,
de som tillhör marken, jorden och himlen. Han står i relation till de bofasta samhällenas odlare och till de
imperiets celesta funktionärer som överkodar samhällena: han behöver dem för att leva, han är beroende
för sitt uppehälle av ett imperialt agrikulturellt förråd.
Den enda vägen är vägen mot fullkomlig kontroll, vilket innebär död och förintelse av allt det vi lärt oss ta för
givet. Om alla läser matematik eller strävar efter att få Nobelpris har vi inget samhälle. Samhällen och kulturer
uppstår, hämtar livskraft ut och blir hållbara genom att rymma mångfald. Eftersom ingen vet hur framtiden
skall bli är det viktigt att inte lägga alla ägg i samma korg. Evolutionen bygger på samma princip, genom att kasta ut en mångfald av varianter i världen ökar chansen för livet som sådant att överleva. Men om ingen ordning
finns, om allt bara är kaos finns inget sammanhang för delarna att anpassa sig till, ingen struktur och inga teman att improvisera kring. Total upplösning är lika illa som fullkomlig kontroll. Samma gäller samhällen och
kultur. För att kunna överleva på sikt krävs mångfald och balans. För att stå väl rustad inför framtida hot som
idag inte går att föreställa sig.
Men i sitt arbete står han i relation till skogsborna och är delvis beroende av dem: han måste upprätta sin
verkstad nära skogen för att få det kol han behöver. Via sitt rum står han i relation till nomaderna, efter
som underjorden förenar det släta rummets mark med det räﬄade rummets jord: det finns inga gruvor i
de imperiala agrikulturernas alluviala dalar, man måste genomkorsa öknar, ta sig an berg, och frågan om
kontroll över gruvorna involverar alltid nomadfolken, eftersom varje gruva är en flyktlinje som kommuni
cerar med de släta rummen – i dag skulle man kunna säga samma sak vad gäller oljeproblemet.
Olja är en central aktör för det liv och den kultur som tas för given, en del av helheten och en förutsättning för
dagens samhälle. Olja har format och formar såväl tankar, teknik som miljön. Oljan har på det sättet mer makt
än alla ledare tillsammans. Vi är alla slavar under oljan, oavsett om man har bil eller inte. Kulturen av idag förutsätter olja, även om det kanske inte märks i vardagen. Oljan smörjer inte bara maskineriet, den är själva förutsättningen för snart sagt allt som tas för givet idag. Moderna samhällen har ett enormt behov av och klarar sig
inte utan billig energi. Det är så det ser ut och fungerar idag. Första steget mot förändring av rådande förhållanden är insikt om oljeberoendet och dess konsekvenser. Nästa steg nås med hjälp av kritiskt tänkande och formulerande av kollektiva, hållbara visioner som alla kan sträva efter på sitt sätt, i sin vardag. Bortom det går inte att
veta något om. Framtiden är öppen och ingen kan kontrollera förändringen eller styra tillblivelsens riktning, bara påverka den på marginalen.
Vilken blir konsekvensen om man köper uttalanden om att kultur är svårt och därför låter bli att försöka förstå?
Vad händer om akademin accepterar ekonomis oförmåga att se nyttan med kulturvetenskap och andra liknande
ämnen? Viktiga frågor utan givna svar. Livet och tillvaron är fylld av sådana frågor, filosofiska frågor som kräver
analys och reflektion för att besvaras, inte engång för alla utan upprepade gånger. Svaren på frågorna som rör
kultur uppstår i vardagen, genom handling. Låt oss göra ett försök. Vi har allt att vinna och inget att förlora.

Samproduktion av kunskap och liv

Kulturvetaren som ett slags handelsresande, som en mediatör mellan kunskapen/världen och människorna/samhället, eller som en nomadiserande metallurg. Gillar den tanken. Tänker vidare på olja som ett exempel på en
materiell aspekt av levt liv, med agens nog att förändra både världen och tänkandet. Olja är inte bara materia
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som förädlas, det är samtidigt en aktör med förmåga att påverka. Det borde alla kunna förstå och det är ett utmärkt exempel på ett slags ömsesidig tillblivelse. För oljan förändras av människan och människan förändras av
oljan, liksom för övrigt naturen, klimatet och förutsättningarna för livet på jorden. Allt hänger ihop och utgör
aspekter av vartannat, allt är del av samma, samproducerade flöde av tillblivelse som det ständigt läggs till och
dras ifrån delar av och som därför hela tiden förändras. Människan är en integrerad del av livet på jorden, liksom
materien är del av människan. Allt och alla hänger ihop och är del av samma process av ömsesidig tillblivelse.
Materien är styvmoderligt behandlad inom kulturvetenskapen, eller har så varit i alla fall. Intresset för artefakter
har varit stort, men materien som sådan har det saknats både intresse och verktyg att uppmärksamma och förstå betydelsen av. Deleuze och Guattari hjälper oss emellertid att både se och förstå, och inspirerar till reflektion
över vad som faktiskt spelar roll. Tänker man så, och letar förutsättningslöst efter det som kan göra skillnad,
öppnar sig möjligheter till en fördjupad förståelse för vardagen och för kultur. Om man däremot, vilket fortfarande är relativt vanligt inom humaniora, uteslutande koncentrerar sig på språkets roll, missar man mycket och förvägrar sig själv en rad möjligheter att nå fördjupad kunskap. Om språk är det enda man är intresserad av, om
man bestämt sig redan på förhand för at svaret finns där, är forskningen inte förutsättningslös. Och det måste
den vara, om resultatet av arbetet ska kunna sägas vara vetenskapligt.
Arkeologin och historievetenskapen har anmärkningsvärt lite att säga vad gäller frågan om kontroll av
gruvor.
Exemplen på hur man inom akademin konsekvent väljer bort aspekter och sätter parentes kring annat är många.
Det är olyckligt, för det gör det svårt att mötas över disciplingränserna, svårt att bygga upp en helhetsbild av
människan och hennes liv. Och visst är det svårt att hantera komplexa helheter, men det kan och får aldrig hindra oss att försöka göra det. Kultur är helt enkelt alltid mer än både kulturvetaren och alla andra tror, vilket för
övrigt gäller alla ämnens kunskapsobjekt. Därför borde man samtala mer med olika forskare och över olika typer
av gränser. Man borde utmana sina egna forskningsrön oftare, borde lyssna och lära mer av varandra. Om fler
närmade sig världen och vetandet på det sättet skulle det ta udden av många destruktiva akademiska strider
som bara handlar om makt, prestige och pengar. Olja bär på mer kunskap om kultur än man kanske tror. Samma
gäller för metaller och annat som man missar om man bara fokuserar, till exempel på språket, molekylernas
egenskaper eller någon annan delaspekt av helheten.
Vissa imperier med en utbyggd metallurgisk organisation saknar helt gruvor; Främre Orienten saknar
tenn, vilket behövs för att framställa brons. Stora mängder metall anländer i form av tackor, långväga
ifrån (som tennet från Spanien, eller till och med från Cornwall). En så komplex situation fordrar inte ba
ra en stark imperial byråkrati och avlägsna och utvecklade kommersiella kretslopp. Den medför också en
hel rörlig politik, där Stater konfronteras med ett yttre, där olika folk konfronteras eller sluter sig sam
man för att kontrollera gruvorna i ett eller annat avseende (utvinning, träkol, verkstäder, transport).
Det behövs bara ett litet lyft av blicken, en marginell perspektivförskjutning, för att se väldigt mycket mer än
man gör när man endast rör sig i invanda kretsar, med ett och samma perspektiv och samma uppsättning verktyg. Kanske tänker och agerar man så för att det är det bästa sättet, men det är fel, oavsett hur många som tänker och agerar så. Alla svar utgår från ett perspektiv, från grundläggande antaganden och från oproblematiserade
försanthållanden. Vill man förstå kultur och lära sig hantera hållbarhetsutmaningen är detta det första man måste göra upp med. Utgår man från att det finns ett enda bästa sätt och att det är det sätt man själv valt kommer
man att kunna hitta svar som godkänns som vetenskapliga, men den verkliga frågan handlar inte om det utan
om svaren fungerar och faktiskt leder till en hållbar lösning. Det sägs att ju fler kockar som kokar soppa, desto
sämre blir soppan, men inom forskningen gäller det omvända. Ju fler perspektiv som problemen granskas utifrån och ju fler erfarenheter och kunskaper från olika vetenskapliga discipliner som engageras i arbetet desto
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bättre blir resultatet. Förutsatt att målet inte är att komma fram till det enda eller bästa svaret. Interaktion och
utbyten av kunskap, alternativa perspektiv, olika erfarenheter och en ömsesidig vilja att lyssna på och lära av varandra, en mer integrerad akademi byggd på samverkan istället för konkurrens är vägen fram mot bättre kunskap
om förutsättningar för hållbart hållbarhetsarbete. Inga gränser är definitiva och finns inga vattentäta skott mellan någon eller något. Mänskligheten är en och den samma och blir till i en gemensam process, som inte bara
engagerar människor utan lika mycket handlar om materien och resten av livet på jorden.
Det räcker inte med att säga att det finns gruvkrig och gruvexpeditioner, inte heller att åberopa ”en eurasi
atisk syntes av nomadiska verkstäder från Kinas utkanter till västerlanders yttersta utpost” och att konsta
tera att ”nomadbefolkningen alltsedan förhistorien stått i kontakt med den antika världens huvudsakliga
metallurgiska centra”.
Öppnas blicken bara upp något ser man hur mycket kunskap som ignorerats just för att man okritiskt rört sig i
invanda tankespår och hållit fast vid vad man ansett sig veta säkert. Kunskap ska inte förkroppsligas, försvaras
eller utgöra slagträ i debatter. Kunskap ska samtalas om och användas, den ska delas och modifieras, utmanas
och måste överges så fort den visar sig vara obsolet. Vetenskap måste inte vara en allvarlig verksamhet även om
arbetet tas på största allvar. Förståelse för kultur och förutsättningar för förändring når man lika bra genom att
leka med ord, vara nyfikenhet och framförallt i samtal med andra om djärva hypoteser. Forskning handlar idag
allt mer om att dra in pengar och göra karriär, och så har det blivit för att konkurrens anses driva kvalitet. Jag
tror det är precis tvärtom, att konkurrens hämmar utveckling och att vad som behövs i akademin är ett lite mer
lekfullt förhållningssätt till kunskap, för att främja kreativitet och för att upptäcka nya aspekter av det invanda.
Alternativa vägar fram kan man aldrig få för många av, bara så kan man förbereda sig på det oväntat oväntade.
Mer än något annat är det inspiration till samtal om livet och kulturen jag finner hos Deleuze och Guattari.
Man skulle behöva veta mer om de relationer nomaderna hade till dessa centra, till de smeder de själva
anställde eller besökte, till de egentligt metallurgiska folk och grupper de hade till grannar. Hur var situa
tionen i Kaukasus och i Altai? I Spanien och i Nordafrika?
Vad har vi att utgå från? Vad måste vi ta hänsyn till? Det enda som existerar är nu, vilket är en föränderlig plats
mellan då och sedan. Nu är en upprepning av det samma. Deleuze betraktar skillnad som återkomsten av det
samma, det är så han förklarar förändring. Det är skillnad som upprepas i mellanrummet mellan då och sedan.
Nu är skillnad och nu utgör förutsättningen för det som kommer att bli. Framtiden skapas och går inte att räkna
på, bara med. Ingen vet och ingen kan veta vart vi är på väg. Men det går att öka förståelsen för förändringens
villkor och möjligheter. Vad som helst kan inte hända, så fungerar inte slumpen. Det går dock att förbereda sig
inför olika scenarion, och ju fler scenarion man förbereder sig på, ju mer kunskap och fler kompetenser som
hålls levande, desto större är chansen att samhället blir långsiktigt hållbart.
Gruvorna är källor till flöden, till blandningar och flyktlinjer, och de söker sin like i historien.
Ur borrhålen flödar energi som inte bara formar och omformar. Oljan blandar sig även med och ingår föreningar
med annat, som på oväntade sätt påverkar förändringens riktning och kulturens tillblivelse. Plast som skapas av
olja hamnar i haven och bryts ner till mikropartiklar som tas upp av plankton och hamnar i fiskar som äts av
människor. Allt och alla påverkas, utan undantag. Ingen kan kontrollera oljan och dess eﬀekter, oavsett hur
mycket makt som ledarna mobiliserar är oljan människan övermäktig. Och det gäller även kulturen. Alla försök
att kontrollera det okontrollerbara är dömda att misslyckas och är ett meningslöst slöseri med tid och resurser.
Kunskap kan lika lite som kulturella förändringsprocesser eﬀektiviseras eller styras. Det är inte fler och starkare
ledare som behövs för att öka hållbarheten, utan mer ödmjukhet bland medborgarna, mer solidaritet och fler
gemensamma ansträngningar här och nu, med utgångspunkt i det som varit och med sikte på det som kan bli.
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Även när de är noga kontrollerade av ett imperium som har dem i sin ägo (vilket var fallet i de kinesiska
och romerska imperierna) finns en viktig rörelse av hemlig exploatering, och gruvarbetare som lierar sig
med nomadiska och barbariska inkräktare eller med revolterande bönder.
Kontrollen kan aldrig bli starkare än det som skall kontrolleras. Den som är beredd att oﬀra sitt liv kan inte kontrolleras och från utsidan är det omöjligt att veta vilka tankar en människa bär på. Drömmen om kontroll är
omöjlig och fåfäng. Hur skyddar man en egendom eller en resurs som är så pass värdefull att många är beredda
att oﬀra otroligt mycket för att komma över den? Bara om både ägaren och den som vill äga är någorlunda jämlika kan balans i relationen uppnås. Ökande klyftor i samhället är farliga, för det innebär ökade risker. Att bygga
murar och stänga vissa ute är ett försök att uppnå kontroll av det okontrollerbara, men det leder till att misstron
växer på båda sidor och den ökar ju högre och tätare muren är. Upprätthållande av gränser är inte bara ett omöjligt uppdrag, det är ett kontraproduktivt försök att skapa ordning.
Det mytologiska och till och med etnologiska studiet av smedens status leder oss bort från denna politis
ka fråga. Detta beror på att mytologin och etnologin saknar lämpliga metoder för att närma sig detta pro
blem.
Specialisering och diﬀerentialisering och den efterfrågan av expertsamhället som växer fram som en eﬀekt av
det sättet att se på kunskap utgör en risk. Blicken grumlas och omdömet påverkas menligt om man bara talar
med likasinnade, om man bara hämtar information från en typ av källa, på ett sätt. Om man bara litar på den
och det bästa. Därför behövs mer av ömsesidiga utbyten, fler samtal, mindre prestige. Utan förståelse för öppenhet, ödmjukhet och tillit är risken för akademisk inavel överhängande. Upptäckarglädjen och nyfikenheten, vad
händer med den i en värld där bara yta räknas, där det betyder mer vem som talar än vad som sägs? Hur påverkas kvaliteten i kunskapen om det är viktigare var man publicerar sig, än vad och hur och för vem man skriver?
Vad får det för konsekvenser för samhällets hållbarhet att sökandet efter kunskap organiseras efter principer
hämtade uteslutande från Royal science? Det är fler exempel på frågor utan definitiva och entydiga svar. Frågor
att samtala om, utifrån olika aspekter och över disciplingränser, inte för att komma fram till ett svar utan för att
öka förståelsen för komplexiteten och förutsättningarna för förändring.
Man frågar sig alltför ofta hur de andra ”reagerar” på smeden: man hamnar då i alla tänkbara plattityder
angående känslans ambivalens, man säger att smeden på en gång hyllas, fruktas och föraktas, att han i
huvudsak föraktas hos nomaderna, i huvudsak äras hos de bofasta. Men då missar man skälen till denna
situation, smedens egen specifika karaktär, den icke-symmetriska relation han har till nomaden och till de
bofasta, den typ av aﬀekter (metallisk aﬀekt) han uppfinner. Innan man söker de andras känslor inför
smeden måste man först analysera smeden själv som en Annan, som därigenom har olika aﬀektiva relatio
ner till de bofasta och till nomaderna.
Analysera sig själv som någon annan, kan man göra. Det är ett sätt att skaﬀa sig perspektiv. Genom att se på sig
själv och sina likar utifrån kan man upptäcka nya sidor hos sig själv och fördjupa förståelsen för vad det innebär
att leva och verka som människa. Vad händer om jag ser på mig själv som det djur jag är? Som den uppsättning
molekyler jag också och samtidigt är, eller som svängande strängar. Människan är en del av kosmos, samtidigt
som kosmos är en del av människan. Man kan tänka så, utan att gå ner sig i New Age-träsket. Man bör tänka så,
och utvidga tidsperspektivet rejält, om man verkligen vill förstå förutsättningar för förändring. Vissa problem
förstår man bara genom att göra dem större, genom att betrakta dem utifrån evighetens synvinkel. Skillnaden
mellan komplexa problem och komplicerade är avgörande. Ska kunskapen som produceras i akademin bli användbar krävs att man förstår först och främst att det finns en skillnad mellan komplex och komplicerad, och
dessutom att man inser vilken typ av problem man står inför. Olika typer av problem kräver olika typer av kompetenser. Den enda vägen är en väg som leder fel, eller i alla fall inte i riktning ökad hållbarhet.
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Människans förnuft är fantastiskt, så klart. Men varifrån kommer den insikten och vad betyder det? Hur objektivt är uttalandet, och hur klok är människan egentligen? Vi är i färd med att föröda den enda plats i universum
där människor kan leva som människor, och delvis är det en konsekvens av rationella beslut. Bara för att man
har förmågan betyder inte att den alltid används. För att se och förstå dessa saker krävs perspektiv. Stanna upp.
Tänk efter. Är besluten som tas byggda på känslor, eller förnuft? Går det att vara helt säker? Mänskligt beteende
är just mänskligt och det mänskliga är aldrig enkelt, entydigt eller oföränderligt. Att se människan innebär att se
in i kaos, att brottas med komplexitet, motsägelser och föränderlighet. Det handlar om att konfronteras med det
oförutsägbara. Det kan upplevas skrämmande och kräver energi och tankemöda för att leda till något konstruktivt. Energi som sällan finns och möda som tiden inte räcker för. Ingen vill beslås med att bara se kategorier eller stereotyper, men sanningen är att det är precis det människor gör hela tiden, sorterar och kategoriserar. Ingen gör det för att man är ond, man gör det för att det är så den mänskliga hjärnan fungerar och bearbetar intrycken som den ständigt utsätts för. Hjärnan är fantastisk, men den utgör en tydlig begränsning. Den är ett hinder,
en gräns för vad som är möjligt att göra. Hjärnan är en del av människan. Människa är en sammansättning av
kropp och tanke, eller ett kollektiv, även i ensamhet. Och det är när tankens gränslöshet möter kroppens fysiska
begränsningar som människa blir människa. Resultatet är inte alltid vackert, men det är som det är. Att säga så
handlar inte om att ursäkta mänskligt beteende, bara om att förstå förutsättningar för förändring.

Ett annat vetande, en annan syn på kunskap

När jag började på universitet hösten 1991 och anträdde vägen jag fortfarande vandrar längs var det med en stor
hunger efter kunskap. Under mina sex år som student läste jag en massa olika kurser. Allt av intresse slukades
och jag sökte mig fram efter principen, det ena ger det andra. Hela tiden öppnade sig nya världar av kunskap för
mina ögon. Som doktorand var jag sedan tvungen att specialisera mig och fördjupa studierna. Tvingades begränsa synfältet och gå på djupet. Det var nyttigt, också. Hur frestande det än var att fastna där och gräva djupare för
att lära mer och muta in ett område att göra karriär inom valde jag en annan väg. Jag bytte ämne, och det har jag
fortsatt med sedan dess. Jag är intresserad av de stora frågorna, de riktigt stora frågorna. Frågorna utan givna
svar lockar mig. Som kultur till exempel. Kultur är inget man kan bli expert på, för det handlar om generella kunskaper och om förståelse för förändring.
Idag är mycket annorlunda i akademin men min vilja att veta är lika stor och hungern efter kunskap lika djupt
känd. Lägger minst lika mycket tid på sökandet nu som då. Men ju mer jag läser och förstår, desto djupare och
vidare blir insikten om hur lite vi människor vet egentligen. Och för varje år som går i akademin krossas fler och
fler illusioner. Det bevakas gränser och räknas pengar och prestige. Kunskapen hamnar allt mer i skymundan
med dagens syn på vad som räknas. Akademin jag sökte mig till finns inte längre. Kanske har den aldrig funnits.
Ändå längtar jag efter den där känslan av förundran, för den bär på en kraft som är svår att överträﬀa. Dagens
studenter söker oftast inte kunskap, utan en examen. Och det är inte deras fel för de uppmuntras till detta av
samhället. Jag möter sällan en vilja att veta, och får därför inte kanalisera självständigt driv efter kunskap. Ansvaret för utbildningens resultat vilar allt mer på lärarnas axlar. Detta är inte hållbart, för det finns en gräns för vad
enskilda klarar av innan de dukar under. Jag är oroad. Därför drömmer jag om något annat, en annan kunskapssyn och en annan akademi, andra villkor, förväntningar och krav på den högre utbildningen.
Det var när jag fann Deleuze och Guattari som bitarna föll på plats. Under hösten 2007 och framförallt under
2008 i samband med en seminarieserie om A Thousand Plateaus som hölls på Göteborgs Universitet. Där och då,
tillsammans med en ganska spretig samling forskare, doktorander, studenter och andra intresserade, lossnade
det för mig. Där befriades tanken, perspektivet vidgades och idag ser jag på världen och kunskap på ett annat
sätt än innan. Seminarieserien som sträckte sig över hela året gav mig chansen att tillsammans med vänner som
förfogade över olika kunskaper och kompetenser, som genom vänligt, nyfiket och konstruktivt lyssnande, hjälpte

201

varandra att förstå. Där, i det sammanhanget utvecklades min nuvarande syn på världen. Seminariet utgör ett
slags vattendelare i mitt intellektuella liv. Före och efter. Tacksam för att jag fick vara en del av det. Glad att det
som planterades där fortfarande bär frukt. Ett annat vetande, en annan syn på kunskap, nya perspektiv på världen, är möjligt. Den där seminarieserien fick mig att inse det, och det är hoppet om att få uppleva något liknande som håller mig kvar i akademin. Det handlade inte om att Deleuze och Guattari, eller någon av seminariedeltagarna, förmedlade kunskap och det var inte så att jag lyssnade på någon och tog kunskapen till mig. Insikterna
växte istället fram genom att vi arbetade tillsammans med originaltexterna. Kunskapen uppstod i mellanrummen. Alla delar av helheten var lika viktiga för resultatet. Deleuze och Guattari leder inget i bevis, presenterar
inte fakta och talar inte om hur det är. Däremot bygger deras texter på bred beläsenhet och djupa kunskaper. Insikterna förmedlas indirekt. För att texterna ska tala och bli meningsfulla krävs tolkning och det är så jag försöker skriva också, för jag tror på kraften i samtalet.
Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle är ett slags syntes av allt jag hittills lärt mig hittills. Arbetet med
texterna som bildar utgångspunkt för reflektion hjälper mig att foga samman kunskapsfragmenten som genom
åren snappats upp från olika håll. Originaltexten utmanar mitt intellekt och är skriven på ett sätt som engagerar.
För att innehållet ska bli begriplig krävs att jag vill förstå och tillför något eget. Flummigt, säger vissa, men det
säger bara den som letar efter meningsfullt innehåll i textens bokstav. Där finns inte mycket att hämta. Värdet
av texterna står att finna i mellanrummet mellan orden och mottagaren. Både denna och texten av Deleuze och
Guattari blir vad man gör dem till. Värdefulla eller värdelösa? Ingen annan än den som läser och tänker om och
med innehållet bestämmer över utfallet.
Det finns varken nomadiska eller bofasta smeder. Smeden är ambulerande, kringresande. I detta avseende
är hans boende speciellt viktigt: hans rum är varken den bofastes räﬄade eller nomadens släta rum. Sme
den kan ha ett tält, han kan ha ett hus, men han bebor dem på samma sätt som metallen själv, som vore
de en ”viloplats”, som vore de en grotta eller ett hål, en till hälften eller helt underjordisk boning. Han är
troglodyt, inte av naturen, utan självmant och av behov.
Smeden som skapar verktyg av materien och omvandlar världen. Och världen som i sin tur både förändras och
förändrar tillsammans med människorna och kulturen. Smeden som förmedlande länk, som det moment i helheten vilket gör skillnad. Smeden är slumpen personifierad. Vetenskapen kan också uppfattas så, som ett slags förändringsagent. Nomadologin skapar verktyg för förändring. Vetenskapens resultat är verktyg, vetenskapen ska
inte driva utveckling. Vetenskapen skall serva och följa, inte förändra. Kunskap kan förändra, men inte vetenskapen. Inte i en demokrati. Det är en viktig princip och en förutsättning för social hållbarhet att ingen äger kunskapen. Förändringen måste komma underifrån, måste växa fram på insidan och mellan. Hållbar förändring kan inte tvingas fram, den är ett resultat av kultur. Makten över samhället måste delas och spridas. Det är i mellanrummen som flyktlinjerna vilka driver förändring uppstår, kanaliseras och får momentum genom handlingarna som
utförs i vardagen.
En lysande text av Elie Faure talar om de indiska vandringsfolkens helvetiska tåg, hur de gör hål i rum
met och ger upphov till fantastiska former svarande mot dessa genombrytningar, det icke-organiska livets
vitala former. ”Vid havsstranden, vid bergets fot, mötte de en granitvägg. De trängde då in i graniten, de
levde, älskade, arbetade, dog och föddes i skuggan, och tre till fyra hundra år senare kom de ut miltals
längre bort, då de genomkorsat berget. Bakom sig lämnade de den tömda klippan, med gruvgångar utgräv
da i alla riktningar, med skulpterade och ciselerade väggar, naturliga eller konstgjorda pelare, tio tusen
fasansfulla eller betagande gestalter ... Här vittnar människan såväl om sin kraft som om sin intighet.
Hon sökte inte i formen en bekräftelse på ett bestämt ideal. Hon utvinner den i rått tillstånd ur det form
lösa, såsom det formlösa vill. Hon utnyttjar klippans fördjupningar och tillfälliga egenheter”.
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Människan både har och saknar kraft, det beror på hur man ser på saken. Människan skapar sitt eget öde, i handling, tillsammans. Världen utgör samtidigt både möjlighet och hinder för förändring. Därför är det problematiskt
att söka efter på förhand bestämd kunskap, för det låser fast det som till sin natur är föränderligt. Förändring är
kulturens enda konstant. Förutsättningar för förändring kan man studera, men inte kulturen i sig. Samhället,
politiken och så vidare. Överallt förändring. Det är bättre att söka insikt om vetandets gränser, än att samla information och data på hög. Om det krävs att vetandet måste godkännas av forskarsamhället innan den når allmänheten är kunskapen gammal och inaktuell redan innan den lämnat akademin. Kulturen förändras dessutom
som en konsekvens av att det forskas om den. Kunskap kan inte ägas, bara användas. Insikterna har jag inte fått
av, utan genom att tänka med Deleuze och Guattari. En betydelsefull skillnad. Världen behöver fler medborgare
som engagerar sig, inte färre. Vetandet måste spridas, inte kontrolleras.
Form och innehåll är en evig fråga. Platon hävdade att formerna och innehållet var åtskilda, att idéernas värld
var en annan än fenomenens. Han hävdade också att kunskapen och sanningen finns i världen för oss människor
att upptäcka och att sanningen är en, odelbar och evig. Aristoteles menade att formerna snarare finns inne i objekten, att de samproduceras med innehållet, i takt med att den inneboende potentialen förverkligas. Jag är benägen att hålla med den senare, men utgår från att det inte finns någon teleologi, bara rörelse och relationer. Tänker att det är ointressant att avgöra vad som är sant och vad som är falskt, speciellt om det handlar om kultur.
Däremot går det att avgöra relativt enkelt om något fungerar. Och fungerar det är allt gott och väl, annars är det
bara att söka vidare. Vetenskapen måste ständigt vara på väg, sökandes efter sådant som fungerar.
Ett metallurgiskt Indien. Att tränga genom bergen i stället för att bestiga dem, att gräva ut jorden i stället
för att räﬄa den, att göra hål i rummet i stället för att bevara det slätt, att göra jorden till en schweize
rost. Det finns en bild i filmen Strejk som visar ett hålat rum där ett hotfullt folk reser sig upp, var och en
i sitt hål som i ett totalt minerat fält.
Så slutar stycket. Det finns en bild i en film ... vackert, fantasieggande. Så väcker man läsare till handling. Så
tvingar man läsare ut ur texten. Och det är vad som krävs för att uppfylla hållbarhetsmålet. Många som gör något. Engagemang, handling, tillsammans. Kritiskt tänkande och förståelse för vilka förutsättningar som finns för
förändring är vad jag sysslar med. Andra bidrar med annat. Kulturen uppstår mellan och genom utbyte av tankar, erfarenheter, drömmar och visioner. Kunskapens värde bestäms av hur insikterna används, den har inget
eget värde. Därför leder det tanken fel att se vissa kunskaper eller vetenskaper som nyttiga och andra som onyttiga. Eftersom ingen vet vad som kommer att hända i framtiden är det omöjligt att uttala sig kategoriskt om dessa
saker. All kunskap kan förr eller senare komma att visa sig användbar.

Förenklingar och sammanfattningar fördummar

För ett tag sedan fick jag frågan om jag inte kunde sammanfatta mina tankar om Deleuze, om jag inte kunde syntetisera det viktigaste. Tänkte först att det kanske kunde vara en god idé. Sedan insåg jag att det nog får anstå
tills jag jobbat mer med texterna. Nu tänker jag att det ska jag inte alls göra, av det enkla skälet att det inte går
att sammanfatta Deleuze och Guattari. Deras verk är en helhet, ett antal olika upprepningar av eller improvisationer kring ett fåtal teman. Att sammanfatta vore att göra våld på själva grunden för hela tankebygget. Den som
söker sammanfattningar söker genvägar och vägen till kunskap och förståelse för kultur är alltid en omväg. Jag
tänker här med andras tankar och skriver om det samhälle och den värld jag lever i för att försöka engagera andra
i den gemensamma processen. Det finns inget att sammanfatta. Världen är redan full av förenklingar och sammanfattningar och begäret efter snabb kunskap, genvägar till insikt och expertutlåtanden är starkt. Det viktigaste jag lärt mig under mina år i akademin, och den insikten har förstärkts under arbetet med denna bok, är att
det behövs mer engagemang från fler medborgare, snarare än några få experters aldrig så excellenta direktiv och
handlingsplaner. Det är ur den breda massans engagemang och samlade kunskaper som framtiden skapas. För203

mågan till kritiskt tänkande måste spridas, inte samlas ihop hos ett fåtal och likriktas. Att sammanfatta vore att
gå på tvärs mot allt detta, det vore att falla till föga för allt som är problematiskt i samhället idag. Talet om att
högre utbildning måste eﬀektiviseras och tiden som studenterna befinner sig i akademin måste kortas är ett fåfängt försök att hitta genvägar till kunskap. Utbildning på universitetsnivå handlar om något helt annat än att
snabbt pricka av en lista med uppnådda mål. Högre utbildning handlar om intellektuell mognad, om att skaﬀa
sig fördjupad insikt och kompetens att hantera okända situationer, och om att utveckla insikter om hur man värderar kunskap och utvecklar vetande om sådant man inte visste något om. Högre utbildning blir man aldrig färdig med. Kravet på att allt fler ska specialisera sig, dessutom allt tidigare, är ett annat uttryck för samma sak.
Tanken som ligger bakom politiken som ska ge Sverige fler Nobelpris riskerar att utarma samhället och ställa
oss skyddslösa för det oväntat oväntade, för den bygger på en orimlig dröm om att uppnå det omöjliga.
Att tänka med Deleuze och Guattari är ett långsiktigt projekt. Det finns bara ett sätt att skaﬀa sig tillgång till
innehållet och det är att läsa och tänka kritiskt, att kasta sig ut och göra vad man kan av det som fungerar. Bara
genom hårt gemensamt arbete kan verklig kunskap utvecklas och spridas. Belöningen har ett pris, men den är
mödan värd.
Kainsmärket är underjordens kroppsliga och aﬀektiva tecken som rör sig fritt över såväl det sedentära
rummets räﬄade jord som över det släta rummets nomadiska mark utan att hejdas av någon av dem,
vandrandets vagabonderande tecken, metallurgens dubbla stöld och dubbla förräderi då han vänder sig
från både agrikulturen och boskapsuppfödarna.
Ingen vet hur Kains märke ser ut, bara att det kännetecknar den som förvisats ur Edens lustgård. Tecknet är
dolt, men uppnår ändå eﬀekt. Jag läser och förstår tecknet som slumpen, upphovet till det oväntat oväntade.
Det man bara kan vänta på och mentalt förbereda sig inför, men inte kontrollera. Förmågan till förändring, agensen som finns inlagd i världen, det som vekar i mellanrummen. Ingen äger märket, det bara finns där och stör
alla (orimliga) förhoppningar om linjär förändring. Allt som hämtas upp ur jorden har förmåga att förändra,
men det går inte på förhand att räkna ut vad som kommer att hända. Citatet får fungera som ett slags påminnelse om det. En reminiscens om att olja är fantastiskt, men att den har ett pris. Klimatförstöring, till exempel. Annat som hämtas upp och som sprids i naturen är förenat med andra risker. Kontentan är dels att ingen kan veta
på förhand vad som kommer att hända, dels att ödmjukhet och försiktighet är egenskaper som behöver uppvärderas ifall målet om hållbarhets ska kunna nås.
Ska vi kalla dem för kainiter eller kananéer, dessa metallurgiska folk som hemsöker historiens djup?
De som bryter malm, som borrar efter olja, och hämtar resurser ur jordens inre. Vad ska vi kalla dem? Hur ska
vi se på dem? För vem arbetar de, och vad gör vi med det som tas upp ur jorden? Hur används dessa ändliga resurser? Det är vad jag tänker på när jag läser detta stycke. För att jag är den jag är och lever i den värld jag lever.
Någon annan kanske ser något annat, reagerar på innehållet på ett anat sätt. Ingen sitter inne med sanningen,
den rätta tolkningen. Texten kan bara användas på olika sätt. Detta är mitt sätt. Kommentera gärna, kritisera. Debattera bara inte. Låt oss samtala, förklara hur du tänker. Tillsammans kan vi skapa fördjupad kunskap och lära
av varandra. Texten i sig betyder inget, det är vad vi gör, gemensamt, i världen som räknas. Konsekvenserna av
handling. Tillsammans med varandra och med allt vi har omkring oss, i en evig process av tillblivelse. Det är kultur.
Det förhistoriska Europa genomkorsas av stridsyxefolk från stäpperna, likt en metallisk gren avskild från
nomaderna, och de ”klockformade”, de-med-vasformade-kärl, från Andalusien, en gren avskild från den
megalitiska agrikulturen.
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Jag har aldrig hört talas om dessa folk. Men det är heller inte det viktiga. Det betydelsefulla är vad texten får mig
att tänka på, vad den gör med mig och vad den får mig att göra. Att lägga sig platt inför och acceptera auktoriteter, för att de är auktoriteter, är farligt. Om många gör det, faller i bekvämlighetsfällan och okritiskt låter sig ledas av experter (för att de anses vara experter), ökar risken dramatiskt för att det som hände i Tyskland under
mellankrigstiden upprepas. Fascismen lurar under ytan, överallt. Den finns nedlagd i kulturen som en virtuell
möjlighet (om det ordet nu är det rätta i sammanhanget). Enda sättet att undvika att fascismen växer sig stark
är att fler lär sig förstå den och blir bättre på att tyda tecknen på vart samhället är på väg. Fascismen är en destruktivt självförbrännande rörelse som är oförenlig med demokrati. För att samhället ska bli hållbart krävs att
fler engagerar sig i politiken och intar ett mer reflekterande förhållningssätt till det som händer i vardagen ute i
samhället. Kulturen händer medan vi är upptagna av annat och den lever sitt eget liv och följer sin egen logik.
Om fler tänker mer kritiskt, oftare ökar chansen att ett hållbart samhälle, i ordets alla bemärkelser, växer fram.
Det finns dock inga garantier.
Egenartade folk, dolicocefaler och brachycefaler som blandas och sprids över hela Europa. Var det de som
underhöll gruvorna, gjorde hål överallt i det europeiska rummet, skapade vårt europeiska rum?
Visst går det alltid att peka på några få som utlöser processen, men utan stöd från den stora massan är ingen
varaktig förändring möjlig. Visst kan man skylla på Hitler, men ansvaret vilar tungt på oss alla, nu som då. Ingen
enskild kan förändra ett samhälle på egen hand, det är först när många tänker tillsammans och går samman som
förändringen sätts i verket. Riktningen som utvecklingen tar bestäms av helheten och förändringen går inte att
styra. Många tror att världen växer fram och förändras genom människors rationella val, men intellektet och kunskapen är bara delaspekter av helheten. Det som plockats upp ur jordens inre är för evigt införlivat i och påverkar världens process av tillblivelse. Inget av det som har gjorts går att göra ogjort. Det finns bara en väg och den
leder framåt, vidare. Upp, ut. Tillblivelse. Aktörer av olika slag, i samverkan, som påverkar varandra. Nomadologen följer med och bygger upp förståelse för förändring, så att säga i farten, i rörelse och tillsammans med
dem och det som studeras. Låter det som ett svårt uppdrag? Det är svårt, men om det vore enkelt vore det meningslöst. Om svaret är givet på förhand behövs ingen forskning.

Tankar om metod

Talet om metod blir allt för ofta en debatt om för eller mot. Kvalitativ, eller kvantitativ. Som om man vore supportrar och satt på puben och jämförde favoritlagen. Som om det vore en formalitet och så enkelt. Inget kunde
vara mer felaktigt. Vill man bedriva vetenskap kan och får man aldrig binda upp sig vid en metod, ett tillvägagångssätt. Ingen fråga kan besvaras fullödigt med hjälp av renodling. Svaret finns alltid på olika ställen. En kombination av metoder är helt enkelt av nöden tvungen. Om man vill veta, vill säga. Om det är kunskap och förståelse man vill uppnå. Är det akademiska meriter, karriär eller bara folkets beundran man eftersträvar, ja då kan
man för det första sluta läsa här och för det andra välja vilken metod som helst. Inget spelar då någon roll längre
och resultaten blir därefter. Så når man i alla fall inte kunskap om kultur.
Utvecklingen av akademin och synen på vetenskap rör sig i riktning ökad renodling. Kraven på specialisering,
eﬀektivisering och prestation blir allt tydligare. Mätbarhet, måluppfyllelse, konkurrens och prestige blir allt viktigare än kunskapen. Ledningens makt över högskolesverige ökar på forskarkollegiets bekostnad. Vetenskap betraktas allt mer som ett serviceyrke, en tjänst vars uppgift är att leverera stöd till beslut som i praktiken redan
tagits. Forskning visar, är ett uttryck som blir alt vanligare. Finns det evidens? Visa mig en referens. Den inställningen och de frågorna handlar mer om kritik av resultat än om kritiskt, analytiskt intresse för kunskap. Bildningen är satt på undantag och ekonomin blir en allt viktigare parameter att ta med i beräkningen. Det tas risker
i jakten på ära och rikedom. Risken är stor att vi står där sedan, med ett samhälle som krackelerat och en förödd
planet. Ensamma, utlämnade och hjälplösa. Än finns det hopp, men det finns också anledning till oro. En annan
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syn på kunskap och utbildning än den rådande är dock nödvändig. En mer öppen och förutsättningslös inställning, ett mer kritiskt och lyssnande, nyfiket kunskapsklimat. Vill se mer av samtal och mindre av debatt. Vill
sätta verktygen i verket och jobba med verkliga problem, ute i samhället, inte skriva artiklar som riktar sig inåt
mot akademin och vars syfte är att hjälpa mig framåt i min personliga karriär. Forskare behöver ställa sina kunskaper och kompetenser till allmänhetens förfogande och jobba tillsammans och över gränser. Verkligheten är
inte komplicerad, den är komplex. Skillnaden är avgörande och måste uppmärksammas om hållbarhetsarbetet
ska bli hållbart. Det går inte att dela upp ett komplext problem i mindre delar som löses separat. Komplexa problem kräver komplexa lösningar. Hållbarhet är ett komplext problem och utan samverkan och gemensamma ansträngningar går det inte. Deleuze och Guattari sitter inte inne med svaret och har inte lösningen, men deras
tankar behöver komma ut i samhället, för det är där kunskaperna behöver stötas och blötas i vardagen och mellan människor för att kunna göra skillnad.
Smeden är inte nomad hos nomaderna och bofast hos de bofasta eller halvnomad hos nomaderna och till
hälften bosatt hos de bofasta. Hans relation till de andra följer från hans inre karaktär av kringresande,
från hans vaga essens, och inte omvänt.
En vag essens. Ett slags ambulerande förkroppsligad kompetens. Kulturvetaren rör sig likt en osalig ande i samhället, utan att riktigt höra hemma. Redo att sättas i verket. Så blir kulturvetenskap nyttig och användbar, genom att finnas till hands där och när kompetensen behövs. Kulturvetaren är en trixter, en cyborg, en bastard och
verkar i mellanrummen. Med ena benet begravt upp till knät i den konkreta vardagen och det andra lika djupt
nedkört i teorins abstrakta värld förmedlas kunskap och förståelse mellan. Kulturvetarens roll är mediatörens.
Uppgiften är att förlösa tankar, upplösa problem och bevaka mellanrum och marginaler där konstruktiva flyktlinjer kan uppstå.
Det är genom sin specificitet som kringresande, genom att han uppfinner ett hålat rum, som han med
nödvändighet kommunicerar med både de bofasta och med nomaderna (och även med andra, med sko
gens transhumanter). Han är dubbel redan i sig själv: en hybrid, en legering, en gemination.
Som akademiker med många års erfarenhet har jag ett rikt arkiv att ösa ur, många kontakter att hämta kunskap
och inspel från och en vana att hantera komplexa problem. Teorin, som är mitt specialintresse, kommer aldrig
direkt att kunna överföras till samhället eller något forskningsprojekt. Teorin är ett verktyg som forskare använder för att se sådant som annars är svårt att upptäcka. Teorin i sig, oavsett hur intressant och fascinerande den
är, är värdelös. Teorin som sådan, själva orden och tankarna har inget egenvärde. Det krävs att teorin sätts i arbete för att man skall kunna avgöra om tankarna och innehållet är bra eller dåligt.
Som Griaule säger, är dogon-smeden inte ”oren” utan en ”blandning”, och det är på grund av denna
blandkaraktär som han är endogam och inte gifter sig med de rena som har en förenklad härkomst, under
det att hans egen är tvåfaldig.
Ett slags cyborg, en blandning, en uppsättning löst sammanhållna delar, en helhet där mellanrummen är lika
viktiga som delarna. Ständigt i rörelse. Nomadologen söker sig fram där det går, när det går och så länge det går.
Utvärderar och modifierar kontinuerligt och kämpar med att lösa problemen här och nu. Kulturvetare finner meningen under vägs och strävar efter balans. Hållbarhet är ett rörligt mål och det går inte att avgöra om eller när
man är framme. Hållbarhet är något man ständigt måste jobba med. Och det handlar om hushållande med resurser, sociala, ekonomiska och materiella. Alla varken kan eller vill läsa filosofi, men det är heller inte nödvändigt.
Olika människor har olika kunskaper, olika kompetenser och intressen. Bara om alla jobbar tillsammans och får
göra vad de är bra på kan samhället bli hållbart. Det är när många gemensamt strävar efter samma mål och ömsesidigt lyssnar på och tar hjälp av varandra, som det händer något.
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Gordon Childe visar att metallurgen med nödvändighet fördubblas, att han existerar två gånger, en gång
såsom en figur infångad och upprätthållen av det orientaliska imperiet, en andra gång som en mer rörlig
och fri figur i den egeiska världen. Men dessa två segment kan inte skiljas åt genom att man relaterar var
och en av dem till sin kontext. Metallurgen i imperiet, arbetaren, förutsätter en metallurg-prospektör,
även om han är avlägsen, och prospektören hänvisar till en handelsman som för metallen till den förste.
Olika kompetenser i samverkan. Det är vad som inspirerar mig. Teorin är ett verktyg för att se möjligheter, finna
lösningar och vägar fram som annars inte upptäckts. Deleuze och Guattari hjälper mig att hålla den kritiska
blicken skärpt. Tvingar mig att ständigt fortsätta tanken, att aldrig slå mig till ro med vad jag vet. Vidare, vidare.
Upp, ut, lyssna och testa nya vägar. Bara så kan ett hållbart samhälle byggas. Genom engagemang, interaktion
och socialt kapital. Hållbarheten står i direkt relation till intensiteten i utbytet mellan människor, men även interaktionen mellan människor och världen. Det handlar om att se och förstå vad som är vad och vad som spelar
roll där och då. Hållbarhet är ett tillstånd av jämvikt som uppnås med hjälp av det man förfogar över och är relaterat till graden av engagemang. Hållbarhet kan aldrig uppnås genom att förlita sig på experter eller ledare som
pekar med hela handen och som försöker kontrollera det okontrollerbara eller styra utvecklingen mot bestämda
mål. Makten kommer underifrån och medborgarna i jordens alla länder är hänvisade och utlämnade till varandra, på gott och på ont.
Dessutom bearbetas metallen i varje segment, och tackans form är gemensam för dem alla: man ska mind
re föreställa sig åtskilda segment än en kedja av rörliga verkstäder som från hål till hål bildar en varia
tionslinje, en gruvort. Metallurgens relation till nomaderna och till de bofasta förmedlas också genom
hans relation till de andra metallurgerna.
Just så. Min roll, kulturvetarens uppgift, är att stå i tät relation med olika aktörer, såväl inom som utanför akademin. Där kommer den kulturvetenskapliga kompetensen till sin rätt. Städer, samhällen, kultur kan ses som en
kedja av rörliga verkstäder, vilka från lokalitet till lokalitet bildar en variationslinje. Kulturvetarens roll blir att
medla mellan lokaliteterna. Och att ständigt röra sig mellan olika platser för att försöka balansera sammanhang.
Det är denne hybride metallurg, vilken fabricerar såväl vapen som verktyg, som kommunicerar på en
gång med bofasta och nomader. Det hålade rummet kommunicerar i sig med det släta och det räﬄade
rummet.
Innovationer uppstår i mellanrummen mellan kaos och ordning, kontroll och upplösning. Och det krävs att någon ser och kan förklara hur det fungerar. Krävs att någon förstår och kan arbeta med att upprätthålla den ömtåliga relation som är förutsättningen för långsiktig hållbarhet. Både fullkomlig territorialisering och total upplösning är omöjliga tillstånd. Balans är vad som krävs, och det är kulturvetarens uppgift att jobba med. Där, i det
arbetet, kommer nomadologiska kunskaper och kompetenser till sin rätt.
Det maskiniska fylumet eller den metalliska linjen passerar genom alla sammansättningarna: inget är
mer deterritorialiserat än materie-rörelsen. Men detta sker inte på samma sätt, och de två kommunikatio
nerna är inte symmetriska. Worringer hävdade att den abstrakta linjen på det estetiska fältet hade två oli
ka uttryck, det ena i den barbariskt-gotiska konsten, det andra i den klassiskt-organiska. Man kunde säga
att fylumet på en gång har två olika sätt att upprätta förbindelser: det står i konnektion med det nomadis
ka rummet och det konjugeras med det sedentära rummet.
Ett maskiniskt fylum är en tillblivelseprocess. En föränderlig relation mellan materia, människor och olika typer
av icke-materiella aspekter. Fylum uppstår i rörelsen som löper genom dem och som de är med om att kanalisera. Rörelsen är det möjligheternas rum som nuet utgör, det är skillnaden som upprepas som förändrar fylumet
och förändringen är maskinisk. Både framtiden och historien förändras i rörelsen. Historien lämnar spår efter
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sig vilka påverkar förutsättningarna för förändring, men sedimenteringarna bestämmer inte riktningen. Framtiden har inget med historien att göra, lika lite som historien har med framtiden att skaﬀa, men nuet står i intim
relation med båda. Det maskiniska fylumet är ett ständigt här och nu, ett sammanhang som är på väg, i rörelse.
Ett mellanrum att räkna med, men inte på. Så vill jag se på kultur.
Tyvärr lever vi i en kultur där sökande efter svaret, i bestämd form singular, är det enda som accepteras. En kultur där modeller implementeras, processer målsäkras och där det är legitimt att slå sig till ro i övertygelsen om
att målet kommer att nås för att man försäkrat sig om att vägen dit är utstakad och alla problem och hinder undanröjda. Vägen mot målet uppfattas som en formalitet. Jag ser det som en eﬀekt av ekonomiseringen, en följd
av att jakten på rikedom och vinst anses viktigare än livet och vardagen. När pengarna överordnas ser det rationellt ut att skynda på processen, skära ner och eﬀektivisera. Det är ett av problemen i dagens samhälle. Att vägen mot målet betraktas som en meningslös transportsträcka. En farlig övertygelse, för den leder till att livet
och vardagen inte uppskattas. Hybris straﬀar sig. Nomadologins lite mer ödmjukt nyfikna inställning till kunskap och till kultur är viktig, för balansens skull. Ibland behövs svar, och vissa mål är nödvändiga att fokusera
på. Lika problematiskt som det är att utgå från att alla problem är komplicerade är det att utgå från att problemen är komplexa. Den enda vägen är den sämsta vägen, oavsett vilken väg man väljer.
I relation till de nomadiska sammansättningarna är krigsmaskinerna ett slags rhizom, med sina hopp, om
vägar, underjordiska passager, fördämningar, mynningar, drag, hål, etc. Men på andra sidan finns de seden
tära sammansättningar och Statsapparater som fångar in fylumet, placerar in uttrycksdragen i en form
eller en kod, får hålen att resonera tillsammans, pluggar igen flyktlinjerna, underkastar den teknologiska
operationen arbetets modell och ålägger konnektionerna en hel regim av trädstrukturerade
konjunktioner.
Tillsammans, i mellanrummen. Gemensamt och med visionen om ett i ordets vidaste betydelse hållbart samhälle för ögonen. Låt oss göra ett försök. Vi som tror på och vill se förändring. Tillsammans är vi starka och gemensamt överträﬀar vi den samlade kunskapen och kompetenserna som finns hos var och en. Tillsammans. Det är
nyckelordet. Grupper av människor (och andra aktörer), även om det är medelmåttor, kan uppnå mer och lösa
svårare problem än ett ensamt geni. Om man bara går samman. Om man bara kan förmå sig att ge upp sin autonomi för en stund. Om man bara kan arbeta ihop och mellan. Om bara målet överordnas egot är det mesta möjligt.
Klimatfrågan, akademin, samhällets långsiktiga hållbarhet och kultur är frågor som ständigt måste arbetas med
och problem som bara kan lösas genom samtal över gränser och mellan kompetenser. Förutsättningslösa samtal
där så många röster som möjligt får komma till tals och där alla lyssnar på varandra. Samtal där ingen tar över.
Samtal som följer sin egen logik, utan en på förhand uppgjord agenda och där koncensus inte är målet. Visst är
det svårt. Men just därför viktigt att man inte gör som man brukar, utan vågar testa nya sätt att tänka och arbeta. Olika problem kräver olika metoder, kreativitet och ny-tänkande samt helt annorlunda angreppssätt är viktiga att utforska möjligheterna med. Det finns inga garantier för att lyckas, därför måste man våga kasta sig ut och
engagera sig till fullo i processen. Det kan man bara göra om man släpper taget om sina kunskaper och kompetenser. Det jag kan och vet är inte mitt, det är resultatet av en hel massa olika omständigheter. Kunskap och
kompetens uppstår alltid inom ramen för sammanhang, och är inte individuella egenskaper. Jag har allt att vinna
på att övertyga andra om att mina kunskaper är just mina, men samhället har allt att förlora på att den kunskapssynen hålls vid liv. En annan syn på subjektet, på kunskap och en ny förståelse för hur makt genomsyrar kulturen och samhället är avgörande. En mer öppen, inkännande och samtalsinriktad syn.
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KAPITEL 6

Släta rum och räfflade. Om
kunskap i samverkan.
Slutet av boken närmar sig. Men innan jag tar språnget ut i kulturen som här undersöks från olika håll, på olika
sätt och med olika verktyg, vill jag stanna upp och reflektera lite, dröja mig kvar en stund i mellanrummet och
utforska möjligheterna som finns här. Boken handlar om kunskap och kultur, om kulturvetenskap, och uppslag
till analyser av kultur går verkligen att hitta var som helst, om man bara öppnar upp sinnet och lär sig se bortom
det invanda. Kulturvetaren plockar inte fram och pekar ut kunskapen, bestämmer inte vad eller hur. Kultur uppstår mellan människor i vardagen och därför är det med samtalet som metod och begrepp som verktyg kulturvetaren ständigt befinner sig i rörelse. Kulturvetenskapen löser inga problem. Fokus i arbetet riktas mot att undanröja grunden för problemens uppkomst. Kulturvetenskapen är alltså ett slags hjälp till självhjälp.
Vänder mig återigen till Nietzsche för att få inspiration, till hans bok Så talade Zarathustra som är hans kanske
mest omtalade bok. Det är här som Nietzsches alter ego Zarathustra dyker upp och så att säga övertar ordet.
Om den boken, Zarathustra och Nietzsches galenskap, har det ordats mycket. Man har menat att boken som
kom innan, Den glada vetenskapen, var den sista helt igenom ”friska” boken och att man från och med Så talade
Zarathustra kan se tecken på den galenskap som vi som läser Nietzsche retrospektivt vet kom att sätta punkt för
hans filosofiska gärning. Spekulationer om Nietzsches galenskap och om gränsen mellan vad som är friskt och
sjukt väljer jag att bortse från. Jag är intresserad av tankarna, inte av hälsoläget i den kropp som tänkt och satt
dem på pränt och väljer därför att lyssna på vad som sägs, inte på vem som yttrar tankarna. När Nietzsche blev
galen är en ovidkommande fråga, den har inget med texten och tankarnas värde att göra. Det är inte författarens
mentala status som avgör om tankarna är kloka eller ej, det är läsaren som avgör. Det skrivs massor av skräp
idag, även av fullt friska och högt utbildade människor. Författarens person och status är ett värdelöst kvalitetsmått. Tänk vad mycket klokskap som inte nått samhället för att det bestämts att den som är galen inte går att
lyssna på. Som om det alltid går att lita på den som är frisk?! Så talade Zarathustra är den naturliga, fullt logiska
fortsättningen på den tanketråd som Nietzsche började nysta i redan i första boken Tragedins födelse. Det är i alla
fall så jag läser Nietzsche, inte för att få svar utan för att få inspiration och analytiska uppslag att tänka vidare på
egen hand med hjälp av.
Få av Nietzsches tankar har blivit så missförstådda och missbrukade som tanken på övermänniskan. Ingen text
har en och en enda möjlig tolkning och jag accepterar inte tanken på att övermänniskan handlar om storhetsvansinne och förakt för svaghet, som vissa hävdar. Övermänniskan ser jag som allt annat än ett utryck för förakt för
människan. Zarathustra är en gud som lämnar himlen och beger sig ner till människorna för att stärka deras
självförtroende och försöka få dem att förstå att livet är här och nu. Det är Zarathustra som ger människorna
övermänniskan och han gör det som ett substitut för den gud som dyrkas och som får människor att förhärliga
och idealisera livet efter detta och förakta det mänskliga. Övermänniskan är en livsbejakande tanke som handlar
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om människans möjligheter, förmågor och storhet, inte ett uttryck för förakt för svaghet. Nietzsche (2010:9)
skriver …
Jag skulle vilja skänka och dela ut tills de visa bland människorna återigen blivit glada över sin dårskap,
och de fattiga glada över sin rikedom.
Det är Zarathustras motiv för att lämna sin gudomliga boning för att hjälpa människorna att hjälpa sig själva.
Detta är vad Nietzsche vill, dela med sig av sin kunskap, sin vishet. Nietzsche, den store nihilisten visar här vad
han menar. All mening har sitt ursprung bland människor, finns i kulturen, här och nu, mellan. Mening kommer
inte utifrån, är aldrig entydig och ska inte bestämmas och låsas fast av experter. Mening och moral uppstår när
människor interagerar med människor, det är egenskaper och preferenser som samskapas med kulturen. Mening
och moral förändras hela tiden och med ökad medvetenhet om förståelse för hur mening skapas och etik upprätthålls ökar chansen för människor att skapa en bättre och mer hållbar värld. Samhället måste inte se ut som
det gör, det kan förändras. Om tillräckligt många vill kommer världen att förändras. ”Jag älskar människorna”,
säger Zarathustra. Och det gör även Nietzsche. Det har man konsekvent bortsett från när man talat om övermänniskan. Eremiten i skogen, den första människan Zarathustra stöter på under sin vandring, ställer sig frågande
till denna kärlek. Han är besviken på människorna, som inte lyssnade på honom. Han säger.
Nu älskar jag Gud: människorna älskar jag inte. Människan är för mig en alltför ofullkomlig varelse. Kär
lek till människorna skulle ta död på mig. (Nietzsche 2010:11).
Eremiten väljer att isolera sig. Väljer sig själv framför människorna som han föraktar för att de inte lyssnar på
honom. Kyrkans syn på människan är att det är en fattig, syndig, ofullkomlig och förtappad varelse som är dömd
att kämpa i sitt anletes svett på jorden och som möjligen kan hoppas på en belöning i livet efter detta. Där finns
människoföraktet, i synen på människan som ett problem, inte hos Zarathustra som gör tvärtom, som lämnar
himlen och söker upp människorna för att ge dem kunskap och förmåga att uppskatta det som är här och nu,
livet. Det enda livet som finns. Nietzsche vänder sig mot egoismen och föraktet som odlas bland människor som
ser sig som utvalda och som väntar på en belöning i livet efter detta. Han gör det genom att lägga följande ord i
munnen på eremiten, som hånar Zarathustra för hans kärlek och som föraktar det han vill göra.
Skänk ingenting till dem, sade den helige. Ta hellre något från dem och bär det tillsammans med dem –
det kommer att vara bäst för dem: bara det är bra för dig. bara det är bra för dig! Och om du vill skänka
dem något, så ge inte mer än en allmosa, och låt dem även tigga om den! (Nietzsche 2010:11).
Vad är detta om inte ett förakt för människan? Men det är inte Zarathustra som säger det, det är en kyrkans
man, företrädaren för gud på jorden, sanningens försvarare. Och eremiten fortsätter lägga ut texten om människornas ofullkomlighet, som han föraktar så pass mycket att han fjärmat sig från samhället. Han lever hellre ensam och förhärligar sig själv än beblandar sig med andra människor. Zarathustra gör tvärtom. Han lämnar eremiten åt sitt öde, skyndar sig därifrån och beger sig till samhället. Han gör det för att ge, för att undervisa och för
att han älskar människorna. När han kommer till den första staden talar han, och detta är vad han säger:
Jag förkunnar eder övermänniskan. Människan är något som ska övervinnas. Vad har ni gjort för att övervinna
henne? (Nietzsche 2010:12).
Övermänniskan är en människa som genom bildning övervunnit biologins begränsningar, så väljer jag att tolka
och använda Nietzsches ord. Övermänniskan är en som bemästrat givna förutsättningar och med hjälp av kunskap om världen och livet påbörjat det mödosamma arbetet med att leva här och nu. Nietzsche har anklagats för
att vara nihilist, det vill säga försvara avsaknaden av moraliska fundament. Jag ser det snarare som att han använder nihilismen, det vill säga insikten om guds död, för att få människorna att ta tag i sina liv och göra något av
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det man har och situationen här och nu. Det handlar inte om alltings meningslöshet, utan om behov av ökad
medvetenhet om livets värde.
Allt är upp till oss som lever här och nu och för att klara av att bära ansvaret som vilar tungt på våra axlar kan vi
inte fortsätta som vi alltid gjort, det krävs nya metoder, nya tankar och andra sätt att leva. Övermänniskan är en
skiss till ett slags posthumanism. Människan i ett större sammanhang, som med hjälp av kunskap, verktyg och
andra människor arbetar tillsammans för att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle. Övermänniskan är en
livsbejakare, ett uttryck för kärlek till det mänskliga, till människans outgrundliga förmåga. Tanken om övermänniskan ger Zarathustra till människorna för att hjälpa dem att förädla det som är, för att få människan att växa i
och ta vara på det mänskliga. Humaniora och kulturvetenskap är vetenskapen om människan och det mänskliga
och sådan kunskap behövs för att skapa en hållbar värld. Övermänniskan är inte omedvetet slav under biologins
och kulturens begränsningar, utan har lärt sig vad som kan förändras och vad som måste accepteras, som har
insett kraften i tanken på att alla alltid kan bli bättre och som förstår att det enda man kan göra är att försöka
och försöka igen. Jag känner mig i alla fall inspirerad att faktiskt ta Zarathustra på orden. Under alla åren i akademin är det ju detta jag sökt och jobbat med, övervinnandet av det jag hade och den jag var liksom förståelse
för tillvarons hinder och komplexitet. Övermänniskan är dock inget mål som ska nås, utan ett sätt att leva. Även
övermänniskan är dödlig, så det är med andra ord vägen som är målet. Strävan efter något bättre. Tro, hopp och
kärlek.
Övermänniskan är lika mycket människa som alla andra. Det handlar inte om en individ som står över och ser
ner på andra människor, inte om en bättre människa. Övermänniskan finns inom oss alla, om man bara söker
kontakt med den inneboende kraften och utmanar det förgivettagna. Det skulle kunna vara så man ser på bildning. Genom att tillägna sig kunskap och genom att utveckla förmågan till kritiskt, analytiskt tänkande kan alla
sträva efter att överskrida det givna och kända. Det handlar om en tro på och kärlek till människan. Zarathustra
förkunnar: ”Övermänniskan är jordens mening!”, och det är viktigt att lägga märke till. ”Förbliven jorden trogna”, säger han vidare. Och vad är det om inte starka och tydliga argument för hållbarhet? Den som inte håller
med är välkommen att argumentera för sin läsning. Jag reser inga anspråk på att sitta inne med sanningen. Zarathustra fortsätter.
Sannerligen, människan är en smutsig ström. Man måste vara ett hav, för att kunna ta emot en smutsig
ström utan att bli oren. Se, jag förkunnar för er övermänniskan: han är detta hav, i honom kan ert stora
förakt gå under. (Nietzsche 2010:13).
Det mänskliga, det givna, biologin. Det som är, det är en sida av människan. Men det finns en annan sida också:
viljan att lära och förmågan att förändra. Människans historia är en historia av överskridande av det mänskliga
och det är detta Zarathustra/Nietzsche undersöker och uppmärksammar. Och Nietzsche själv föregår med gott
exempel. Han har studerat och lärt sig massor. Han delar med sig och tänker högt. Han försvarar inget utan rör
sig hela tiden, söker ständigt ny kunskap. Och Zarathustra fungerar här som mellanhand, som förmedlare av visheten. Hans ord, liksom kan man ana även Nietzsches, möts dock med skepsis. Man skrattar åt budbäraren och
visar därigenom att man är långt ifrån de övermänniskor som Zarathustra vill hjälpa människorna att bli.
När Zarathustra talat så, skrek en ur folket: ”Nu har vi hört nog om lindansaren; låt oss nu även få se ho
nom!” Och hela hopen skrattade åt Zarathustra. Men lindansaren, som trodde att orden gällde honom,
påbörjade sitt uppträdande. (Nietzsche 2010:14).
Känner igen reaktionerna, för om och när man presenterar sig som humanist eller kulturvetare ler folk gärna.
Ordet väcker förväntan om att bli underhållen. Kunskapen som finns inom humaniora betraktas som anekdotisk, som kuriosa eller mjuk. Ett slags grädde på moset som man kan ägna sig åt när allt annat är under kontroll.
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Oviktig kunskap, till skillnad från naturvetenskapens hårda och viktiga kunskaper som får folkets öra när en viktig fråga ska avgöras. Naturvetenskapen är på allvar, humaniora är på låtsas. Kulturvetaren kan få komma in till
kaﬀet, när alla viktiga frågor avgjorts, för att underhålla publiken med några anekdoter om hur det var en gång,
eller hur det är där borta. Det är okunskapen och ignoransen som talar. All kunskap är viktig och behövs, förr
eller senare. Nietzsche må vara död, men Zarathustras budskap lever och människorna han älskar och talar till
skrattar fortfarande. Ibland känns det meningslöst att försöka nå ut med sina tankar men jag tror på människan
och ser sökandet efter kunskap som meningen med livet. Jag har inget att förlora på att försöka eftersom belöningen ligger i arbetet, inte i resultatet.

Nomadiserande metallurger

Texten om krigsmaskinen är strukturerad kring axiom, problem och propositioner. Resonemangen flyter dock
mellan och in i varandra. Varken den texten eller denna är linjär. Snart ska uppmärksamheten riktas mot det
tredje och sista axiomet, men det kan finnas en poäng att påminna om de två första. Axiom ett lyder: ”Krigsmaskinen är extern i förhållande till statsapparaten.” Axiom två lyder:
Krigsmaskinen är nomadernas uppfinning (i så måtto som den står utanför Statsapparaten och är skild
från den militära institutionen). Som sådan har krigsmaskinen tre aspekter, en rums-geografisk, en arit
metisk eller algebraisk, och en aﬀektiv.
Krigsmaskinen är en utifrån kommande kraft som fångats in av statsapparaten utan att bli en helt integrerad del
av den, det är en nomadisk uppfinning som är kontextuell, pragmatisk och känsloreglerad. Krigsmaskinen, skulle man kunna säga gjuter liv i statsapparatens linjära, matematiska och kontextoberoende organisation. Krigsmaskinen upplöser problem och hanterar det oväntade i realtid och ute i okänd terräng. Krigsmaskinen är ett slags
kollektiv, bred kompetens som aktualiseras där och när behov uppstår och förhållandena är de rätta. Egentligen
har nog allt sagts som behöver sägas, men jag trampar ett sista varv i den hermeneutiska cirkeln för att finna en
väg ut ur texten och tankarna, in i vardagen och samhället som förhoppningsvis ser lite annorlunda ut i ljuset av
Deleuze och Guattari.
AXIOM 3: Den nomadiska krigsmaskinen är som en uttrycksform, vars innehållsform skulle vara den
kringresande metallurgin.
INNEHÅLL

UTTRYCK

Substans

Hålat rum (maskiniskt fylum eller materia-flöde)

Slätt rum

Form

Kringresande metallurgi

Nomadisk krigsmaskin

En fyrfältare som rymmer ett universum av vishet. Innehåll är det som går att ta på, tillvarons konkreta, materiella aspekter. Uttryck är världens immateriella aspekter. Form är det moment av helheten som ger stadga, det som
håller samman, territorialisering. Och substans är enskildheterna, delarna som skingras genom deterritorialisering. Bilden kan ses som en karta att orientera sig i tillvaron med hjälp av. Kartan visar på olika roller att gå in i
och uppfylla. Förändringsagens finns det gott om. Den kan organiseras på olika sätt. Immateriella viljor som påverkar blivandets riktning saknas inte. Samma gäller för sammanhållande moment. Båda behövs och insikten
om detta skulle kunna användas för att hitta en väg fram mot ett hållbart samhälle någonstans mellan ytterligheterna. Det är i mellanrummet det händer, det är där kreativitet uppstår och slumpen kastar ut möjligheter. Nomadologen rör sig i det där mellanrummet som ett slags kringresande metallurg, det vill säga en hantverkare
som erbjuder sina kompetenser till dem som har behov och som kommer i hens väg. Nomadologen söker efter
problem och utmaningar som hen med kunskaper och kompetenser försöker upplösa. I ett samhälle som är fixe-
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rat vid eﬀektivitet och ekonomisk sparsamhet är det lätt att bortrationalisera kompetenser som man inte anser
sig behöva, men eftersom framtiden är öppen kan ingen veta vad man kan komma att behöva så den tanken är
förkastlig och ohållbar. Tillvarons virtuella sida syns inte, men den är lika reell som materien och tankarna som
tänks och delas. Inte förrän det är försent och behovet uppstått saknar man kompetensen. Viljan att veta transformeras till strävan efter kontroll som leder till ökad territorialisering, vilket ger sken av att tillvaron går att bemästra. Addera en ekonomisk logik och sparsamhetsmoral och det ser ut som den självklaraste sak i världen att
marginaler kapas och efterfrågan på kontroll ökar. Deterritorialisering är ingen lösning, men behöver värnas för
att bryta mönstret och skapa jämvikt.
PROPOSITION 9: Krigets objekt är inte nödvändigtvis slaget och framför allt är inte krigsmaskinens ob
jekt kriget, även om kriget och slaget (under vissa omständigheter) kan vara en nödvändig följd.
Krigsmaskinen är ren agens. Ett slags flytande förmåga till upplösning och förändring. En immateriell egenskap
som tillsammans med teknik och annat bildar sammanhållna enheter med agens att förändra. Det handlar inte
om krig primärt. Kriget är ett exempel på hur man kan förstå hur något som ter sig statiskt kan förändras. Analysen som gör det möjligt att se och förstå kulturen på detta sätt genom att plocka isär delarna för att granska
dem var för sig är en teoretisk abstraktion, ett verktyg att tänka med. Världen är full av anordningar, helheter
bestående av delar som slutits samman och som agerar som en. Krigsmaskinen är en av delarna och den kan ingå som en del i kriget. Men den finns och verkar på andra ställen också, i andra sammanhang.
Steg för steg stöter vi på tre problem: är slaget krigets ”objekt”? Men också: är kriget krigsmaskinens ”ob
jekt”? Och till sist, i vad mån är krigsmaskinen Statsapparatens ”objekt”? Tvetydigheten i de två första
härrör förvisso från termen objekt, men implicerar också att de är avhängiga det tredje.
Kulturen är det som hålls samman, när det hålls samman, där det hålls samman och så länge det hålls samman.
Kultur handlar om relationer mellan delar i en föränderlig helhet. Analytiskt kan man lära sig förstå delarna separat, men i verkligheten går det inte att reducera helheten för den är mer än summan av delarna. Komplexa fenomen måste undersökas med bibehållen komplexitet. Salt, ett klassiskt exempel, en pedagogisk tankefigur. Plockar man isär natriumkloriden får man klor och natrium och ingen av dessa substanser har något annat att göra
med salt än att vara dess byggstenar. Samma med kunskap om skogen, som inte finns i de enskilda träden utan i
mellanrummen. Bryts helheten isär och studeras del för del är det inte kultur man får kunskap om. Kultur är en
helhet och bara om man närmar sig den med respekt för dess komplexitet går den att förstå. Samhället går inte
att reducera till individerna eller någon annan av delarna som helheten består av. Det är utgångspunkten och
den avgörande premissen som måste accepteras om man vill förstå.
Vi måste närma oss dessa problem steg för steg, även om vi tvingas att mångfaldiga exemplen. Den första
frågan, som gäller slaget, medför omedelbart en distinktion mellan två fall, dels då slaget eftersträvas,
dels då krigsmaskinen i allt väsentligt söker undvika det. Dessa två fall är ingalunda liktydiga med oﬀen
siv och defensiv.
Människans hjärna är inställd på att förenkla. Önskan att förenkla det komplexa och sökandet efter eﬀektiva genvägar till kunskap verkar vara ett slags mänskligt defaultläge. Det är biologins sätt att öka chanserna att överleva. Och det är lätt att förstå varför om man vet att människohjärnan är en energislukare av stora mått. Förståelse för komplexitet, abstraktioner och insikt om behovet av marginaler kräver möda, uppmärksamhet och tålamod. Hur mycket man än önskar sig att kulturen var annorlunda måste man inse att inget någonsin är så enkelt
som man önskar. Tillvaron delar ständigt upp sig, förgrenas och skapar en svåröverblickbar väv av interaktion
och kommunikation, förändring och rörelse.
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Men kriget i egentlig mening (enligt en uppfattning som kulminerar med Foch) förefaller ha kriget som
objekt, under det att gerillan uttryckligen syftar till icke-slag.
Krig kan se olika ut och behöver inte ens handla om att några skott avlossas. Även den som inte vill kriga kan
vara i krig, både som försvarare och angripare, vilket terrorhandlingarna som utförs allt oftare idag illustrerar.
Olika strategier och förutsättningar ger upphov till olika anordningar, inom ramen för den övergripande familjen
krig. Omvälvande förändring, skulle man kunna kalla det, med varierande intensitet. Krig är inget, det blir liksom allt annat till, i och genom interaktion, i olika typer av rum. Första och andra världskriget är två lösningar
på samma konflikt, i två olika tider med olika grad av teknisk utveckling och kulturella förutsättningar. Båda var
krig, men dess innehåll, uttryck och konsekvenser såg olika ut eftersom kulturen förändrats och den tekniska
utvecklingen gått framåt. Och utfallet av ett storskaligt krig idag kan ingen uttala sig om. Krig ser kanske ut att
kunna hanteras, och generalerna lovar så klart att kriget går att vinna. Fast det är en lögn upprepas den överallt,
hela tiden, med fruktansvärda konsekvenser och utbrett lidande. Faktum är att ingen vet något om framtiden
eller utfallet. Tror man att krig och kultur går att kontrollera och om den övertygelsen växer sig stark talar mycket för att mänskligheten och livet på jorden är illa ute. Uppfattar man den mänskliga faktorn som ett problem
har man slagit in på en olycklig väg.
Krigets utveckling till rörelsekrig och sedan till totalt krig ifrågasätter också själva begreppet slag, i ter
mer av såväl oﬀensiv som defensiv: icke-slaget förefaller kunna uttrycka hastigheten hos en blixtattack
eller mot-hastigheten hos en omedelbar motattack.
Ett slag är ett slag, men hur vet man till vilket krig slaget hör? Var det samma krig som utkämpades i Afrika under första världskriget, eller var det två olika krig? Vem bestämmer, och vad får den typen av avgörande (makten
över kunskapen, tolkningsföreträdet) för konsekvenser för hur vi ser på olika saker? Om det borde vi samtala
mer, för däri finns en ansenlig potential till förståelse för vad det innebär att leva i ett samhälle och hur det kan
förändras. Vem har makten att definiera vad som är inne och vad som är ute? Vad som skall räknas och vad som
bör lämnas därhän? Definitionsmakt är en stark makt med agens att förändra. Ingen har emellertid denna makt,
den finns som ett slags slumrande möjlighet mellan delarna som hålls samman. Frågan är vad man gör med den
makten, som bara delvis går att kontrollera. Det beror på hur man ser på begreppet kultur och var gränsen för
vem eller vad som är inne eller ute dras. Det beror också på om man kan enas eller ej. Över kulturella typen av
processer råder ingen enskild och svaren på frågorna växer liksom kraften fram mellan delarna.
Omvänt implicerar utvecklingen av gerillakrigföringen det ögonblick då och de former i vilka kriget måste
sökas i relation till yttre och inre ”stödpunkter”. Förvisso lånar gerillan och kriget ständigt metoder av
varandra (exempelvis har man ofta pekat på den inspiration som landgerillan hämtat från sjökrigföring
en). Man kan alltså inte säga annat än att både slaget och icke-slaget utgör krigets dubbla objekt enligt
ett kriterium som inte sammanfaller med skillnaden mellan oﬀensiv och defensiv, inte heller med den
mellan det egentliga kriget och gerillakriget.
Dubbla objekt är en bra tanke. Objekt som ser olika ut beroende på från vilket perspektiv och med vilka premisser man närmar sig dem. Vilka delarna är, är underordnat, det är hur delarna hålls samman och vad helheten
kan göra som betyder något. Hur något är egentligen går inte att svara på. Bara eﬀekter och konsekvenser av ömsesidigt blivande går att undersöka, i efterhand. Komplexitet är inget problem som ska lösas, det är en utmaning
att kämpa med tillsammans.

Kulturens släta rum

Vad är liv och hur kan man förstå förändring? Eviga frågor, frågor som inte ska besvaras. Och det är en viktig
kompetens detta att veta vilka frågor som går att besvara och vilka man bör lämna därhän. Kanske är just detta
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den mest betydelsefulla kompetensen en människa och ett samhälle kan ha. Forskningens undersökningsobjekt
är ett och detsamma. Skillnaden mellan naturvetenskap och kulturvetenskap handlar om hur man undersöker,
inte om vad man undersöker. Verkligheten är det objekt man försöker förstå, fast man undersöker olika aspekter
av den om man är kulturvetare eller naturvetare. Är det kultur man försöker förstå finns inga definitiva svar att
få, hur det är egentligen är en omöjlig fråga. I vardagen, det levda livet, den plats där kulturen skapas, måste man
hela tiden kompromissa. Det är sällan meningsfullt att ifrågasätta allt, för då kommer man inte vidare, då fastnar man och det knyter sig. Även om man kan och bör ifrågasätta i en vetenskaplig analys, vars syfte är att nå
fördjupad förståelse för tillvarons grund, bör man inte göra det i vardagen. Det gäller att välja sina krig. Man kan
bara få de svar som går att få och det måste man acceptera. Det finns gränser för hur djup och bred insikt om
kulturen som går att nå, och ibland landar svaret i en paradox. Det är bara att acceptera. Allt annat vore ovetenskapligt. Har man har bestämt sig för hur svaret ser ut på förhand är det inte forskning man sysslar med. Forskning handlar om att förutsättningslöst söka svar där de finns, inte där det är enklast att leta.
Därför kan vi skjuta frågan ett steg tillbaka och fråga om kriget självt är krigsmaskinens objekt. Det är
inte alls givet att så är fallet. Försåvitt kriget (med eller utan slag) syftar till att förinta fiendestyrkorna
eller få dem att kapitulera har krigsmaskinen inte med nödvändighet kriget som objekt (till exempel skul
le räden vara ett annat objekt snarare än en speciell form av krig).
Om krigsmaskinen hade kriget som sitt enda objekt hade denna bok aldrig skrivits, för här handlar det inte om
krig, utan om kultur. Krigsmaskinen är ett exempel på ett begrepp att tänka med, om vetenskap, kultur och samhällsbyggande. Viktigt dock att inte se tankarna som metaforer, för det vänder sig Deleuze starkt emot. En metafor är en blek kopia av något som finns och verkar någon annanstans. Krigsmaskinen är inte en liknelse, det är
en beskrivning av ett slags anordning vars logik är den samma som för många andra anordningar. Begrepp och
aforismer är inte metaforer utan anordningar eller aforismer som kräver aktiva läsare som tillför något för att
modellen ska bli meningsfull och användbar. Samhället fungerar på samma sätt, det blir till genom samverkan
och kollektivt engagemang.
Men på ett mer generellt plan har vi sett att krigsmaskinen var nomadernas uppfinning, eftersom den till
sitt väsen utgör det konstitutiva elementet för det släta rummet, för ockupationen av detta rum, för för
flyttningen i det, och för den motsvarande kompositionen av människor: detta är dess enda och egentliga
positiva syfte (nomos).
Kultur är ett slags slätt rum som breder ut sig i alla riktningar. Rummet ockuperas av aktörerna som lever och
samverkar där. Alla rör sig i det och skaﬀar sig kontroll över delar av rummet, men ingen når fram till dess innersta, till kroppen utan organ, det som håller samman. Förståelse för helhetens dynamik och föränderlighet
kräver först och främst en vilja att förstå, men också verktyg och analytisk kompetens. Insikt om kultur kan bara
nås glimtvis. Kunskap om kultur är kunskap om förändring och förståelse för dynamik. Arbetet med texten om
Krigsmaskinen leder till att sådan kunskap och kompetens utvecklas. Kulturvetenskap handlar om …
Att få öknen och stäppen att växa, inte avfolka dem, tvärtom.
Öknen och stäppen är släta rum, liksom kultur. Rum som ännu inte antagit en form, ett slags öppna rum som
behöver fyllas för att få liv. Människan befolkar och använder ytan för att bygga sig en tillvaro som fungerar, idag
och på längre sikt. Kultur består av såväl immateriella aspekter, tysta överenskommelser och tankar, som materia och teknologi. Samhället blir till i gränslandet mellan det virtuella och det aktuella. Och nomadologi handlar
om att lära sig förstå logiken samt utveckla kompetens att hantera komplexitet. Kriget är en bra bild att tänka
med, för alla förstår att det inte finns några enkla förklaringar eller snabba lösningar.
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Om kriget är en nödvändig följd, är det för att krigsmaskinen stöter mot Stater och städer, liksom mot
krafter (räﬄing) som motsätter sig det positiva syftet: då får krigsmaskinen Staten, staden, hela den statli
ga och urbana sfären, till fiende, och antar som sitt syfte att förstöra dem. Därav kriget: att förinta Sta
tens trupper, att förstöra Statsformen. Attilas eller Djingis Khans öden visar väl hur det positiva syftet
efterträds av det negativa.
Kriget är en konsekvens av möten mellan olika förgivettaganden och en kamp om tolkningsföreträde och makt.
En kollektiv rörelse som stöter ihop med en annan, kollektiv rörelse. Rörelsen är konstant, överallt och ytan är
begränsad. Klart att det uppstår konflikter under sådana förhållanden. Det är dock inget problem i sig, problemen uppstår när konflikterna ska hanteras eller när någon (med makt) får för sig att processen går att kontrollera.
För att tala med Aristoteles, kunde man säga att kriget varken är krigsmaskinens syfte eller betingelse,
utan med nödvändighet åtföljer och fullbordar den; eller med Derrida, att kriget är krigsmaskinens ”supp
lement”. Det kan till och med hända att denna supplementaritet fattas genom en successiv, ångestladdad
uppenbarelse.
Ångestladdat kan det även vara att blicka in i kulturen, för insikt om tillvarons komplexitet kan leda till känslor
av maktlöshet. Människan saknar helt enkelt förmåga att fullt ut förstå världens oöverblickbarhet. Känslan av
maktlöshet är dock övergående om man lärt sig hantera problemet, för när man väl förstår och accepterar läget
kan man bearbeta insikten och utveckla sådana förmågor som Nietzsche talar om i termer av övermänniskan.
Det är dit vi behöver förflytta oss, som kollektiv. Till en högre samhällelig medvetandenivå. Alla måste med, för
det är den generella kunskapsnivån som räknas. Elitsatsningar är månne bra för de utvalda, men det är samhällets generella kunskapsnivå som betyder något. Samma som med pengar, en ofattbart rik individ gör inte att den
generella rikedomen i samhället som hen lever i ökar, bara att klyftan mellan den som har och de som saknar
ökar. Det är den genomsnittliga nivån på kunskap och välstånd som reglerar helhetens status och förmåga att överleva. Där, i den insikten, finns konstruktiva tankefrön och nycklar till hållbarhet, om man väljer att se det så och
agerar i enlighet med insikten.
Detta skulle vara fallet hos Moses: efter uttåget ur den Egyptiska Staten kastar han sig ut i öknen och bör
jar med att bilda en krigsmaskin under inspiration av de hebreiska nomadernas historia och på grundval
av råd från hans styvfar, som kom från nomaderna.
Först skapas organisationen, sedan, i och genom rörelsen i rummet, uppstår konsekvenser. Inget är ont eller
gott i sig, användbart eller värdelöst per se, allt avgörs inom aktuella sammanhang som hela tiden förändras.
Ytterst sällan ligger det planering bakom det som händer, det bara sker. Förklaringen låter logisk och drabbande
självklar, men bara om man inte uppmärksammar att förklaringen skapats efter fullbordat faktum. Framtiden blir
till i kollektiv handling som uppstår ur minnet av det som varit, av det som är och med sikte på framtiden. Det
som sker går bara att förstå i efterhand. Därför är det viktigt att undersöka förutsättningar för förändring, för
även om kulturen och framtiden inte kan kontrolleras kan rörelsen påverkas på marginalen om tillräckligt
många vill, förstår och engagerar sig.
Detta är de Rättvisas maskin, redan en krigsmaskin, men den har ännu inte kriget till syfte. Men Moses
upptäcker steg för steg att kriget är denna maskins nödvändiga supplement, eftersom den möter och mås
te genomkorsa städer och Stater, eftersom den måste skicka ut spioner (beväpnad observation) och sedan
kanske gå till ytterligheter (förintelsekrig). Då tvivlar det judiska folket och tror sig inte vara starkt nog;
också Moses tvivlar, han ryggar tillbaka inför uppenbarelsen av ett sådant supplement. Och det är Josua
som tar hand om kriget och inte Moses.
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Ingen vet vad framtiden bär i sitt sköte, eller vem/vad som är bäst skickad att ta kommandot. Ödmjukhet inför
detta faktum är nödvändigt, om man vill förstå och förbättra chanserna att nå hållbarhet. Det behövs kollektiv
insikt som levandehålls i vardagen, om hur kultur fungerar och vad som är möjligt att göra. I grund och botten
är det enkelt, men just därför så himla svårt att förstå och ännu svårare att sprida insikt om. Det räcker inte att
jag ser och förstår, många måste göra det tillsammans. Att inse det är det svåra, att förstå tanken och få den att
slå rot. Att omsätta tankar i handling är förhållandevis enkelt, även om det naturligtvis inte betyder att det finns
några garantier för framgång.
För att till sist tala med Kant, kunde man säga att krigsmaskinens relation till kriget är nödvändig, men
”syntetisk” (Jahve krävs för syntesen).
Nomadologin utgår från ett helt annat sätt att se på kunskap än det gängse och normerande. Det är en syn på
kunskap som är mycket mer inkluderande, samtalsinriktad och öppen inför världens oöverblickbarhet. Nomadologin rör sig tillsammans med sitt studieobjekt och handlar om upprepade försök att förstå förändring, i rörelse.
Kulturvetenskap är en vetenskap som kanaliserar krafterna som uppstår mellan och som finns inuti helheten.
Målet med arbetet är inte kontroll och målstyrning, utan förståelse för dynamik och förändring. Nomadologin
utgår från en syn på kunskap som öppnar upp och visar på möjligheter och alternativ, mer än bevisar, bestämmer och låser fast.

Kulturens innersta väsen

Vad är det som undersöks av kulturvetaren och vad går att veta om kultur och levt liv? Stora, komplexa frågor.
Men lika fullt frågor som måste tas på allvar och reflekteras kring, om man skall kunna komma fram till ett vettigt förhållningssätt till problemen som adresseras av kulturvetenskapliga undersökningar. Pretentiöst och grandiost riskerar det bara att bli om man framhärdar i sin övertygelse och söker efter svaret. Frågorna är alltid viktigare än svaren för kulturvetaren. Därför uppskattar jag motstånd och reaktioner. Invändningar och kritik visar
att orden och tankarna betyder något. Vetenskapen bevisar ingenting. Kunskapsutveckling är inte en linjär process som går från klarhet till klarhet, det är falsifieringar och kritisk granskning av allt som hålls för sant och tas
för givet som leder till fördjupad förståelse. Konsensus leder inte framåt, bara till passivitet och lydnad, till att
tendenser till territorialisering underblåses. Det är de uppfordrande frågorna som utvecklar och som skärper tanken. Bara när medborgarna i ett samhälle ägnar sig åt sådant som verkligen betyder något för dem och gör det
på allvar kan verklig hållbarhet uppnås.
Hur gör man om det man når fram till i sökandet efter kunskap är ett mellanrum? Om det som räknas och spelar roll är det som sker mellan och som inte är något i kraft av sig själv, bara i relation till sammanhanget där det
finns. Tankar på forskning som sökande efter kunskapens kärna är olyckligt, för det konnoterar något som inte
självklart är överförbart på studier av kultur. För studerar man kultur som något sammanhållet, som något föränderligt och i tillblivelse kommer man aldrig till någon kärna. Vill man förstå kultur måste man acceptera att den
består av mellanrum som är allt annat än meningslös tomhet. Språket bär på en egen mening (enligt logiken att
mediet för överföring påverkar budskapet) och den meningen tenderar att överlagra innebörden man vill förmedla. Kulturen är det där tomrummet, själva mellanrummet som är en central del av helheten, vilket väldigt lätt
glöms bort och därför bortses från. Kultur går bara nästan att nå fram till. Kultur är mening som uppstår i möten mellan olika aktörer. Söker man svar på frågor som rör kultur kan man inte bestämma på förhand var det
som i efterhand kommer att spela roll ska dyka upp. Vill man förstå kultur måste man följa med. Nomadologin
äger ingen kunskap, försvarar inga dogmer. Det handlar om att förstå förutsättningarna för förändring. Kunskapen om kultur är bara giltig där och då. Därmed är den sann, bara så länge som det man säger korresponderar
med omgivningen och hur den ser ut, just där, just då. Kunskap om kultur har med andra ord kort hållbarhet
och därför kan man bara ödmjukt följa med och försöka hålla sig så nära sitt studieobjekt som möjligt. Där står
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jag just nu, men jag kan komma att ändra mig. Jag vill förstå, inte få rätt. Undersöka kulturen förutsättningslöst,
inte försvara uppnådda resultat. Min vetenskap är minor, och likt metallurgen söker jag mig fram längs den väg
som behovet av kunskap och problemen stakar ut för mig. Kommer osökt att tänka på karaktärerna som Clint
Eastwood ofta spelade, en ensam vandrare som nosar rätt på problem, upplöser dem och sedan försvinner. En
tankens nomad alltså, ett rörligt intellekt som står till allmänhetens förfogande.
Frågan om kriget har därmed i sin tur drivits tillbaka och underkastas nu relationerna mellan krigsmaski
nen och Statsapparaten. Det är inte först och främst Staterna som för krig. Förvisso är kriget inte något
man finner i ett universellt naturtillstånd, som ett våld vilket som helst. Men kriget är inte Staternas syf
te, snarare tvärtom. De mest arkaiska Staterna verkar inte ens ha en krigsmaskin och vi kommer att se att
deras herravälde vilar på andra instanser (vilka snarare innefattar poliser och fängelser). Man kan anta att
ett av de många mystiska skälen till de en gång så mäktiga arkaiska Staternas plötsliga försvinnande just
var interventionen av en yttre, nomadisk krigsmaskin som slog tillbaka och förstörde dem.
Är det mycket som står på spel eller om någon med makt utmanas kan det ge upphov till konflikt. Men konflikten är inte syftet, kriget är en bland många olika metoder som kan tillgripas för att driva igenom förändring.
Konflikter är oftare reaktioner än aktioner. Rörelsen är det primära och olika typer av motstånd kan övervinnas
på olika sätt med olika metoder. Det beror på vem som hamnar i konflikt och var konflikten utspelar sig. Nomadernas mindre grupper är bättre skickade att hantera konflikter i släta rum, och staten som förankrat hela sin
egen existens på en bestämd plats har utvecklat metoder för att utnyttja räﬄade rum. Nomaderna håller samman sina utspridda territorier och rör sig vant i terrängen utan karta. Stater gräver ner sig på platsen och försvarar den till varje pris eftersom samhällets existens utgår från just den platsen. Krigsmaskinen är dynamiken mellan.
Royal science satsar mycket tid, energi och resurser på en sanning som försvaras till varje pris och så länge det
bara går. Därför är debatten den arena som väljs för att avgöra konflikter om rätt eller fel. Nomadologen studerar kultur som är förändring och rörelse. Därför är samtalet metoden inom minor science. Det man vinner i rörlighet förlorar man i pregnans och precision och olika frågor kräver dessutom olika svar. Kunskapsobjektet, det
man vill veta, själva målet med undersökningen, bestämmer vad som är bäst för ändamålet, inte utövarna av vetenskapen. Det är en akademisk princip, som inte riktigt gäller för stater. Och därför skiljer sig kriget från vetenskapen.
Men Staten lär sig fort. En av de viktigaste frågorna ur universalhistoriens synvinkel är: hur kommer Sta
ten till att överta krigsmaskinen, det vill säga bilda en egen krigsmaskin i samklang med sin storlek, sitt
herravälde och sina syften? Vilka risker medför detta? (Med militärinstitution eller armé menar vi inga
lunda krigsmaskinen själv, utan den form i vilken den övertas av Staten.).
Staten förfogar över både resurser och teknologi. Staten är struktur och kontroll. Priset man får betala för makten och inflytandet är trögrörlighet. Därför eftertraktas nomadernas flexibilitet och förmåga att hålla ihop grupper som befinner sig i rörelse och över stora avstånd, ute på stäppen, i skogen eller på havet. Den stat som kan
fånga in och kontrollera dessa egenskaper vinner fördelar som kan användas i försvaret av staten. Krigsmaskinen
är kombinationen, samverkan mellan, eller det som sätts i rörelse av staten. Så skulle man kunna se på tvärvetenskaplig samverkan. Det är vad man gör gemensamt, utbytet av kunskap och erfarenhet som räknas, inte de
enskilda ämnena eller forskarna.
För att fatta den paradoxala karaktären hos detta företag måste vi rekapitulera hypotesen i dess helhet: 1)
krigsmaskinen är den nomadiska uppfinning som inte ens har kriget som första syfte, utan bara som ett
andra, supplementärt eller syntetiskt syfte, i den bemärkelsen att den bestäms till att förstöra den Stats
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form och den stadsform den stöter emot; 2) när Staten övertar krigsmaskinen byter den senare uppenbar
ligen natur och funktion, eftersom den nu riktas mot nomaderna och Statens alla fiender eller också ut
trycker relationer mellan Stater försåvitt de endast syftar till förstöra eller ålägga varandra sina egna syf
ten; 3) men det är just då krigsmaskinen på detta sätt övertagits av Staten som den tenderar att anta kri
get som sitt direkta och första syfte, som sitt ”analytiska” objekt (och kriget tenderar att anta slaget som
sitt syfte). Kort och gott, samtidigt som Statsapparaten övertar krigsmaskinen antar krigsmaskinen kriget
som sitt syfte och kriget kommer att underkastas Statens syften.
Vad händer om tanken som förs fram i citatet överförs till vetandet, till sökande efter kunskap? Vad händer när
en utbildningsminister försöker ta kontrollen över vetenskapen? Byter den då inte natur och funktion? Grundforskning kan och får inte styras, för då blir den tillämpad forskning och förvandlas till något annat. Försöker
man styra sökandet efter kunskap förändras uppdraget och forskning blir ett projekt i sig, en karriärväg. Uppdragets fokus blir ett annat och kunskapen förvandlas till ett medel istället för ett mål. Tänker man så byggs det murar vars syfte är att försvara uppnådda resultat. Makt ansamlas och används för att övertyga, istället för att fortsätta sökandet. Territorialiserat vetande är kunskap som stelnat i sin form och tappat kontakten med livet. Död
är inget förbehållet människans värld eller biologin och ekologin. Död har med rörelse och förändring att göra,
eller snarare avsaknad av rörelse. En process som stannat upp och gått i stå är död. Levande kunskap är föränderlig kunskap i rörelse.

Pax akademica

Övertagande handlade det om i förra passagen. Ömsesidigt övertagande. Även tankar kan övertas och överföras.
Tänker på akademin, på övertagande och död. För vem arbetar forskare och undervisar lektorer, egentligen? Är
det för sig själva, för studenterna, näringslivet eller för samhället? Forskas det för att uppfylla statens krav? Akademin drivs med oﬀentliga medel, och pengar håller rörelsen vid liv. Svaret på frågan ligger någonstans mellan,
för det finns inte ett svar, en avgörande faktor. Svar på frågor som rör kultur kan bara vara tillfälliga och endast
kontextuella och det handlar alltid om perspektiv. Kulturen är inte relativ, men kunskapen om den är det. Vems
är akademin, vad är forskning och av vem och för vems skull hålls verksamheten igång?
Denna fråga om övertagande är så historiskt mångfasetterad att man måste skilja på flera olika problem.
Det första gäller operation: det är just på grund av att kriget bara är krigsmaskinens supplementära eller
syntetiska syfte som den råkar in i den tvekan som visar sig vara ödesdiger och Statsmakten i sin tur kan
lägga beslag på kriget och därmed vända krigsmaskinen tillbaka mot nomaderna.
Krig är kultur, liksom kunskap. Därför kan tankarna om krig användas för att förstå kunskap och kultur. Jag ser
paralleller mellan citatet och det som händer i akademin. Det finns tecken på att vetenskapen håller på att vändas mot akademikerna? Systemet för kunskapsproduktion och dess krav på eﬀektivitet, kontroll och lönsamhet
håller på att suga musten ur forskarna och lärarna som vigt sina liv åt sökandet efter kunskap. Den som håller i
pengarna har makt över flödet och kan ställa krav. Och i skattebetalarnas namn tvingas forskningen underordna
sig, men det är mot forskarna som åtgärderna riktas. Likt nomaderna som annekteras av statsapparaten och tankas på kunskap och kompetens, övertas forskarna av staten som tvingar dem att underkasta sig statsapparatens
disciplin, som bygger på helt andra premisser och drivs med helt andra mål. Vem gynnas av detta och hur blir
det för samhället och på längre sikt? Den frågan är öppen, men eftersom riskerna är stora är det en angelägen
fråga. En fråga man varken kan eller får ducka för.
Nomadens tvekan har ofta presenterats som en berättelse: vad ska man göra med de områden man eröv
rat eller genomkorsat? Återge dem till öknen, till stäppen, eller göra dem till betesmarker?
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Vad händer med kunskapen när den bearbetats till resultat och publicerats? Går det att äga kunskap? Vem äger
den i så fall? Till vad ska den användas, och av vem? Det handlar om makt, om makten över tolkningar och perspektiv. Är det staten, forskarna eller civilsamhället som äger kunskapen? Det finns som sagt inget självklart
svar på frågan. För att kunna svara krävs insikt, förståelse och en väl utvecklad förmåga till kritiskt tänkande.
Det är kunskaper och kompetenser som växer fram genom hårt arbete med akademiska texter och tankar. Vad är
hönan och vad är ägget? Alla är delar av samma process av tillblivelse. Förmågan att hantera komplexitet är den
kanske viktigaste förmågan för att kunna förvalta samhällen och verka för hållbarhet, men den måste spridas i
sammanhanget, kompetensen kan inte delegeras till några få experter. Återkommer hela tiden till behovet av
samverkan, samtal och ömsesidigt utbyte. Minor science handlar om att förstå premisserna för blivande. Nomadologin lever av och blir till genom utbyte av kunskap. Därför försvaras inga kunskaper. Kulturforskaren använder
vetande, sprider insikter och engagerar sig i världens blivande. Det går på tvärs mot statsapparatens intentioner,
som vill befästa sin position och stärka försvaret mot yttre hot och därför vill kontrollera kunskap. Nomadologi
är rörelse, liv, förändring, tillblivelse. Royal science är statsapparatens vetenskap, för där handlar det om säker
kunskap, kontroll och förutsägelser om framtida event. Båda behövs, för utan struktur finns varken liv, samhällen eller vetenskap. Utan ömsesidiga övertaganden, utbyten och interaktion stannar processen upp och dör. Går
det att verka som kulturforskare inom en av staten kontrollerad akademi? Jag blir allt mer osäker, men vet inte
hur ett alternativ skulle kunna se ut.
Eller låta en Statsapparat kvarstå som kan exploatera dem direkt, med risk för att själv förr eller senare
bli en ny dynasti i denna apparat? Dessa processer kan ta olika lång tid, som exempelvis i fallet med
Djingis Khan och hans efterföljare som kunde hålla stången länge då de delvis integrerades i de erövrade
imperierna men samtidigt behöll ett slätt rum av stäpper som var överordnade de imperiala centren. Det
ta var deras bedrift, Pax mongolica.
Pax akademica, det låter lockande. Vad säger utbildningsministern om det? Eller akademiker som är fullt upptagna med att göra karriär inom nuvarande system? Pax akademica är mitt begrepp, som jag stulit av Deleuze och
Guattari. Det är en möjlighet. Det skulle kunna vara ett slätt (seminarie)rum, mitt i högskolevärlden. En fredad
plats för tänkande, utan andra regler och mål än kunskap. Där kan flyktlinjer uppstå, som kan bejakas eller förkastas utan att riskera någons anseende. Det som fungerar kan växa i en skyddad miljö, tills det går att utvärdera resultatet. Pax akademica, en plats att samtala på. En möjlighet att utbyta tankar genom att lyssna lika mycket som man talar. Ett sammanhang där kunskap kan och får växa utan krav och i enlighet med sin egen inneboende logik. Statsapparatens kontroller och krav håller på att ta död på akademin. Därför behöver något göras.
Dags att sluta kriga och tid för fredsförhandling. Pax akademica låter lockande och där skulle nomadologin kunna trivas, i friheten och rörelsen som ger liv åt akademin som helhet.
Faktum kvarstår att integrationen av nomaderna i de erövrade imperierna utgjort en av de viktigaste fak
torerna i Statsapparatens övertagande av krigsmaskinen: en oundviklig fara inför vilken nomaderna dukat
under.
Pax akademica är något helt annat än det moderna universitet som just nu reformeras fram i raketfart. Länge var
man på väg mot en akademi där bildning och grundforskning sågs som värdefulla, okränkbara värden i sig. Även
om det återstod mycket arbete var det i den riktningen man hade kunnat fortsätta, om man önskat det. Statsapparatens övertagande av det fria kunskapssökandet hade ett pris, som nu betalas av kunskapssökarna i form av
minskad frihet och större krav på tillämpning och omedelbar nytta, vilket leder till minskad lust och ökat fokus
på formerna, ytan och regelverket. Viktigt att se och förstå detta, samt att värna de akademiska värdena, innan
den fria bildningshungrande akademikern och grundforskningen skjutits i sank och akademin upphört att producera ny och användbar kunskap.
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Men det finns också en omvänd fara som hotar Staten då den övertar krigsmaskinen (alla Stater har känt
denna fara och de risker som övertagandet innebär). Timur Lenk kunde utgöra det mest extrema exem
plet, inte som Djingis Khans efterföljare utan som hans exakta motsats: det var han som konstruerade en
fantastisk krigsmaskin riktad mot nomaderna, men som också därigenom måste upprätta en Statsapparat
desto mer tungrodd och improduktiv då den bara existerade som den tomma formen hos övertagandet av
denna maskin. Att vända krigsmaskinen tillbaka mot nomaderna kan för Staten innebära lika stor risk
som det är för nomaderna att vända krigsmaskinen mot Staterna.
Staten och forskarna lever i symbios med och behöver varandra. Tillsammans kan parterna uppnå storverk, vilket bevisats i historien. Och det saknas inte uppgifter och utmaningar att jobba med. Klimatförändringarna, till
exempel. Eller svält, aidsepidemier, analfabetism och en galopperande brist på förmåga till kritiskt tänkande i
samhället. Forskarna behöver trygghet och skydd, men lika mycket frihet och tillit. Och staten behöver forskarna för att kunna finna och utveckla kunskaper som kan användas för att möta framtida hot. Processen och dess
resultat kan bara inte kontrolleras och målstyras. Det är när det råder balans mellan ytterligheterna, när klyftorna är små, och så många som möjligt kan och får möjlighet att förverkliga sig och utveckla sina medfödda talanger och intressen som kunskap växer. Pax akademica ökar chansen att flyktlinjer uppstår och strategier för hållbarhet utvecklas. Pax akademica, en nåd att stilla bedja om, inte ett mål att försöka ta sig till så fort och eﬀektivt
som möjligt. En akademisk kultur blir inte akademisk bara för att forskare finns och verkar i traditionstyngda
lokaler.
Statsapparaten står för sammanhållande, kontroll och förvandling av yttre förhållanden. Nomaden representerar
rörelse, följsamhet och kreativitet. Två positioner längs ett kontinuum. Kultur är det som händer mellan ytterligheter vars inbördes relation reglerar hastigheten och rörelsen. Blir kontrollen och fasthållandet allt för stark, eller om territorialiseringen är total, stannar flödet upp och processen dör. Och om deterritorialiseringen, upplösningen, blir alltför långtgående sprids delarna som rön för vinden. Båda extremerna leder till död.
Makten är alltid anonym, ansiktslös. Ingen har makt, den är en i världen inneboende kraft som går att liera sig
med. Fast det kostar. Som akademiker kan det vara lockande att göra karriär, men det tvingar forskaren till lydnad inför makten. Man ställs inför ett val: Kunskap eller karriär? I teorin kan det vara samma sak och det bör
sannerligen vara så även i praktiken, men det finns inga garantier för det. Makten vet sällan sitt eget bästa, det
har historien visat. Har den väl fått fäste dundrar den på, tills inget mer finns att överta. När kontrollen blir ett
självändamål har medlet blivit mål och vägen fram, innehållet, livet i hela sin vidd och mångtydlighet har reducerats till en eller ett. Det är liktydigt med död. Oavsett vad man har att göra med. Upplösning, upplösning, upplösning måste vara mantrat som alla tillsammans påminner varandra om. Pax akademica är ingen lösning, men
ett verktyg för att skapa balans och främja liv och en utveckling som sätter kunskapen i främsta rummet.
En andra typ av problem gäller de konkreta former i vilka övertagandet av krigsmaskinen sker: via legosol
dater eller via territorier? En yrkes- eller värnpliktsarmé? Specialkårer eller nationell rekrytering? Dessa
alternativ är inte bara oklara, det finns också alla typer av blandningar mellan dem. Den mest relevanta
eller generella distinktionen vore kanske den följande: rör det sig bara om en ”inbyggnad” av krigsmaski
nen eller om ett ”övertagande” i egentlig mening?
Hur används makt, förmågan till förändring, rörelse inom statsapparaten? Och är övertagandet partiellt eller totalt? Är makten ett medel för att uppnå ett kollektivt och i demokratisk anda gemensamt beslutat mål eller har
makten blivit ett mål i sig? Det är frågor som alla kan och borde ställa oftare, till den politik som förs. Och för
detta ändamål utvecklade Deleuze och Guattari sina verktyg, för att försöka motverka tendenser till fascism,
som handlar mer eller mindre om kontroll, om strävan efter övertagande. Om en påtaglig risk för död, för att
man var korkad nog att leka med elden. Territorialisering är problematisk, men det är även deterritorialisering
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och därför är balans mellan vad man måste sträva efter. Makten klarar sig alltid, det är upplösningen som behöver värnas, men det är viktigt för livet och hållbarheten att iaktta måttfullhet.
Statsapparatens övertagande av krigsmaskinen sker på två sätt, antingen genom att bygga in ett samhälle
av krigare (som kommer inifrån eller utifrån) eller tvärtom genom att upprätta det på grundval av regler
som svarar mot det civila samhället i dess helhet.
En ekonomi som har som enda mål att generera mer pengar, till varje pris. Det är en statsapparat som övertagit
krigsmaskinen, ett exempel på territorialisering som gått överstyr och blivit ett självändamål. En politik som uteslutande främjar ekonomisk tillväxt är en politik som leker med elden. Politiken är visserligen inte fascistisk,
men den är minst lika problematisk. Medel som blir mål är lika farliga oavsett hur och var utvecklingen uppvisar
sådana tecken. Droger är ett exempel att tänka med. Den som sätter sin kropp i samband med drogen heroin till
exempel, löper en stor risk att övertas. Droger har en tendens att göra missbrukaren till slav under drogens agens. Risken för död är överhängande för alla som slår in på en sådan väg. Och pengar är ett slags drog. I lagom
dos kan rikedom vara fantastiskt, men risken finns alltid att medlet blir ett mål i sig. Ju fler som ser och förstår
faran, desto större är chansen att processen blir hållbar.
Även här kan dessa olika former övergå i varandra ... Den tredje typen av problem gäller slutligen medlen
för övertagande. I detta avseende skulle man behöva beakta de olika fenomen som rör Statsapparatens
grundstruktur: territorialitet, arbete eller oﬀentliga arbeten, och skatteväsende. Bildandet av en militärin
stitution eller en armé innebär med nödvändighet en territorialisering av krigsmaskinen, det vill säga för
läningar av land, ”koloniala” eller inhemska, vilka kan anta olika former. Men samtidigt bestämmer skatte
systemet karaktären hos de tjänster och de skatter som de förmånstagande krigarna ska erlägga, och fram
för allt den typ av civil skatt som delar av eller hela samhället underkastats för att underhålla armén.
Sverige har inte varit i krig på närmare 200 år, ändå är kriget ständigt närvarande och påverkar samhället på ett
mer genomgripande sätt än man kan ana om man inte verkligen sätter sig in i vad som händer och hur man resonerar där makt ansamlats. Vem och vad gynnas av att befolkningen intresserar sig allt mindre för politik? Svaret
är givet: Makten, den ansiktslösa, territorialiserande makten. Utan kritisk medvetenhet och en väl utvecklad kollektiv analytisk förmåga leker man med elden i närheten av bensin. Det är på riktigt. Därför blir jag lika rädd varje gång jag hör någon säga att hen inte är intresserad av politik. Vad hen säger då är att hen inte är intresserad
av sitt liv, på lite längre sikt.
Och på samma gång måste Statens oﬀentliga arbeten omorganiseras i syfte att ”underhålla territoriet”,
där armén spelar en väsentlig roll, inte bara genom fort och kraftpunkter, utan också genom strategiska
kommunikationer, den logistiska strukturen, den industriella infrastrukturen, etc. (och man kan notera
Ingenjörens roll i denna form av övertagande).
Idag reorganiseras Sveriges högre utbildning. Resurser omfördelas. Vad satsas det på? Naturvetenskap, så klart.
Jag ser ett tydligt mönster, men menar på inget sätt att humaniora drabbats av en konspiration. Samhällsutveckling är en kollektiv process som bara går att följa med i eller försöka påverka på marginalen. Tendenser till antingen territorialisering eller deterritorialisering, inom ekonomin, försvarspolitiken och ifråga om forskning och
utbildning kan underblåsas eller motarbetas. Om tillräckligt många vill och gör vad som krävs är ett annat samhälle möjligt. Tillsammans utgör vi en betydande kraft, om vi bara kollektivt intresserar oss lite mer för kulturen
som växer fram mellan oss. Tänk på det nästa gång tågen krånglar, arbetslösheten ökar eller sjukvården stänger
en avdelning till. Åt vilket håll är vi på väg? Mot balans och hållbarhet eller mot vad?
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Konkretion eller kontemplation?

Träd och rhizom är ett annat begreppspar som Deleuze och Guattari skapat. Två olika sätt att strukturera och
organisera. Rhizom har till skillnad från träd inget centrum, ingen ledning och kräver ingen kontroll. Rhizom
består av självständiga men interagerande delar som alla är lika centrala. Rhizom är en struktur, men ingen hierarkisk struktur. Rhizom är en organisationsmodell utan ledning, utan centrum. Ett sätt att organisera vars mål
är kollektiv överlevnad. Ett mer hållbart sätt att ordna något som förändras och befinner sig i rörelse. Rhizom är
organiserad följsamhet. Träd är stationära och dess grenar, stam och rottrådar gynnar bara kronan. Hela trädets
konstruktion är skapad för att komma först, högst och vinna makt över territoriet på andra växters bekostnad.
Statsapparaten som Deleuze och Guattari skriver om har en tydlig trädstruktur, nomadstammarna däremot organiseras rhizomatiskt.
Läsaren må tillåta oss att konfrontera denna hypotes i sin helhet med Clausewitz formulering: ”Kriget är
de politiska relationernas fortsättning, åtföljda av andra medel”.
Statsapparatens sammanhållande strategi och strävan handlar om att till varje pris stanna på den utvalda platsen. Statsapparaten försvarar sin organisation med alla till buds stående medel. Kriget blir då en självklar följd
av allt det som tas för givet i en stat som organiserats efter trädprinciper. För det handlar bokstavligen om liv
och död. Absolut territorialisering innebär död, undergång, avsaknad av liv och rörelse. Där är ingen förändring
möjlig. Ett svart hål, varifrån det inte går att undslippa. Fullkomlig kontroll vill ingen ha. Ändå leks det med elden, överallt. Ändå idealiseras ledaregenskaper som pekar i den riktningen. Gång på gång efterfrågas åtgärder
som klart drar åt det hållet. Mot bättre vetande flockas människor likt insekter vid elden så fort någon utlovar
visshet och måluppfyllelse och tar på sig ansvaret för genomförandet. Dags att vakna. Hög tid att se faran och
välja en annan väg. Visst finns det poänger med handlingskraft, med förmågan att förändra omgivningen, att hålla samman, eﬀektivisera, kontrollera och så vidare. Men det finns samtidigt en uppenbar risk att medlen blir till
mål i sig och då kan det gå fort utför. Många samhällen finns och verkar på sluttande plan. Kanske, kanske inte,
är det redan försent. Om detta vet ingen något. Det enda vi vet är att så länge det finns liv finns det både hopp
och förtvivlan.
Vi vet att denna formulering utvunnits ur en teoretisk och praktisk, historisk och transhistorisk helhet,
vars olika element är förbundna med varandra: 1) det finns ett rent begrepp om kriget som absolut och
obetingat krig, en Idé som inte är given i erfarenheten (bekämpa eller ”nedgöra” fienden, som inte antas
ha några andra kännetecken, och sakna politiska, ekonomiska eller sociala bestämningar); 2) det givna är
de verkliga krigen såsom underkastade Staternas syften, Staterna som i varierande grad utgör ”ledande
kroppar” för det absoluta kriget, och utgör betingelse för dess förverkligande i erfarenheten; 3) de verkli
ga krigen oscillerar mellan två poler, vilka båda är underkastade Statens politik: förintelsekrig som kan
leda till det totala kriget (enligt de syften som förintelsen har) och som tenderar att närma sig det obe
tingade begreppet genom att stegras in extremis; det begränsade kriget, som inte i ”mindre grad” är krig,
utan innebär en nedtrappning som närmar oss till de begränsande betingelserna och kan nå ända ned till
enkel ”beväpnad observation”.
Royal science underblåser den tendens som går att utläsa mellan raderna i citatet och genom hela texten om
Krigsmaskinen. Därför behöver det vetenskapsidealet kompletteras med ett lite mer rhizomatiskt, nomadologiskt sökande efter metoder och verktyg. För att uppnå balans behövs olika kunskaper som kompletterar varandra. Vill man undvika krig måste man bryta mönster, lösa upp, söka alternativa vägar. Fler parallella epistemologier behövs och en annan syn på misslyckanden, inte som katastrofer utan som lärtillfällen. Det är en nomadologisk väg som leder mot ökad hållbarhet, som inte är ett mål utan ett tillstånd.
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Det dunkelt sagda är inte alltid det dunkelt tänkta och dunkelhet är heller inte alltid av ondo. Vaghet kan ibland
vara enda vägen fram. Speciellt när man befinner sig i tider kännetecknade av låsningar. Som vår tid, här och nu.
För att lösa den kris världen befinner sig i behövs inte mer rationalitet, inte bättre metoder. För att förstå och
hantera förändring och för att främja balans behövs fler olika alternativ att välja mellan och prova. Det finns ingen snabb och enkel lösning på problemen. Nyckeln till hållbarhet finns mitt framför ögonen på oss. Vi ser den
bara inte. För den är höljd i dunkel och så fort man skärper blicken, så fort man försöker definiera svaret på frågan i bestämd form singular och formulera ett mål som kan brytas ner i delmål, glider lösningen en ur händerna. Svaren på kulturens gåta finns helt enkelt i det dunkla, hur paradoxalt detta än kan te sig. Den kulturvetenskapliga blicken är ljuskänslig och tränad att se mönster i det dunkla. Det är kulturvetenskapens styrka, inte en
svaghet.
Den som kritiserar tanken på och målet om en mer hållbar utveckling för att den är dunkel, begår ett fundamentalt och fatalt tankefel. Det är som att kritisera matematiken för att den är exakt. Tanken om hållbar utveckling,
liksom definitionen av kultur, ska och måste vara dunkel. Att styra världen i enlighet med en på förhand uppgjord plan motverkar ofta sitt syfte, vilket är fallet med hållbar utveckling. Eftersom hållbarhet inte är något
klart definierat, eftersom det inte finns något tydligt mål, kan heller inte vägen dit stakas ut. För att kunna röra
sig i riktning mot ökad hållbarhet krävs att ansvaret förs ner på lägsta möjliga nivå och samma gäller arbetet
med att försöka förstå kultur. För att hantera problem som rör kultur är dunkelhet att föredra framför klarhet,
för det triggar fantasin och kreativiteten som behövs för att hitta nya vägar fram. Det finns inga genvägar till förståelse av kultur eller hållbar utveckling, bara arbete, i vardagen, här och nu. En ständig strävan, en kollektiv process. Mångas insatser, över tid.
En perfekt teori, modell eller lösning triggar inte sällan känslor av undergivenhet och beundran inför geniet som
skapat teorin, modellen eller lösningen. Det förflyttar ansvar och handlingsfokus från basen till toppen. Och det
är olyckligt om man vill förstå kultur, som finns och blir till överallt. För att förstå kultur krävs inte tydliga svar,
utan bra frågor och engagemang och uthållighet från många. Oklara vetenskapliga forskningsresultat är ibland
att föredra. Texter och teorier med brister, lösningar som inte riktigt håller ihop, gör att fler som läser och granskar arbetet lättare ser problem och kan lockas att komma med synpunkter. Om det som presenteras inte är perfekt skärps uppmärksamheten och främjas kreativiteten hos mottagaren som kan komma med förslag på förbättringar och alternativa tolkningar. Det sättet att skriva vetenskap passar synnerligen väl om det är kultur som undersöks, för det engagerar och leder till handling, som leder till rörelse. Liv är rörelse och rörelse ger upphov till
förändring. Att sätta igång rörelser är ett av målen för kulturvetenskapen, inte att kontrollera förändring eller
staka ut mål för rörelsen.
Det dunkla kräver uppmärksamhet och engagemang. Om resultatet som presenteras är klart och tydligt, om svaret är logiskt konsistent, finns risken att mottagaren som ställs inför fullbordat faktum passiviseras och känner
att inget finns att samtala om. Då avstannar processen och man rör sig bort från det som skulle kunna leda till
fördjupad förståelse för kultur. Den som möter en perfekt tanke eller ett felfritt resultat tvingas in i ett slags debatt, en kamp om vem som har rätt. Det finns inget utrymme att resonera kring resultatet. Alla frågor passar
inte i en sådan mall. Speciellt inte frågor som rör förståelsen av kultur. När frågor om kultur utsätts för rådande
akademiska kultur (som strävar efter renhet och exakthet) riskerar svaren att bli platta och meningslösa. Kraven
på att komma fram till något medför att resultatet av kulturforskarens arbete förlorar delar av sitt värde. Och
detta vänds sedan mot kulturvetenskapen, vilken därigenom försvagas. Inte för att den är svag eller problematisk, utan för att delar av akademin är ett hårt räﬄat rum präglat av en akademisk kultur där bara svar som godkänts på förhand accepteras. En allt för långt driven territorialisering ger oss en akademi där kunskapen inte är
centrum, utan makten.
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Kultur är ett problem utan lösning som kräver kontemplation snarare än konkretion för att förstås. Därför går
det inte att ge några enkla svar, för det finns inte ett enda svar på någon fråga som hamnar på kulturvetarens
bord. Det finns bara olika förhållningssätt som fungerar mer eller mindre bra. Vägen till kunskap om kultur går
via fördjupad förståelse för den underliggande logik som reglerar processen. För att möta utmaningen och för
att staka ut en väg framåt för kulturvetenskapen skulle man kunna tänka på den vetenskapliga praktiken mer i
termer av samtal, än som sökandet efter svar. Samtal sätter fokus på frågan och sökandet och främjar ömsesidigt
utbyte av kunskap och gemensam omsorg om varandra, till skillnad från debatter som bara ger plats till en enda
vinnare och som förs på liv och död.
Kultur är full av inkonsekvenser och förändras hela tiden. Allt som ter sig fast och sant är i själva verket, på ett
eller annat sätt, kontingent. Förändringen finns inbyggd i kulturens dna, skulle man kunna säga. Människan har
överallt, idag liksom som genom hela historien, visat sig äga förmågan att överskrida rådande försanthållanden
och konstruerade gränser. Kanske är det detta som Nietzsche vill göra oss uppmärksamma på genom att tala om
övermänniskan. Det går att förstå det begreppet som ett slags påminnelse om en bortglömd förmåga som kan
och bör väckas till liv. Klimatförändringarna kräver att en kollektiv kraft kan mobilisera som kan ta livet på jorden ur den prekära situation som mänskligheten skapat. Det finns inte ett sätt, ett enda bästa sätt att agera på,
bara olika vägar fram. Därför finns anledning att reflektera över hur forskningsresultat kommuniceras. Kunskap
om kultur bör spridas i olika kanaler och på många olika sätt. Ju fler och ju mer varierade desto bättre. Bloggen,
till exempel, är en underutnyttjad kanal för förmedling av kunskap. Bloggformatet minskar ledtiden mellan produktion, publicering och reception av tankarna. Via nätet blir texterna enkelt tillgängliga (även om de naturligtvis av samma skäl riskerar att drunkna i flödet av information), vilket ökar chansen till engagemang i kulturen
och samhällets tillblivelse. Bryt upp, lös upp, samtala, våga misslyckas. Testa alternativa vägar, experimentera,
upptäck nya sidor av det invanda. Det är vad minor science handlar om. Håller med Karin Boye: Oändligt är vårt
stora äventyr.

Kulturens idé och kulturvetarens uppgift

För varje år som går i akademin blir det längre och längre mellan stunderna av ro och tid för eftertanke i vardagen. I takt med att kraven på eﬀektivitet och konkretion ökar finns allt mindre utrymme och förståelse för behovet av kontemplation. För att tänka och fungera behövs utrymme att bara vara och möjlighet att tänka utan prestationskrav. Därför tar jag vara på alla chanser att smita undan från jobbets akuta krav. Ska jag kunna hålla på
med vetenskap och uppnå kvalitet i det jag gör behöver jag tid för mig själv. Inte av lättja utan av omsorg om såväl studenter som kollegor, arbetsgivare och inte minst samhället som gett mig chansen att skaﬀa mig en utbildning på det allmännas bekostnad. Jag är tacksam och vill ställa upp, men forskningsresultat kan inte tvingas
fram. För att tänka höga tankar krävs frihet och att ostört få vara i kunskapen. Jag behöver den friheten och tilliten och den typen av intellektuell stimulans för att kunna fungera som akademiker och för att kunna skriva sådant som verkligen betyder något. Det ena befruktar det andra. Läsningen och skrivandet förutsätter varandra
och är i grund och botten två sidor av samma sak. Att skriva är att tänka, är att läsa, är att skriva. Ett kunskapens kretslopp där jag (vad det nu är) fungerar som medium, vilket transformerar, bearbetar och relaterar tankar
från och till dagens samhälle
Rörliga filosofer, till exempel Nietzsche, som Deleuze hämtat mycket inspiration från, uppmuntrar mig och mitt
tänkande. Mycket lite är nytt under solen. Kunskap är ett slags kretslopp. Intellektuell återanvändning eller kanske en hermeneutisk cirkel. Variationer av välkända teman, nya kombinationer av gammalt stoﬀ och resonanser
av beprövad erfarenhet. Fast det känns kanske inte så. Man kan enkelt få för sig att en ny dag innebär helt nya
intryck och utmaningar. Och visst blir världen till, men inte på det sätt som intuitionen ger sken av. Tillblivelsen
handlar om upprepad skillnad, lär oss Deleuze (2004:60ﬀ). Den eviga återkomst som Nietzsche talade om pekar
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Deleuze ut som skillnad. Det som upprepas är skillnaden, som sådan. Och det är ett sätt att förklara förändring.
För mig innebär det att jag ständigt möter nya variationer på samma gamla teman. Den insikten hjälper mig att
hantera den allt mer uppdrivna förändringstakten som präglar vardagen, samhället, livet. Det enda som behöver
hanteras, om man bara kan förmå sig att se det gamla och välkända i det nya, är hastigheten. För problemen är
påfallande lika varandra. Själva grundstrukturen är densamma. Och ju snabbare förändringen går, desto mindre
blir skillnaden, det vill säga den verkliga skillnaden. Variation är en ändlig resurs på det sättet. Hämtar stöd och
finner tröst i den insikten. För snabbare går det, för varje dag. Men det innebär också att välkända variationer
och kombinationer allt oftare återkommer. Livet lär en detta, om man bara kan göra sig öppen för det.
Glider från ämnet här känner jag, men jag tänker med Deleuze, så det får anses gå bra ändå. Allt handlar på ett
eller annat sätt om kultur. Men åter till kriget, åter till Krigsmaskinen.
Först och främst förefaller oss denna distinktion mellan det absoluta Kriget som idé och de verkliga kri
gen vara av största vikt, men det finns möjlighet att begagna ett annat kriterium än Clausewitz gör. Den
rena idén skulle inte utgöras av den abstrakta eliminationen av motståndaren, utan av en krigsmaskin
som inte har kriget som sitt syfte och som bara har en syntetiskt-potentiell eller supplementär relation
till kriget.
Krigsmaskinen är ett medel som kan användas till mycket. Det är en kraft i eget namn, som kan annekteras av
statsapparaten för att uppfylla dess territorialiserande syften. Fast den kan också verka på andra håll, uppfylla
andra mål. Ser likheter här till Nietzsches tankar om musik i Tragedins födelse. Musiken är den rena kraft som
strömmar genom tragedin, som ger dramat liv och lyster. Musiken uppstår mellan Apollon och Dionysos, eller
för att tala med Deleuze och Guattari, mellan territorialisering och deterritorialisering. Liksom Krigsmaskinen
är det en kraft som ingen kan äga. Musiken lever sitt eget liv. Tämjas kan den och dämmas upp, men dess kraft
är ursprungligare och mer genomgripande än allt annat. Krigsmaskinen, musiken, världens inneboende vilja till
makt. Kärt barn har många namn. Vad det handlar om är det obeskrivbara som ger liv åt allt annat, det som driver förändringen och håller rörelsen igång. Kroppen utan organ, konsistensplanet eller slump och mellanrum.
På så sätt förefaller oss den nomadiska krigsmaskinen inte som hos Clausewitz vara en typ av verkligt
krig bland andra, utan tvärtom utgöra Idéns adekvata innehåll, uppfinnandet av Idén med dess egna ob
jekt och syften, dess egna rum och komposition av nomos. Likväl är det en Idé, och man måste behålla
begreppet om en ren Idé även om denna krigsmaskin förverkligats av nomaderna.
Rena idéer är teoretiska abstraktioner. Resultat eller konsekvenser av idéer kan studeras, men bara indirekt. Förändringskraften uppstår och växer i mellanrummen. Den finns där immanent. Därför är det så viktigt att värna
mellanrummen, kravlösheten, friheten och tiden för kontemplation. Utan tillit till att forskaren gör det hen är
satt att göra går det inte att nå kunskap. Det går inte att kvalitetssäkra processen, sätta upp mål och eﬀektivisera. Kontroll och reglering är kontraproduktiva åtgärder, både för att nå kunskap om kultur och för att bygga ett
mer hållbart samhälle.
Världen är en plats att finna sig tillrätta i för nomaden, ett rum att röra sig genom, ett mellanrum att uppehålla
sig i. Och den strategin, det sättet att leva öppnar upp blicken för möjligheter som finns överallt och som uppstår när liv levs och förändras. Krigsmaskinen uppfanns inte av nomaderna, den upptäcktes och användes. Nomaderna följde med och ritade på det sättet upp konturerna av Krigsmaskinen, vilket var en kraft som statsapparaten annekterade. En figur att tänka med: Andernas indianer och deras bruk av kokablad har anor långt tillbaka
i tiden. För indianerna och så som de använder kokabladen utgör det en krydda i tillvaron som gör livet lite enklare. För västerlänningarna däremot, som implementerade kokabladen i sin hårt eﬀektiviserade och tydlig målsökande kultur, och som extraherade ut den verksamma substansen ur bladen och injicerade den i blodet, blev ef-
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fekten en annan och kokain förvandlades till en självförbrännande drog. Kokain är liksom krigsmaskinen och
andra företeelser av likande slag en nyckfull kraft och opålitlig lierad.
Snarare är det nomaderna som förblir en abstraktion, en Idé, något reellt och inte aktuellt, och detta av
flera skäl: först och främst, vilket vi redan sett, på grund av att nomadismen i sitt faktiska innehåll blan
das med migrationen, de kringresande och transhumanterna, vilket inte i sig gör begreppet oklart utan
introducerar ständiga blandföremål, kombinationer av rum och kompositioner vilka återverkar på krigs
maskinen.
Ständigt dessa blandfenomen, kombinationer, kompositioner. Inget är någonsin rent, allt består av blandningar.
Det finns ingen kärna, bara krafter som förmeras i mellanrum. Viljan att vara vid liv, framhärdandet i den fortsatta existensen. Conatus, kanske? Jag vet inte, jag söker mig fram i dunklet, famlar i mörkret men anar att det
finns något där och att jag är på rätt väg. Helt säker kan jag aldrig vara, men det kan å andra sidan ingen någonsin vara. Därför är det bättre att nyfiket och försiktigt treva sig fram, än att först studera kartan minutiöst, och
sedan så snabbt som möjligt bege sig ut i terrängen med sikte på målet.
All kunskap är förmedlad. Det enda man kan få kunskap om och ökad förståelse för, är upplevelser av världen.
Men inte heller dessa går att nå direkt, i alla fall inte andras upplevelser. Mellanrum finns och uppstår överallt.
Det finns mer och fler mellanrum i världen, än materia, ting och upplevande subjekt. Och det som händer mellan spelar roll. Allt annat är konsekvenser av det som finns och verkar mellan.
För det andra eﬀektuerar krigsmaskinen – till och med som rent begrepp – med nödvändighet sin syntetis
ka relation till kriget som ett supplement, upptäckt och utvecklat i motsats till den Statsform det handlar
om att förstöra. Men samtidigt eﬀektuerar krigsmaskinen inte detta supplementära syfte eller denna syn
tetiska relation utan att Staten å sin sida finner tillfälle att överta den, och finner medlen för att göra kri
get till denna omvända maskins direkta syfte (därför är integrationen av nomaden i Staten en vektor som
genomlöper nomadismen redan från början, alltsedan den första krigshandlingen mot Staten).
Det går inte att uppmärksamma allt lika mycket, hela tiden. Så fort man fokuserar, riktar blicken mot en specifik
punkt i rummet, tappar man uppmärksamheten på det som faller utanför. Djup kunskap om tillvarons enskildheter erhålls till priset av grund kunskap om helheten. Och motsvarande. Bred kunskap kan bara nås om man avstår från fokusering. Allt handlar till syvende og sidst om kompromisser, om blandfenomen och om mer eller
mindre av antingen eller. Inget är rent och alla försök att renodla är därför förkastliga.

Samproduktion av kunskap och förståelse för förändring

Jag har här kastat mig ut i ett förutsättningslöst samtal med filosofiska texter som jag brottats med i över 10 år
och ständig återkommer till. Jag ser det som ett slags intellektuellt kärleksförhållande. Därför återvänder jag till
Deleuze och särskilt till texterna han skrivit tillsammans med Guattari. Hela tiden hittar jag nya konstruktiva
verktyg att tänka med. Resten är upp till läsaren. Förväxla bara inte texterna med världen. Texter är inte kopior
av verkligheten. Texter är mer eller mindre väl fungerade och detaljerade kartor att orientera sig i tillvaron med
hjälp av. Tyvärr är det många som går vilse där, som inte förstår skillnaden. Nycklar till förståelse för varför kartan så lätt förväxlas med terrängen, finner jag hos Nietzsche, som i som tur inspirerat Deleuze. Kunskap bygger
på kunskap, som bygger på bearbetning av kunskap. Vetande är utbyte och reflektion, jämförelser och analys.
Ingenting är nytt under solen, men allt rör sig och förändras. Det som händer mellan är det viktiga, det är där
som allt avgörs. Nietzsche förstod detta och skriver för att väcka tankar. Därför valde han aforismen istället för
att presentera sina insikter klart och tydligt, rakt på. Hos Nietzsche finns analyser och logiskt resonerande om
verkligheten, men inte om kunskap i bestämd form singular. Nietzsche är klokare än så, han har insett hur lätt
människan går vilse i sin egen längtan, sitt eget begär efter att veta. Han menar därför att myten är bättre än his227

torien som kompass för människan. För myten är per definition förhandlingsbar. Bara de myter som är relevanta
och fungerar kommer att hållas vid liv. Myten kräver utbyte och samtal om innehållet och dess rimlighet för att
få mening och för att tala till samtiden. Myter förändras ständigt och i takt med sammanhangen där myterna
levandehålls och används. Historien skulle kunna fungera på det sättet, om det inte vore så att vetenskapen om
det som hänt har som mål att beskriva det som verkligen hände, så noggrant och korrekt som möjligt. Antingen
hände det eller detta, eller också inte. Historievetenskapen är med andra ord organiserad på ett sätt som främjar
debatter och underblåser strider om makt och inflytande. Historiker bevisar att det man hävdar är sant, och debatterar med kritikerna om vem som har rätt och vem som har fel. Historien skrivs inte bara av vinnaren, den
skapar också vinnare och förlorare. Makt och vetande är omöjligt att skilja åt, det är två sidor av samma sak. Därför är myter att föredra, för de skärper sinnet och triggar det kritiska tänkandet eller ger upphov till en helt annan berättelse, en helt annan tanke.
Musiken, menar Nietzsche (2000), är aldrig färdig, den förändras samtidigt som den förändrar och ger riktning
åt tillblivelsen. Musiken uppstår i mellanrummen mellan aktörerna som i handling upprätthåller sammanhangen där allt och alla ingår och får sin mening. Musiken är den resonans som uppstår i samspelet. Den ägs av ingen och lever sitt eget liv. Samspelet ger nuet en klangbotten och indikerar om det råder harmoni i samspelet eller inte. Musiken och myten är ingredienser i tragedin som Nietzsche ser återfödas i Tyskland under slutet av
1800-talet. Tragedin ger en annan mening åt tillvaron, just för att den är förhandlingsbar och inte sann eller
falsk. Alla vet att myter varken är sanna eller falska, men det är inte det som är det viktiga. Det avgörande är om
myten är användbar eller inte. Och så bör man närma sig förståelsen av kultur. Med en väl utvecklad förmåga till
kritiskt tänkande och en uppsättning verktyg. Strider om rätt eller fel ifråga om mänskligt liv, levd vardag, samhälle och kultur, är förödande för sammanhållningen och hållbarheten. Kamp om tolkningar är förkastliga.
Frågan handlar alltså mindre om att förverkliga kriget än om att överta krigsmaskinen. Det är på en och
samma gång som Staten övertar krigsmaskinen, underordnar den ”politiska” mål och ger den kriget som
direkt syfte.
Ömsesidig tillblivelse, samproduktion av liv, förändring. Forskningen handlar om förutsättningarna för sådana
processer av blivande. Deleuze och Guattari bevisar inget, de ritar kartor och konstruerar begrepp. Bjuder in till
samtal och låter sig inspireras av olika tänkare. Nyfikna och rastlösa rör de sig genom verklighetens mångfald av
intryck och exempel. Allt kan användas som inspiration, men ingen förklaring är definitiv. Sanningen är ett ord,
ett anspråk på makt och en uppmaning till debatt. Samtal är ett slags karta, ett förslag, en öppning och en början på något. Verkligheten består av flöden och relationer, förändring och oöverblickbara helheter. Därför kan
ingen sägas säkert om kultur.
Och det är en och samma historiska tendens som får Staterna att utvecklas på ett trefaldigt sätt: de går
från figurer av inbyggnad till former av egentligt övertagande, de går från det begränsade till det så kalla
de totala kriget och transformerar sin relation till ändamålet eller syftet.
Kriget är inget verktyg, det är en konsekvens av övertagande, ett tveeggat vapen som riskerar att bli sitt eget syfte och förtära allt och alla som kommer i dess väg. Själva övertagandet av krigsmaskinen är en sak, det låter sig
göras. Men över vad som händer sedan styr ingen. En ny aktör som bjuds in i processen kommer obönhörligen
att påverka den och dess riktning. Och så är det med allt som läggs till. Det går inte att välja det goda och lämna
det onda därhän, allt och alla hänger ihop och det är först när den nya helheten sammanfogats och börjat fungera som helhet som konsekvenserna går att iaktta.
Men de faktorer som gör Statens krig till ett totalt krig är nära förbundna med kapitalismen: det handlar
om en investering av konstant kapital i krigsmateriel, krigsindustri och krigsekonomi och en investering
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av rörligt kapital i population såsom fysisk och moralisk (på en gång krigets aktörer och de som lider un
der det). Det totala kriget är inte bara ett förintelsekrig, utan uppträder då förintelsen som sitt ”centrala
mål” tar inte bara fiendearmén eller fiendestaten utan hela befolkningen och dess ekonomi. Att denna
dubbla investering bara kan göras under de föregående betingelserna av det begränsade kriget visar på
den kapitalistiska tendensen att utveckla det totala kriget.
Kriget känner inga gränser. När det väl satts igång följer det sina egna lagar. Ställd inför fullbordat faktum är det
för sent att göra något. Samma gäller människans förbrukning av ändliga resurser. Det är också ett slags krig
som följer sin egen logik. Naturen har ingen egen agenda, den bara finns där. Mänskligheten har ett val. Alla kan
alltid agera annorlunda. Valen som görs kommer att få konsekvenser. Det som gjorts kan inte göras ogjort. Allt
kommer i hela paket, på gott och på ont. Det spelar ingen roll om man med makt lyckats få rätt. Det som fungerar kommer att leva vidare, inte för att det är sant, utan för att det fungerar.
Det totala kriget förblir alltså underordnat Statens politiska mål och det förverkligar bara ett maximum
av betingelser för Statsapparatens övertagande av krigsmaskinen. Men när den övertagna krigsmaskinens
syfte blir det totala kriget, på denna nivå som innefattar alla betingelser, då träder syftet [objet] och målet
in i nya relationer som kan ge upphov till motsägelser. Därav Clausewitz tvekan när han ibland visar att
det totala kriget förblir ett krig betingat av Statens politiska mål, ibland att det tenderar att förverkliga
det obetingade krigets Idé.
Skillnaden mellan kulturvetenskap och naturvetenskap är inte så stor som man kan förledas att tro om man bara lyssnar på utövarna. Om parterna själva och oemotsagda får uttala sig om sitt eget värde blir resultatet därefter. Det är ett av många skäl till att kartor och verktyg är att föredra framför sanningar, för om det är uppenbart
att det är en karta man har framför sig, ett orienteringsverktyg, förväxlas den inte med verkligheten, den är ett
verktyg. Alla kartor som fungerar är bra och bör användas.
Målet förblir väsentligen politiskt och bestäms som sådant av Staten, men själva syftet har blivit obegrän
sat. Man kunde säga att övertagandet har slagit tillbaka eller snarare att Staterna tenderar att släppa lös
eller återskapa en gigantisk krigsmaskin i vilken de själva bara är motsättbara eller variabla delar. Denna
världsomspännande krigsmaskin som på något sätt ”rekylerar” ur Staterna antar två successiva gestalter:
först fascismen som gör kriget till en obegränsad rörelse utan annat mål än sig självt; men fascismen är
bara ett utkast, och den post-fascistiska gestalten är en krigsmaskin som direkt antar själva freden som
sitt syfte, som en Terrorns eller Överlevandets fred.
Idag talar politiker allt oftare om den enda vägen. Kanske har det blivit så eftersom det efter kalla kriget inte
finns några alternativ, nu gäller bara pengar för pengars skull. Och vad är det om inte ett slags totalt kring som
blivit sitt eget syfte. Det som var ett medel för att bygga upp en värld slagen i spillror har idag utvecklats till alltings mått och ett mål i sig. Förmera, förmera, förmera. Tillväxttakten måste öka för att marknaden ska vara
nöjd. Fokus är inriktat mot nästa kvartal, nästa rapport. Ekonomins primat är ett krig som inte dödar, men som
suger livet ur allt och alla. Många av världens makthavare är förblindade av den enda vägens giltighet och ser
inte faran eftersom den ligger bortom deras begränsade tidshorisont. Hoppet är dock inte ute. Det går att byta
mönster. Framtiden är öppen, och den skapas av oss som lever här och nu.
Krigsmaskinen återskapar ett slätt rum som gör anspråk på att kontrollera och omge hela jorden. Det to
tala kriget har överskridits till förmån för en ännu mer skrämmande form av fred. Krigsmaskinen har
själv tagit hand om målet, världsordningen, och Staterna är inte längre annat än objekt eller medel avpas
sade för denna nya maskin. Detta är den punkt där Clausewitz formulering ställs på huvudet: ty för att
kunna säga att politiken är krigets fortsättning med andra medel räcker det inte med att vända om orden,
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som om man kunde uttala dem åt vilket håll man vill: man måste följa den verkliga rörelse vid vars slut
de Stater som har övertagit en krigsmaskin, och övertagit den för sina egna måls skull, återbildar en krigs
maskin som tar hand om målet, övertar Staterna och allt mer tar hand om de politiska funktionerna.
Pengar för pengarnas skull tänker jag på här. Pengar har kommit att bli måttet på det mesta i tillvaron. Sättet att
tänka och det som tas för givet påverkar även vetenskapen. För att få möjlighet att forska krävs pengar. Och för
att få pengar krävs förtroende och tillit från allt mer krävande och detaljinstruerande finansiärer. Fast vad ska vi
med kunskap till i en värld som ändå bara bryr sig om pengar? Pengar är ett fantastiskt verktyg för mycket, men
livets mening finns någon annanstans.
Riktar än en gång uppmärksamheten mot mellanrummen. Det är där det händer. Livet utspelar sig mellan födelse och död, och man kan ingenting ta med sig när man går. Det enda man kan göra är att lämna ett avtryck. Vore
det inte klädsamt att återlämna jorden i ett bättre skick än den var när man började leva i och av den? För sådana ändamål fungerar pengar, sanning och makt illa, just för att de riskerar att utvecklas till sina egna syften. Är
det hållbarhet vi strävar efter är det bättre att utveckla verktyg och kartor. Verktyg är meningslösa att strida om
och kartor har inget värde om de inte används. Kartor och verktyg finns överallt, det gäller bara att lära se och
förstå. Kulturvetaren lever och verkar mitt i sitt studieobjekt. Det räcker att sträcka ut handen och fånga en bok
på måfå ur bokhyllan och slå upp den. Uppslag att tänka med finns i överflöd. Nils Ferlin, till exempel, har lämnat en hel uppsättning verktyg efter sig, som bara väntar på att användas. Läs, reflektera och begrunda följande
ord. Är det oss och vår värld han beskriver? Vi väljer själva ...
Ditt öga är tomt som ett ödehus,
det tör bo någon där likväl:
Man kan skymta ett ängsligt fladdrande ljus
ibland. – Kan det vara din själ?
Nils Ferlin skriver inte kulturvetenskap, men hans ord kan användas som kartor att orientera sig i tillvaron med.
Eftersom kunskap om kultur ändå aldrig går att nå direkt spelar det mindre roll vad man läser, men desto större
roll vad man gör och hur man tänker.

Ensam är inte stark

Till vardags arbetar jag som lärare på högskolan. Jag gillar det ordet, lärare. För mig betyder det någon som lärt
sig lära och som förmedlar den insikten till intresserade studenter. På högskolan och i min yrkesvardag känns
det tyvärr ibland, och den känslan blir allt tydligare och kommer allt oftare, som om jag är den ende i föreläsningssalen som verkligen vill lära mig något. Dagens studenter är mer intresserade av poäng, betyg och examina
än av kunskap. Inte för att studenterna idag är sämre utan för att dagens studenter liksom studenter i alla tider
präglas av sammanhangen man finns och verkar i. Utvecklingstendensen fyller mig med oro inför framtiden för
om högskolan blir en plats där allt färre vill lära och om antalet studenter som orkar lägga ner den tid och möda
som krävs för att nå fördjupad insikt minskar kommer den samlade kunskapen att utarmas och därmed förlorar
alla en del av det nödvändiga skyddet mot hotet som det oväntat oväntade utgör. Vi har alla ett ansvar för att det
inte ska bli så. Högskolan och hela utbildningsystemet är integrerade delar i samhället på samma sätt som politiker, företag och andra aktörer. Här och i förhållande till Deleuze och Guattari är det jag som är studenten. När
jag läser Deleuze och Guattari är det bara glimtvis som jag snuddar vid insikt. I relation till dem är jag en glad
amatör. Behöver känna så ibland, för att inte tappa skärpan och för att inte sluta lära mig nya saker.
Utan tvivel är detta en förtvivlad situation. Vi har sett en allt starkare världsomspännande krigsmaskin ta
form, som i en science fiction-berättelse; vi har sett den som sitt syfte upprätta en fred som är än mer
skrämmande än den fascistiska döden; vi har sett den upprätthålla eller frambringa de mest fasansfulla
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lokala krig som delar av sig själv; vi har sett den fastställa en ny typ av fiende, som inte längre är en an
nan Stat, inte ens en annan regim, utan en ”ospecificerad fiende”; vi har sett den aktivera sina kontrageril
laelement; den kan låta sig överraskas en gång, men inte två ...
Som tankeverktyg är det bra att krigsmaskinen inte definieras allt för precist. Hoten som samhället står inför är
otydligt och hållbarhetsutmaningen är diﬀus, därför är det viktigt att uppmärksamheten hålls öppen mot ett vitt
och brett spektrum av möjliga utvecklingsvägar. Bara så uppnår man hållbarhet, genom att vara beredd på det
oväntat oväntade, det vill säga allt det man inte kan förbereda sig på. Varningssignaler kan bara ljuda för det
som är känt, det oväntade som finns och verkar inom möjlighetens ramar. Det oväntat oväntade är just, per definition, oväntat. Ingen kan veta vad som utgör ett hot. Därför är bred vaksamhet viktigare än skydd, för hotet går
inte att definiera förrän det är för sent. Det sägs att en groda som ligger i vatten som sakta värms upp kommer
att ligga kvar i grytan till den dör, för den känner bara av kontraster. I relation till klimatförändringarna reagerar
många människor lite som grodor. Just för att man litar på experter och beprövad vetenskap, mer än intuitionen
och förmågan till kritiskt tänkande. Det faktum att experterna inte är överens om allt betyder inte att vi kan fortsätta på den inslagna vägen. Tiden går och det som varit faller i glömska, både hos individer och samhällen. Begrepp som ren luft, orörd natur och tystna miljöer är relativa, kulturellt skapade begrepp. Sakta förskjuts gränsen för vad som uppfattas naturligt, ursprungligt och önskvärt. Förr eller senare har vi obemärkt vandrat så pass
långt ut på ett sluttande plan att det inte finns någon väg tillbaka. Vetenskapen har den eﬀekten på oss. Experter
passiviserar genom att tillhandahålla tydliga svar och ta på sig ansvaret som det innebär att presentera ett svar
som sägs vara sant. Jorden är den enda plats i hela universum som människan kan bo på. Hållbarhet är inte en
fråga om rätt eller fel, falskt eller sant, det handlar om kultur och kollektiv överlevnad, om allas gemensamma
ansvar för livet på jorden.
Likväl återskapar Stats- eller Världskrigsmaskinens själva betingelser, det vill säga det fasta kapitalet (re
surser och materiel) och det rörliga mänskliga kapitalet, ständigt nya möjligheter till oväntade motattack
er, oförutsedda initiativ som bestämmer muterande maskiner, folkliga och revolutionära minoriteter ...
”Mångformad, ständigt manövrerade och allestädes närvarande [...] ekonomisk, subversiv, politisk, mora
lisk, etc.”, den ogripbare materielle Sabotören eller den mänsklige Desertören i de mest skiftande
gestalter.
Motstånd som möjlighet. Ensam kan ingen förändra världen. Ändå är det individers handlingar som driver alla
typer av kollektiv förändring. Vardagen består av handling, individuellt men tillsammans. Det man gör ensam
får liten eﬀekt, men om alla tänker och gör samma sak blir konsekvensen betydande. Det är den lilla skillnaden
som utgör både hotet och möjligheten. Men vad är gott och vad är ont? Det går inte att räkna på. Handlingars
moraliska värde är kontextberoende. Det finns ingen universell måttstock. Motstånd kan emellertid alla göra,
olika typer av motstånd. Mot det allmänna goda, det flertalet gör och håller för gott, för att ta ansvar för balansen som är förutsättningen för hållbarheten.
Krigsmaskinen har en enorm verkan och eftersom ingen kan avgöra vad som är gott eller ont, har alla ett ansvar
att vara vaksamma och att göra motstånd. För att balansera upp krafterna av kontroll som överallt och allt för
lätt sätts i verket. Individen har ett ansvar för sina handlingar, men inte för kollektivets. Konsekvenserna av kollektiva handlingar kommer dock ingen undan. Därför finns inga enkla lösningar på några samhälleliga problem,
eftersom lösningar samtidigt är potentiella hot. Det finns ingen väg runt detta, det är bara att acceptera. Därför
detta fokus och betoningen på vaksamhet och kritiskt tänkande. Det är farligt att slå sig till ro. Upp på tårna,
ständigt beredd. Allt kan vara gott och ont. Det är mot konsekvenserna blicken bör riktas, det är dit resurserna
skall styras. Vaksamhetens och misstänksamhetens filosofi, inte säkerhetens. Som en hjälp att skärpa tanken
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och vaksamheten. Inte för att få information, utan för att förstå transformation. För att lära sig se även förändring som sker i så pass små steg att den blir osynlig för det mänskliga ögat.
Det första viktiga teoretiska elementet är de ytterst varierande innebörderna hos krigsmaskinen, vilka be
ror på att krigsmaskinen har en ytterst varierande relation till själva kriget. Krigsmaskinen definieras inte
på ett enhetligt sätt och den innefattar andra saker än bara tilltagande kvantiteter av kraft.
En varierande relation. Som jag i förhållande till världen. Som allt och alla, gentemot allt annat i kulturen. Därav
behovet av vaksamhet. En enhetlig definition kan alltid kringgås, det är så vi närmar oss skattelagstiftningen
och så som lagarna som reglerar vad som är en illegal drog och vad som inte är det utmanas. Först kommer definitionen på vad man får eller inte får göra, sedan kan den som rör sig på den breda vägen börja söka kryphål,
luckor och svagheter. I en demokrati är det kanske nödvändigt att organisera samhället på det sättet, men det är
aldrig helt problemfritt. Vaksamhet och kritiskt tänkande är inte lösningen, men viktiga verktyg i arbetet med
att skapa ett hållbart samhälle.
Vi försöker definiera två poler i krigsmaskinen: enligt den första antar den kriget som syfte och formar en
förstörelselinje som kan utsträckas ända till universums gräns. Men de former den här antar – begränsat
krig, totalt krig, världsomspännande organisation – uttömmer inte krigsmaskinens fulla natur, oavsett
vilken makt den uppnår, utan utgör endast summan av de betingelser under vilka Staten övertar den, för
att till sist projicera den som världens horisont eller den dominerande ordning av vilka Staterna själva ba
ra utgör delar.
Krafterna som Deleuze och Guattari skriver om och definierar är ytterligheter längs ett kontinuum. Väl empiriunderbyggda tankeverktyg. Att det handlar om analytiska verktyg, inte sanningar, är en insikt som tyvärr har
svårt att haka i och fastna i medvetandet. Ofta när jag talat oﬀentligt om liknande tankar som presenterats i denna bok kommer invändningar och anklagelser om att det jag just sagt är nonsens eller uttryck för postmodern
sanningsrelativism. Kulturens makt över tanken är stor. Därför ber jag om förlåtelse för upprepningarna i boken.
Det handlar inte om att tjata utan att påminna om något som är lätt att glömma.
Den andra polen förefaller oss vara den väsentliga, då maskinen med sina oändligt mycket mindre ”kvanti
teter” inte längre har kriget till syfte utan drar upp en kreativ flyktlinje, bildar ett slätt rum och möjliggör
människors rörelser i detta rum. Enligt denna andra pol är kriget förvisso något som maskinen möter,
men då som ett syntetiskt eller supplementärt syfte riktat mot Staten och den världsomspännande axio
matik som Staterna uttrycker.
Krigsmaskinen kan vara och fungera som en flyktlinje, en kreativ möjlighet. Krigsmaskinen drar upp linjerna för
det rum den banar sig väg genom. Det ena påverkar och går in i det andra. Kulturens karaktär är sådan, det kan
människans vilja att veta inte ändra på, det måste man acceptera om man vill förstå. Deleuze och Guattari har
övergett tanken på att finna en entydig sanning eller en yttersta princip, en best practice eller ett enda svar på
frågan: Vad är kultur? Filosoferna jag jobbar med söker svar i mellanrummen och arbetar med visioner att sträva
efter men aldrig nå. Kultur som bifurkationer och emergens. Begreppen är verktyg att tänka med för att lära sig
se och studera livet så som det faktiskt levs. Kulturforskning handlar om studier av förändring, i rörelse. Accepterar man existensen av bifurkationer och emergens kommer fokus i sökandet efter kunskap att ligga på det som
är här och nu, och på det som kan komma att bli. Inte på historien, inte på det som varit.
Det är inte ens fel att två träter brukar man säga, och det är en mänsklig vishet som är värd att ta på allvar. Den
är sprungen ur mänsklig erfarenhet, inte ur intellektuella auktoriteters arbete med abstraktioner. Vishet handlar
om livet så som det levs och fungerar, i vardagen här och nu. Kunskap måste överföras mellan människor och
den förändras genom interaktion. Det är ett sätt att tänka bifurkation. Vetande uppstår mellan och kan därför
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inte kokas ner till en eller ett. Autonoma genier finns bara i teorin. Ingen människa är en ö. Vi blir till genom
samverkan med andra människor. Jag är resultatet av mina föräldrars gener, liksom du av dina, men vi är alla del
av samma mänsklighet, som är del av livet på jorden. Någonstans började allt, men svaret på våra frågor om vilka vi är och vart vi är på väg står inte att finna i någon ursoppa eller i benrester från Afrika. Svaren måste vi uppfinna själva och arbetet att bygga en bättre värld kan bara utföras gemensamt. Det nyttar föga att strida om hur
det är egentligen, vems fel det var eller vad som är den bästa lösningen. Utan handling, modifikation av handlingar, utvärdering av resultatet och interaktion. Utan acceptans av existensen av dynamiska mellanrum, en öppen framtid och bejakande av samverkan, samtal och medmänsklig förståelse. Utan fokus på det som är här och
nu och på det som skulle kunna bli, finns inget hopp för mänskligheten. Det spelar ingen roll hur fantastisk historiens framsteg än varit, hur bra kunskaper och maskiner vi än har om vi inte kan göra något vettigt av alla dessa fantastiska förutsättningar.

Slutet på en tankeresa är början på nästa

Nomadologin är en filosofi som öppnar upp rum för tankar. Rum där allt rör sig, hela tiden och där detta inte
ses som ett problem som måste elimineras. Den konstanta rörelsen är istället något som bejakas och därför heter filosofin nomadologi. Kulturen är ett rum utan fasta gränser, som skapas och omskapas av aktörer, såväl
mänskliga som icke-mänskliga, som verkar och påverkar varandra i och genom nätverk. Det finns alltid något
kvar att jobba med och ständigt nya aspekter att upptäcka. Jag är säker på att jag hade kunnat jobba mig genom
platån ”1227 – Traktat om nomadologin” en gång till, med helt nytt resultat. Men det tänker jag inte göra. Vill
upp, ut, fram, förbi. Ständigt på väg. Det finns fler uppslag, andra texter och ämnen att ta sig an. Jag skriver av
lust och vill att det så ska förbli, för skrivande är detsamma som tänkande. För mig fungerar det så. Det är när
jag skriver och sedan läser texten som jag får syn på mina tankar och kan modifiera dem. Vetenskapen blir aldrig
färdig, och det är som det ska, det är bra.
Det viktigaste jag lärt av Deleuze och Guattari är följande: Vikten av att vara i vetandet, totalengagerad i kunskapandet, utsättandes sig för risker, mitt i osäkerheten. Betydelsen av att våga bli till, tillsammans. Förkastandes
allt som har med försvar och förvaltande av kunskap att göra. Insikten om att man måste upplösa problem, inte
lösa dem. Problem som är lösta finns i någon mening kvar och pockar på uppmärksamhet och underblåser därigenom det fiktiva behovet av experter. Vetenskap handlar om att helhjärtat engagera sig i världens tillblivelseprocess, om att ömsesidigt skapa vetandet som behövs för att förstå och utveckla den helhet forskaren delar
med allt och alla andra som lever och verkar på jorden, tillsammans.
Insikterna har jag fått betala för med blod, svett och tårar, genom att slita med texterna. Jag har inte informerats, inte lyssnat andäktigt och antecknat flitigt. Jag har engagerats. Orden har trängt sig på och arbetet med att
försöka förstå har tvingat fram tankar och associationer. Deleuze och Guattari hjälper mig att se min verklighet,
min samtid med nya ögon. Texterna talar inte om för mig, pressar inte fakta på mig, de öppnar mina ögon genom att uttrycka sig kryptiskt ibland. Deleuze och Guattari tvingar mig ta ansvar för det jag säger, skriver, tänker. De driver mig framför sig likt personliga tränare som hjälper mig att utveckla användbara kompetenser som
behövs i sökandet efter kunskap om kultur. Det är så jag läser och använder deras texter, och det är så jag vill bli
läst.
Något av detta har jag velat visa här. Sista ordet är dock aldrig sagt, varken om Deleuze och Guattari eller kultur
och hållbarhet. Fler verktyg, mer sökande, mindre prestige och minskade möjligheter till maktutövning, är vad
som behövs för att göra akademin till en dynamisk plats och samhället till ett kunskapssamhälle. Fler inte färre
behöver nås av och jobba med vetenskapliga resultat och filosofiska texter. Öppna upp, stäng inte in. Riv pyramider, elfenbenstorn och murar. Ut i världen, forskare. Låt oss utmanas, tillsammans.
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Hos nomaderna har vi trott oss se en sådan maskin uppfinnas. Här vill vi bara peka på denna upptäckt
som historiskt faktum, även om den från början uppvisar hela denna tvetydighet som får den att bilda
sammansättningar med den andra polen och röra sig mot den. Men i grund och botten är det inte noma
derna som besitter hemligheten: en konstnärlig, vetenskaplig eller ”ideologisk” rörelse kan också vara en
potentiell krigsmaskin just i den mån den skapar ett konsistensplan, en kreativ flyktlinje, ett slätt rum för
förflyttning, en relation till ett fylum.
Verktyg var det, inte en historielektion. Krigsmaskiner är sammansättningar, med förmåga till agens. Nomaderna må vara ett utdöende släkte, men deras uppfinningar lever vidare. Hemligheten är att det finns ingen hemlighet, bara konsekvenser och upprepad skillnad. Allt skapat lever sitt eget liv. Ingen äger något och allt är samtidigt både gott och ont. Likt Schrödingers katt och Wittgensteins ankhare är Krigsmaskinen vid varje givet tillfälle, samtidigt både konstruktiv och destruktiv. Ingen styr, det är sammanhanget som ger upphov till konsekvenser. Och konsekvenser måste tolkas för att få mening. Ont och gott är liksom sanning mänskliga uppfinningar,
värderingar. Konsekvenser bara är. Krigsmaskinen är kastad ut i världen. Den finns där och den kan användas.
Men den kan också vändas mot sin skapare. Nu är det upp till oss att göra det vi anser klokast och bäst. Bryt gärna upp, men gör det med måtta och aldrig uteslutande eller fullständigt. Det finns inte en väg fram, bara olika
vägar vidare. Alla med sina unika möjligheter, problem och konsekvenser.
Det är inte nomaden som definierar alla dessa karaktärer, det är denna helhet som definierar nomaden
och på samma gång krigsmaskinens essens.
Det är i förhållande till den fattige som den rike känner sig rik. Och det är för att direktörerna fjärmat sig från
samhället och bara jämför sig med sina likar som bonusarna skenar. Det är klyftorna och kontrasterna som skapar den relativa känslan. Fast bara i skalans övre skikt, för den som är fattig tvingas kämpa med livets elementa
och realitet. För hen är nästa budget eller löneförhandling på liv och död. För den rike och privilegierade är det
en fråga om prestige. Allt är relativt och får sin mening beroende på vilket perspektiv saken studeras från, och
hur den förhåller sig till helheten som den är en del av. Vi måste lära oss se det, om en mer hållbar värld skall
kunna byggas.
Om gerillan, minoriteternas krig, det folkliga och revolutionära kriget, står i samklang med denna essens,
är det för att de antar kriget som ett syfte desto mer nödvändigt då det bara är ”supplementärt”: de kan
bara starta krig om de samtidigt skapar något annat, om det så bara rör sig om nya icke-organiska sociala
relationer.
Nöden har ingen annan lag än nödvändigheten … är det detta de säger? Blir inte riktigt klok på denna passage.
Men för den underordnade är det alltid på riktigt, på allvar. För den rike är allt bara en lek. För den som fjärmat
sig från resten av samhället är allt sekundärt och förmedlat. Många söker ära, berömmelse och rikedom och det
är lockande att liera sig med krigsmaskinen för att få det man önskar sig. Det är dock förenat med risker. Statsapparaten har makt och det distraherar, den påverkas också av sitt sammanhang. I toppen av pyramiden där hastigheten är stor kan det som händer snabbt skalas upp och spridas. Processer långt från jämvikt går lätt över styr.
För makt som koncentreras får en mer genomgripande verkan, på gott och på ont.
Det finns stor skillnad mellan de båda polerna, framför allt vad gäller döden: flyktlinjen som skapar, eller
blir till ett organisations- och dominansplan. Man ser ständigt att dessa två linjer eller plan kommunice
rar med och ger näring åt varandra, lånar från varandra: den allra värsta världsomspännande krigsmaskin
återskapar ett slätt rum för att omge och stänga jorden.
Citatet kan läsas som ett uttryck för ekonomins primat. Ekonomin är också en process som kan anta krigsmaskinens form och verkan. En ekonomisering som drivs till sin spets leder till att pengar för pengarnas skull blir ett
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värde i sig. Jakten på pengar, vinst och eﬀektivitet är liksom tendenser till territorialisering en rörelse som förfärande lätt blir ett självändamål. Vad händer med samhället, medmänskligheten, humaniora och hållbarheten när
pengar inte längre betraktas som ett medel, utan ett mål i sig? Vi är på väg med full fart i den riktningen. Om
tillräckligt många ser faran och agerar för att tillblivelsens riktning ska ta en annan väg är ett annat samhälle
möjligt, därför pekar jag på faran. Jakten på ökad vinst och låga priser kommer förr eller senare att leda till krav
på sänkta löner. Kan vi inte skapa ett system som fungerar balanserande kommer vi aldrig att kunna bygga ett
hållbart samhälle. Det handlar inte om antingen eller utan om mer eller mindre av både och.
Men jorden aktiverar sina egna förmågor till deterritorialisering, sina flyktlinjer, sina släta rum som lever
och banar väg mot en ny jord.
Finns det liv, finns det hopp. Förändringens rörelse kan alltid ta sig nya vägar, utvecklingen av samhället är inte
linjär. Ett annat samhälle är alltid möjligt, om tillräckligt många vill och försöker. Om tillräckligt många agerar
tillsammans, mot samma mål finns ingenting som kan hindra rörelsen. Så enkelt är frågan om hållbarhet, och
just därför enormt svår. Kulturens karaktär är sådan, och det är kulturvetarens hopplösa dilemma att se och förstå men inte nå ut. Dessutom är det inte bara människor som agerar. Jorden och klimatet har också agens. Fisken i havet kan ta slut och då finns det ingenting som kan hindra fiskeindustrin från att gå i konkurs. Glaciärer
smälter och havsvattennivån ökar. Mot sådana krafter står sig människan slätt. Vad vi än gör och även om
många agerar idag kommer livet på jorden under överskådlig tid att få leva med och utsättas för konsekvenserna
av det som varit. Klimatet och kulturen är rörelser som hämtar kraft i mellanrummen. Förändring och tillblivelse utan riktning som fångats in, krafter som kanaliseras.
Frågan gäller inte kvantitet, utan den inkommensurabla karaktären hos de kvantiteter som står mot var
andra i de två typerna av krigsmaskiner, enligt de två polerna. Krigsmaskiner bildas mot de apparater som
övertar maskinerna och gör kriget till sitt projekt och sitt syfte: mot de stora konjunktionerna av infång
nings- och dominationsapparater ställer de sina konnektioner.
Makten är alltid produktiv och föder överallt motmakt. Makt mobiliserar, kopplar samman, fångar in och ger
upphov till eﬀekter, men den går inte att kontrollera. Kultur händer i sammanhang fyllda av asymmetri, och är
resultatet av dynamiska relationer. Kultur är allt och inget, förändring och rörelse. Kulturvetenskapens studieobjekt är fler än en men färre än många. Närmare än så kommer man inte kulturen. Kultur kan aldrig förklara något, det är kulturen som ska förklaras. Därför är studier av kultur, studier av förändring, i rörelse.
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KAPITEL 7

Vägar ut ur boken och in i
kulturen.
Kunskapen som forskningen om kultur genererar kan och får inte låsas in eller göras otillgänglig för den allmänhet som resultaten ytterst berör. Kunskap om kultur får inte bli en angelägenhet för experter. Först när forskarna
kliver ut i världen, tar ett halvt steg tillbaka från den auktoritet som vanligtvis tillskrivs företrädare för vetenskapen samt börjar engagera sig i vardagen ute i samhället kan vägen mot ett hållbart samhälle anträdas. Hållbarhet
är dock inget mål, utan liksom kulturen en tillblivelseprocess. Kunskapen måste omsättas i vardagen för att kunna göra skillnad. Förändringstakten i dagens samhälle har ökat markant bara under min livstid. Därför är det
viktigt att kulturvetenskapen rör sig i takt med övriga samhället. När förändringen går snabbare och snabbare
kommer även små glapp (tid för analys och publicering) att spela roll för kunskapens angelägenhetsgrad. Nomadologi handlar om att följa med det man studerar, om att i realtid bidra med kunskap, kompetens och engagemang. Om att delta aktivt i skapandet av kultur. Kunskap om kultur blir till skillnad från den berömda soppan
bättre ju fler kockar som rör i grytan.
Öppenhet borde vara en självklarhet. Kunskap är allas egendom och det ligger i mänsklighetens intresse att vetande inte låses in eller blir en angelägenhet för en liten och begränsad elit. Ett rörligare och mer levande och
öppet system, både för publicering och granskning av vetenskapliga resultat, där inget är ristat i sten, skulle sätta kunskapen mycket mer i centrum. Idag är det forskaren som är i centrum, och ekonomin med allt vad det innebär av krav på eﬀektivitet och fokus på konkurrens. Forskarens heder och ära, tidskrifternas anseende och de
vetenskapliga institutionernas renommé värnas mer än kunskapen, som olyckligtvis allt för mycket betraktas
som ett slags formalitet. I en sådan (kunskaps)kultur skapas incitament att mörka fusk och oegentligheter. Hierarkier fungerar på det sättet och får sådana eﬀekter, vilket inte gynnar samhället, hållbarheten eller kunskapen.
Vetenskapen måste bli mer öppen, fler måste kunna och få granska resultaten, inte en gång innan publiceringen,
utan kontinuerligt. Särskilt viktigt är det om forskningen handlar om kultur. Och fel och brister som avslöjas
kan och får inte påverka synen på forskaren. Det är hierarkin och strävan efter makt som gör att kunskapen inte
står i centrum och det är forskarens begär efter anseende, pengar och prestige som skapar incitament att fuska
och mörka problem. Det är samhällets syn på forskaren som är problemet, och dess orimliga förväntningar på
vetenskapen. Ytterst handlar även detta om kultur. Allt handlar om kultur, på ett eller annat sätt. Att förneka
kultur är också ett uttryck för och en konsekvens av kultur.
Vetenskapliga resultat är alltid början på något, inte slutet. Därför betonar jag samtal istället för debatt. Vetenskapen fjärmar sig från livet och håller på att bli ett slags karta som verkligheten ska anpassa sig efter, istället
för tvärtom. En mer öppen vetenskaps- och kunskapssyn skulle kunna ändra på det, en mer kunskapsfokuserande kultur skulle underlätta arbetet för att öka graden av hållbarhet. Fler skulle engageras och risken för skandaler skulle minska. Felaktigheter skulle avslöjas på ett tidigt stadium och därigenom kunna rättas till kontinuerligt. Framförallt skulle incitamenten att fuska försvinna. Vetenskap ska handla om kunskap, inte om pengar eller
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karriär. Med dagens syn på kunskap finns det alltid pengar för satsningar på nya och prestigefulla anläggningar
som invigs med löften om att forskningen ska bli världsledande. Och man anser sig ha råd att betala fantasilöner
till internationella toppforskare. Där och då finns det pengar. Den typen av utgifter ses som investeringar, men
underhåll av infrastrukturen och arkivering av data (för framtida granskning) betraktas som kostnader, liksom
forskarna som inte ägnar sig åt spjutspetsforskning som närmast ses som en belastning. Alldeles för många vill
sola sig i glansen av framgång, men det är inte så vetenskap går till och absolut inte så som kunskap genereras.
Dagens syn på kunskap är förvriden och prioriteringarna är uppåt väggarna. Det är inte hållbart. Nomadologi är
inte lösningen, men ett steg på vägen värt att prova.

Kunskap för kunskapens skull

Humaniora är och ska vara en obekväm vetenskap. Humaniora handlar om och är utformad för att nå förståelse,
för människor, kultur, kunskap och förutsättningar för förändring. Humaniora handlar inte om att skapa produkter som kan generera vinst, det är inte alls där som nyttan med kulturvetenskap finns. Humaniora förfogar över
verktyg att ifrågasätta och förändra. Hur fick vi för oss att vi inte har råd att satsa på sådan kunskap, också; på
kunskap om kultur? Det paradoxala svaret är att det är ett resultat av kultur. Människor har en egenskap som
skiljer dem från andra aktörer i sammanhanget, en liten och till synes obetydlig egenskap. Människan är nyckfull och bryter ibland vanor. Människor gör för det mesta som de flesta och som man brukar göra. Oftast går det
att lita till prognoser och vanligtvis fungerar förutsägelser. Men plötsligt händer det. Man tröttnar. Upptäcker
något som fångar ens intresse. Blir rädd, förälskad eller uttråkad. Människor smickras av att tilltalas som rationella, men styrs oftast mer av aﬀekter än av logik. Släng in pengar i mixen och komplexiteten ökar ytterligare.
Tyvärr glöms detta konsekvent bort. Allt lättare och allt oftare när humanioras röst försvagas i samhällsdebatten, och i takt med att ekonomin ersätter kunskapen som målet med forskning och utbildning. Därför blir alla
prognoser som rör kultur osäkra, oavsett hur vetenskapliga de är. Mänskligt liv skapas här och nu, kulturen uppstår mellan och förändras slumpmässigt. Därför går förändring inte att räkna på, bara med. Forskning om förutsättningar för förändring handlar inte om att konstruera verktyg för att styra kulturen mot mål, utan om att förstå logiken (eller avsaknaden av logik) som styr förändringen. Slump och mellanrum är betydelsefulla förutsättningar för förändring; kulturella inslag som måste beaktas om man vill förstå kulturen på dess egna villkor.
Om vill vi optimera förutsättningarna att nå hållbarhet måste det satsas mer på kunskap om kultur. Humaniora
skapar och förvaltar kunskap som leder till självinsikt, vilket behövs för att utveckla vetenskapen och förbättra
utbildningssystemet. Humaniora undersöker hinder och möjligheter för mänsklig utveckling och studerar samhället inifrån och från sidan, det vill säga från andra håll än de invanda. Eftersom humaniora studerar människor och kultur är vetenskapen lika lite heterogen som det mänskliga liv som studeras. Humaniora är ett mångfacetterat ämnesområde som drar åt olika håll. Ett rö för vinden. Det råder ingen enighet inom ämnesområdet om
vart man ska eller vad som är uppdraget. Kritiken mot humaniora tar ibland fasta på detta faktum och forskarna
ställs till svars för att deras studieobjekt inte lever upp till rådande, kulturellt skapade förväntningar på vetenskapliga resultat. Kunskapen som humaniora förfogar över, utvecklar och söker, behövs, idag mer än någonsin.
Vill man förstå vad man kan göra, vad som är möjligt och vad man har att förhålla sig till, är humaniora nödvändigt. Splittringen inom humaniora är inte ett problem, utan en konsekvens av ämnets karaktär och kunskapsobjekt. Kulturen är inte entydig, så hur skulle vetenskapen om kultur kunna vara det?
Vad innebär det att vara trogen ett ämne? Ska man bygga upp och förvalta en organisation, eller söka kunskap?
Vetenskap handlar idag alldeles för mycket om ekonomi, om att få in pengar till verksamheten och om att producera artiklar och räkna citeringar. Kunskapssökandet har hamnat i skymundan för bibliometriskt kvantifierbara
mått som går att jämföra och följa upp, och som antas mäta kvalitet och eﬀektivitet. Detta gör att forskaren som
vill göra karriär tvingas hålla sig till det ämne och område som hen kommer ifrån. Rörlighet talas det om, men
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den är kraftigt begränsad inom akademin idag, på grund av synen på vad som är kunskap och vad som är meriterande. Det som konsekvent premieras är mer forskning om samma sak. Det är vad som krävs för att göra karriär, och karriär måste man göra om man vill få möjlighet att forska. Därför tvingas samhället göra ett val, antingen satsas på kunskapen och innehållet eller på formen och den akademiska organisationen. Dagens akademi
handlar mer om form än om innehåll och graden av frihet minskar stadigt, av ekonomiska skäl. Att inordna sig i
ett sådant system skulle strida mot allt jag lärt mig och tror på. Jag sökte mig inte till akademin för att göra karriär. Kunskap och förståelse är vad jag strävar efter, att ständigt bli bättre och förstå mer. Lärande är en resa och
det är vägen som är målet. Jag följer kunskapen och söker mig dit lusten att lära tar mig.
Vid sidan av arbetet på högskolan driver jag bloggen Flyktlinjer som är ett redskap i strävan efter ökad förståelse
och fördjupad kunskap. Det är i skrivande, det kontinuerliga skrivandet och kommunikationen med omvärlden
som jag tänker och lär mig. Bloggande fördjupar mina insikter om kultur samtidigt som kunskaperna kan spridas snabbt och brett. En oslagbar kombination, utifrån ett kunskapsperspektiv. Ur meriteringshänseende är det
emellertid i bästa fall meningslöst att blogga. Den akademiska kulturen driver territorialiseringen av vetandet
till sin spets, vilket riskerar att ta död på kunskapen och reducera den till fakta. Humanioraforskaren får med
andra ord välja om man ska göra karriär, eller om man ska följa kunskapen. Jag väljer det senare och följer kunskapen dit den tar mig eftersom det är vad som krävs för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Utan forskningens frihet reduceras forskare till allmänna experter som klumpas ihop med allehanda tyckare på kunskapsmarknaden som växer fram. Studier av förändring, i rörelse, är mitt sätt att bjuda motstånd och visa på alternativ,
mitt sätt att placera kunskapen i centrum.

Till dunkelhetens lov

Samhället och akademin är uppbyggd efter och hyllar principen om klart uttryckta, exakta definitioner. Ju tydligare desto bättre är grundantagandet och normen. Den tanken leder vidare till krav på forskningen om att leverera exakta svar på allt mer specifika frågor. Orsaken till att det blivit så, menar jag, är att det saknas förståelse för
skillnaden mellan komplex och komplicerad. Kunskap är som kultur och hållbarhet komplexa problem, medan
man idag antar att vad som driver utveckling är (högt uppsatta) mål, som går att byta ner i delmål, vilka kan lösas separat och sättas samman till en modell som förklarar helheten. När det går och där det går ska man naturligtvis tänka och handla så. Där och då kan man och bör man använda principen om klarhet och agera målrationellt. När problemen är komplicerade, när det handlar om att bygga sådana saker som till exempel rymdraketer,
fungerar det utmärkt. Men kultur och hållbarhet är komplexa problem och sådana problem kan inte lösas på det
sättet. Kunskap är inte ett entydigt begrepp, det är lika mångfacetterat som kulturen där behoven av kunskap
och förhoppningarna på forskningen uppstår.
Det finns andra sätt att tänka, också. Och det ena behöver inte utesluta det andra. Under vissa omständigheter
kan det vara bra att tänka nytt och utanför ramarna, att hylla helt andra kunskapsideal än de rådande. För att nå
målet om hållbarhet behövs en annan rationalitet, en annan och mer öppen syn på kunskap. För att förstå kultur
och vad hållbarhet är, och för att inse vad som krävs för att lösa den typen av problem, är det nödvändigt att tänka nytt. Ett annat seende och en annan förståelse av världen behövs. En kulturvetenskaplig blick och kulturvetenskapliga verktyg. Det har jag försökt visa här. Inom humaniora finns frön till något som kan växa upp och
blomma ut till lösningar längre fram. Vetenskap är som sagt inte slutet utan början på förändringsprocessen.
För att se och förstå det krävs att man släpper taget om den instinktiva motviljan mot vaghet och istället omfamnar dunkelheten. Kultur kan bara förstås genom att många kloka och insatta människor arbetar tillsammans
med och omsätter kunskapen i vardaglig handling. Hållbarhet liksom förståelse för kultur växer mellan och underifrån. Kunskap om kultur måste hållas aktuell och befinna sig i rörelse för att bli angelägen och användbar.
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Nomadologi är ett sätt att arbeta vetenskapligt med sådana utgångspunkter, men inte det enda. Det är dock värt
att prova. Vad har vi att förlora?
Framgångsfaktorn i arbetet handlar om ansvar. Om ansvar som varken kan eller får delegeras. Klarhetens och
enkelhetens paradigm samt sjungandet av tydlighetens lov som går hand i hand med ekonomiseringen av akademin tvingar fram en rationalitet som leder till eﬀektivisering för eﬀektiviseringens skull, vilket förr eller senare
får människan att framstå som ett problem. Människan har visserligen förmågan att vara rationell, men styrs
också av aﬀekter och säger ofta en sak men gör något annat. Talet om och tanken på den mänskliga faktorn är
ett uttryck för osäkerhet, ett första steg på vägen som leder till att människan ersätts med maskiner som följer
planen, billigt, snabbt och eﬀektivt. Tron på den eller det bästa flyttar fokus och förskjuter makt och inflytande
uppåt i hierarkin, vilket leder till efterfrågan på fler och ännu mer specialiserade experter som snabbare och mer
eﬀektivt kan avgöra vad som är bäst. Fast när något går snett i ett sådant sammanhang och med en sådan rationalitet blir den logiska följden att man utser ett oﬀerlamm och sparkar chefen. Sedan kan allt fortgå som vanligt.
Bara så kan en tanke som inte harmonierar med verkligheten hållas levande, genom en kulturförnekande kultur.
Det är en negativ konsekvens av strävan efter klarhet som leder bort från allt vad hållbarhet heter. Även om hållbarhet är precis vad man säger sig vilja uppnå.
Den som kritiserar tanken på och målet om en mer hållbar utveckling för att den är dunkel utgår i sitt tänkande
från ett fundamentalt och olyckligt tankefel. Det är som att kritisera matematiken för att den är exakt. Tanken
om hållbar utveckling är dunkel, men det är inte ett problem utan själva förutsättningen för att arbetet verkligen
blir hållbart. Det handlar om ansvar. För så fort man har definierat en tydlig regel, uppfinns vägar att kringgå
densamma. Så fungerar människan, det är en djupt rotad mänsklig egenskap som historiskt tjänat mänskligheten väl. Men idag när människan förfogar över maskiner och resurserna är knappa vänds fördelen till en nackdel.
Att styra världen mot ambitiösa mål och med på förhand uppgjorda regler motverkar sitt syfte om det är hållbarhet man vill uppnå. Kultur, ekonomi och utveckling går inte att styra, bara följa och förändra förutsättningarna
för, på marginalen. Det som inte är klart definierat kan inte formuleras som ett mål och följaktligen kan heller
ingen väg fram stakas ut. För att kunna röra sig i riktning mot hållbarhet krävs att ansvaret förs ner på lägsta
möjliga nivå.
Det finns inga genvägar mot hållbar utveckling. Hållbarhet kan bara nås genom mångas arbete i vardagen. En
ständig, kollektiv strävan. Mångas insatser, tillsammans. Målet är underordnat, det är vägen som räknas. Därför
måste hållbarhet och kultur tillåtas vara dunkla tankar. För dunkelhet sätter igång fantasin, driver kreativitet
och manar till handling. Liksom aforismen krävs det aktivitet i mottagandet för att mening ska uppstå. Och det
är just vad som behövs för att samhället ska bli hållbart. Utan en myllrande och levande, föränderlig kultur riskerar tillblivelseprocessen att stanna av och dö ut. Det dunkla är därför inget problem, det är tvärtom som det ska
och något önskvärt. En perfekt teori, modell eller lösning triggar känslor av undergivenhet och beundran inför
geniet som skapat teorin, modellen eller lösningen. Det förflyttar ansvaret och handlingsfokus från basen till toppen. Och det är olyckligt. Hållbarhet är en utmaning som alla står inför och det krävs kollektivt engagemang för
att möta den. Nyckeln till hållbarhet är handling som leder till rörelse som ger upphov till förändring. Och
många bäckar små blir som bekant snart till en å. Det dunkla kräver uppmärksamhet och engagemang vilket skapar behov av samtal som behöver hållas levande för att vara relevanta. Om idén är klar och tydlig finns inget att
samtala om längre. Om svaret är givet på förhand är debatten att föredra, men det är det inte om målet är hållbarhet, kunskap eller förståelse för kultur.
Flummig är liksom dunkel ett skällsord. Fast hur vet man egentligen att exakthet alltid är bättre än det som är
otydligt? Vem talar om det för oss, att dunkla svar är dåliga? Vilka intressen spelas i händerna genom att anamma klarheten, tydligheten och exakthetens ideal? Det är nomadologiska frågor som behöver ställas oftare. Kritis-
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ka, men inte kritiserande frågor som engagerar och manar till eftertanke och handling. Hållbarhet är liksom kvalitet och kunskap en typ av fenomen som ofta rymmer massor av paradoxer. För att kunna hantera sådana frågor
vetenskapligt krävs en annan syn på kunskap än den rådande. Synen på kunskap idag går hand i hand med och
är samma andas barn som problemen i samhället. Därför blir lösningarna, paradoxalt nog, mer problematiska ju
mer kvalitetssäkrade de är. Inom humaniora och kulturvetenskap finns en annan syn på kunskap. En syn på kunskap som ofta anklagas för att vara flummig. Flum är ett ord som bara den använder som tror på och förfäktar
en syn på framtiden som en fråga om information och bearbetning av information. Nomadologin betraktas bara
som flum av den som utgår från att världen är en linjär process möjlig att kontrollera. Det är inte kulturvetarens
syn på sakernas tillstånd, vilket jag försökt visa här.
Arbetet för att uppnå hållbarhet kräver andra kompetenser än de gängse och idag dominerande. Förmågan att
hantera komplexitet är en förmåga som håller på att utrotas i samhället idag, i takt med att humanioratunga utbildningar läggs ner och lärare och forskare som har sådana kompetenser marginaliseras i akademin. Den enda
vägen kräver sina oﬀer, men vad är det vi håller på att skära bort och göra oss av med? Intresset för detta i samhällsdebatten är dåligt och kulturvetare möts istället ofta av hånfullhet. Den som verkar i mittfåran och som är
lojal med makten får inflytande och kan ta sig friheter. Och det är lätt att göra narr av kulturvetare. Men skrattet
riskerar att fasta i halsen eftersom människan i det större perspektivet är en obetydlig del av helheten. Man kan
försöka utrota ovissheten och sträva efter klarhet, men hur stark längtan än är går det inte att nå målet eftersom
kultur är komplexitet och vaghet en av kulturens mest grundläggande egenskaper. Det spelar det ingen roll hur
mycket makt och inflytande man har, verkligheten är som den är och måste man anpassa sig och forskningen
efter.
Riktar blicken mot ett annat håll, men stannar kvar i tanken om det dunkla. Aforismen får sin mening först när
den möter en utifrån kommande kraft, skriver Deleuze och Guattari. Kulturvetenskap är en aforistisk vetenskap,
det vill säga en vetenskap som inte talar om hur det är, utan undersöker olika innebörders möjlighet och användbarhet. Enda sättet att närma sig ett studieobjekt som hela tiden förändras är att göra det indirekt. I Deleuze
(1990:49) bok om Foucault finns ett citat som jag ofta återkommer till och som handlar om utsagor om verkligheten och deras förhållande till det påståendet handlar om.
När Gogol skriver sitt mästervek om registreringen av de döda själarna, förklarar han att hans roman är
ett poem, och visar hur och på vilka punkter romanen med nödvändighet måste bli ett poem. Det kan va
ra så att Foucault i [Vetandets] arkeologi mindre framställer en traktat om sin metod, än poemet om sitt
tidigare verk, och att han når den punkt där filosofin med nödvändighet blir poesi, det sagdas mäktiga
poesi, som behandlar såväl det meningslösa som den djupaste mening. I viss mening kan Foucault hävda
att han aldrig skrivit något annat än fiktion: som vi sett beror detta på att utsagorna liknar drömmar, och
att allt förändras som i ett kalejdoskop beroende på vilket corpus som betraktas och vilken diagonal som
dras. Men i en annan mening kan han säga att han bara skrivit verkligheter, skrivit med det verkliga, ty
allt är verkligt i utsagan, och varje verklighet är uppenbar i den.
Kulturen, det vill säga människans verklighet, är allt för komplex för att fångas in och låsas fast. Kultur är en central aspekt av människans vardag och liv. Därför behövs andra sätt att skriva vetenskap också, liksom andra sätt
att se på kunskap. Nomadologi är en vetenskap som skapar verktyg för att se på det invanda med nya ögon. En
vetenskap som konsekvent arbetar med alternativa perspektiv. Verktygen har en mycket längre hållbarhet än
kunskapen som arbetet med dem leder till. Därför finns goda möjligheter att bygga en vetenskap med verktygen
och begreppen som bas, men är det kultur man vill veta något om måste bruket av redskapen överlåtas till allmänheten. Vetenskap som bedrivs med sådana utgångspunkter har inget värde i sig, det är först när och om kunskaperna och insikterna används och uteslutande i förhållande till utfallet av handlingarna som resultatet går att
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värdera. Relationen mellan forskarna och allmänheten behöver bli mer ”jämlik” för att den kultur som hela tiden skapas ska bli så ”bra” som möjligt. Citattecknen indikerar att det handlar om ord utan specifik mening, värdeord som har olika innebörd för olika människor och vid olika tider. Målet med arbetet som utförs i samhället
är att det ska bli bra, och just nu är jämlikhet och hållbarhet ord som anses vara just bra och önskvärda mål. Det
kan komma att ändra sig i framtiden, och det är detta som en nomadologisk kulturvetenskap har en inbyggd beredskap för genom arbetsfördelningen som går ut på att vetenskapen producerar och allmänheten använder verktygen.
Nomadologi handlar om att formulera ett annat och mer användbart förhållningssätt till kunskap. Ett processorienterat synsätt som inte bestämmer hur man ska tänka, utan presenterar förslag på förståelser, som i vardagen,
efterhand kan korrigeras genom interaktion. Det är något helt annat än att resa anspråk på finita sanningar. Johan Asplund (vars vetenskapsteori presenterats i inledningen) menar att väldigt mycket av den vetenskap som
produceras och även många av de vetenskapliga metoder som hålls högt inom akademin strävar efter att presentera så noggranna kopior som möjligt av det man undersökt. Det är bara de studier som lyckas skapa ”exakta”
avbildningar av undersökningsobjektet som kan räkna med att erkännas som god vetenskap. Men vad är det för
mening med det? Vad tillför sådan forskning världen egentligen? Tänk till exempel på en perfekt karta som är så
pass detaljerad och exakt att den tar lika stor plats som den verklighet den avbildar. Det är inte längre en karta.
Samma gäller för en så pass abstrakt bild att ingen förstår den, eller som alla kan tolka på sitt eget sätt. Det är
heller ingen karta. Kartan är ett verktyg som befinner sig någonstans mellan dessa båda ytterligheter och den
kan vara mer eller mindre exakt eller öppen för tolkning. Vad som är en bra karta avgörs av hur och till vad den
kan användas och det varierar från sammanhang till sammanhang och dessutom över tid. Liknelsen sätter fingret på det jag här försöker beskriva, nämligen dels värdet av kompetensen att tolka, dels arbetsfördelningen mellan vetenskapen och allmänheten.
Nomadologisk kulturvetenskap handlar om att skapa kartor, formulera olika slags simulacra eller aforismer, det
vill säga begrepp eller verktyg att tänka med. Vetenskapliga resultat som inte är exakta, eller som är diﬀusa,
tvingar den som läser att tänka till och att tänka annorlunda. Om resultatet av det vetenskapliga arbetet presenteras på det sättet kan studien bli ett incitament till förändring, utan att vetenskapen bestämmer hur det är eller
ska vara. Exakta kopior, perfekta resultat och experter med anspråk på att sitta inne med sanningen riskerar att
hämma den kollektiva kreativitet som behövs i ett samhälle för att förstå kultur, hantera tillvarons komplexitet
och främja hållbarhet. Kulturvetenskap är en exakt vetenskap om det som är vagt till sin natur och därför sjunger nomadologen dunkelhetens lov.

Poetiska filosofer och filosofiska poeter

Verktyg för att förstå kultur finns överallt och fungerar som ett slags kalejdoskop som delar upp förståelsen i olika riktningar och ger olika svar beroende på vem som undersöker kulturen samt hur och med vilket perspektiv.
Kulturen har en kropp men många olika ansikten, skulle man kanske kunna säga. Kultur kan också förstås som
en kropp utan organ, en multiplicitet eller ett assemblage, för att hänvisa till några begrepp som Deleuze och
Guattari använder. Det bör ha framgått att det inte spelar någon roll vilka verktyg man nyttjar för att förstå, det
viktiga är resultatet. Allt man ser och läser och alla man möter bidrar till att forma både kulturen och förståelsen av den. Kultur skapas och förändras i möten, och det som sker mellan delarna är lika viktigt som delarna
som möts. Kultur är en föränderlig helhet och förståelse för kultur kan därför skapas på oändligt många olika
men potentiellt användbara sätt. Det ska jag försöka visa här genom att ta utgångspunkt i några texter som inte
är vetenskapliga, men som ändå rymmer oändlig vishet och som kan användas för att förstå kultur.
Min avhandling heter Vägval, och ett skönlitterärt försök döpte jag till Min väg. Här skriver jag om nomadologi
och i en annan bok handlar om samtal, vilket för övrigt också var ingången till analysen av alkohol och droger i
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boken Kung Alkohol. Och andra drogaktörer (Nehls 2009). Rastlös, sökande och ständigt i rörelse, det är så jag känner mig. Svaren jag söker leder hela tiden till nya frågor. Just därför är Karin Boye en diktare jag verkligen uppskattar. Det är ingen slump att just hennes dikter tilltalar mig. Hon läste och påverkades av Nietzsche som är en
av Deleuze viktigaste inspirationskällor. Alla tre har hittat nycklar till förståelse för livet i rörelsen, tillblivelsen
och det ständiga prövandet av olika möjligheter. Vill man förstå kultur finns inspiration i Boyes dikt, ”I rörelse”,
som rymmer djup insikt om kulturens väsen.
Den mätta dagen, den är aldrig störst
Den bästa dagen är en dag av törst
Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen, som är mödan värd
Det bästa målet är en nattlång rast, där elden tänds och brödet bryts i hast
På ställen, där man sover blott en gång, blir sömnen trygg och drömmen full av sång
Bryt upp, bryt upp!
Den nya dagen gryr
Oändligt är vårt stora äventyr
Vi är alla, på ett eller annat sätt på väg och i rörelse. Mättnad är det samma som död, för där och då avstannar
rörelsen. Den som är mätt på intryck och kunskap nöjer sig med det hen har. I mättnaden händer inget. Därför
är den mätta dagen aldrig störst och den bästa dagen en dag av törst. I alla fall om det är kunskap om kultur
man söker. Törsten betyder att man inte är färdig, att man vill ha mer. Hunger och törst är uttryck för önskan att
upptäcka. Nyfikenhet och kreativitet kan vara svar på frågan om meningen med livet. Den som försäkrat sig om
att det ständigt finns något att söka efter, som ser till att inte komma fram, har alltid något att se fram emot.
Hunger är den bästa kryddan, sägs det. Och det är inga ord tagna ur luften, det är kunskap byggd på erfarenhet.
Därför är hunger inte nödvändigtvis negativt, för den ökar möjligheten att känna glädje och tacksamhet genom
att förväntningarna och kraven sänks till en nivå där möjligheterna är fler och chansen att lyckas bättre. Hunger
gör det lättare att bli nöjd, vilket är vad vi söker och vill bli. Nöjda. Det är inte målet som är meningen, utan sökandet. Vägen är livet. Resan, rörelsen. För att inse det behövs ingen ny forskning, det är insikter som växer
fram genom att leva, som ett resultat av reflektion och i möten där tankar och erfarenheter delas med andra.
Vi människor lever på minnen av upplevelser. Och får vi inga nya impulser, upptäcks inte nya saker utarmas minnena och tappar sin glans. När man reser till nya platser skärps sinnet och även en kort resa kan både där och då
och i minnet efteråt upplevas som lång. Därför är det bästa målet en nattlång rast, där elden tänds och brödet
bryts i hast. Hjärnan behöver utmaningar och nya problem för att hålla sig alert och igång. Genom att byta miljö
och skaﬀa nya intryck skapas nya kopplingar i hjärnan. Genom att aldrig slå sig till ro med ett svar, en filosof eller lära, hålls tänkandet och uppmärksamheten på topp. Vill man förstå kultur och arbeta för hållbarhet är nyfikenhet och rörlighet oundgängliga egenskaper och kompetenser. Därför denna referens, dessa påminnelser om
kulturens mångfald. När man förvissat sig om att även morgondagen kommer att innehålla något nytt sover
man bättre, trygg i vissheten om att man är på väg mot ökad hållbarhet, som ju inte är ett mål, utan en dynamiskt föränderlig utmaning.
Visst kan det kännas osäkert att bryta invanda mönster, men om man verkligen vill förstå kultur måste man göra
det. Bara genom att bryta upp och skapa nytt kan man bevara det som är viktigt. Världen tar inte paus, den förändras och befinner ständigt i rörelse. Ingenting är och förblir som det varit, i alla fall inte utan aktivt bevarande
insatser som också är ett slags rörelse. Poängen handlar här inte om att idealisera rörelse och förändring, utan
om att peka på att allt rör sig, hela tiden. Bryt upp, bryt upp, är inte samma som att riva ner. Det handlar om att
bygga nytt med utgångspunkt i det gamla. Om att förstå och lära sig leva med förändring, i rörelse. Överfört till
forskning och lärande handlar det om att ställa sig på jättars axlar och ta hjälp av det som varit och det som
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gjorts och göra något konstruktivt av tidigare generationers erfarenheter. Det handlar om att förstå vikten av att
bevara det som är bra och önskvärt, och om att göra sig av med det som av olika anledningar inte fungerar. Så
byggs ett hållbart samhälle. Så skapas mening i och med livet. I rörelse.
Bryter upp min egen tankegång och riktar uppmärksamheten mot Nietzsche och ett citat från hans samling aforismer: Strötankar och sentenser, vilken ingår i boken Mänskligt, alltförmänskligt. En bok för fria andar.
Producerande och konsumerande. – Varje konsumerande människa anser att trädets mål har varit fruk
ten; men trädets mål var fröet. – Häri ligger skillnaden mellan alla producerande och alla konsumerande
människor.
Några ord. Några rader. Oändlig vishet. Gör vi frukten till samhällets och människans mål är vi dömda till undergång. Konsumtionsetiken som är vägledande för samtidens ekonomiska tänkande, den rådande meningen med
livet, allt. Pengarna för pengarnas skull. Det är en etik som leder till att målet blir ett självändamål och till att
vägen reduceras till en meningslös transport. Frukterna är inga mål utan bärare av det som skulle kunna bli, om
det vårdas och ges förutsättningar att växa. Frukten är vinsten, som kan plockas ut ur verksamheten eller återinvesteras. Beroende på vad som anses vara målet, frukten eller fröet den bär på, kommer utfallet och den fortsatta rörelsen, förändringen att se olika ut.
Ett äpple kan ätas, eller betraktas som en värdefull behållare för frön till nya träd. Ett äpple kan också inspirera
till nya och banbrytande tankar, om man bara öppnar upp sinnet och tillåter sig att tänka utanför den där ramen
som ändå bara finns i våra huvuden. Enligt legenden var det så som Newton tänkte och agerade. Ett fallande
äpple blev en flyktlinje som ändrade hans tankars banor och förlöste nya tankar. Enligt ett gammalt kinesiskt
ordspråk har den som planterat ett träd inte levt förgäves. Nomadologi handlar inte om att komma fram till
svar, utan om att undersöka förutsättningar för förändring, och om att plantera tankefrön som kan växa till kunskap och förståelse. Nietzsche hjälper mig inse att det inte är det som konsumeras som ger livet mening, utan
det som produceras. Ett hållbart samhälle är ett samhälle som strävar efter balans mellan konsumtion och produktion. Livet har ingen egen mening, inget på förhand bestämt mål. Och det går inte att upptäcka meningen
eller plocka sanningar och innebörder likt frukter på träd. Betydelser skapas och blir till mellan produktion och
konsumtion, mellan kognition och perception. Samma gäller kunskap om kultur som skapas mer än upptäcks.
Därför betoningen på rörelse, tillblivelse, slump, flyktlinjer, samtal och mellanrum.
Samma tankar upprepas på olika sätt av olika människor, överallt, hela tiden. Illustrerar det genom en reflektion
över en annan berömd lyriker, Tomas Tranströmer, som har en omisskännlig blick och förståelse för människoblivandet. Hans känsla för språket är fantastisk. Less is more, brukar man säga, och det visar Tranströmer. Han kan
i några skenbart enkla meningar uttrycka vad kulturvetare behöver en hel bok för att få fram. Tranströmers ord
är inte vetenskap, men hans tankar kan användas som analytiska uppslag. Tranströmer tvingar läsaren att tänka
på och att se världen och sig själv med nya ögon, vilket är precis vad nomadologi handlar om; att aktivera den
som vill förstå och delta i skapandet av kultur. Målet är att se och förstå samt försöka förändra, i en och samma
rörelse. Serendipitet som nämndes i inledningen är både ett verktyg och en egenskap. Med nya perspektiv och
alternativa uppfattningar om världen och innebörden i begreppet människa blir ett nytt och mer hållbart samhälle möjligt. Det kan Tranströmer hjälpa oss att inse. Tranströmer skriver öppna texter som kräver något av mottagaren för att bli meningsfulla. Det viktiga är dock inte vad man läser, utan hur man läser och att man gör något
konstruktivt av insikterna.
Mycket talar för att det blir lättare att värdera resultatet av det vetenskapliga arbetet om det finns identifierbara
luckor i resonemanget, samt om även tänkbara alternativ till valda tolkningar presenteras. Det främjar samtal
kring innehållet och slutsatserna, vilket leder framåt och ökar chanserna till en förändring som fler kan ställa
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upp på och finna sig tillrätta i. Och det är precis vad jag hittar hos Tranströmer, incitament till förståelse och förändring. Genom att läsa dikter får man inte bara skönhetsupplevelser, man bygger även upp den kompetens som
behövs för att lära sig förstå kultur. Tranströmer ser världen genom mycket skarpa ögon, och hans texter hjälper
oss att se, inse och i förlängningen även förändra det vi ser. Tänker till exempel på hans dikt Romanska bågar.
Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret.
Valv gapande bakom valv och ingen överblick.
Några ljuslågor fladdrade.
En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen:
”Skäms inte för att du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir
aldrig färdig, och det är som det skall.”
Jag var blind av tårar och föstes ut på den solsjudande piazzan tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr
Tanaka och Signora Sabatini och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt. (För levande och
döda. Tranströmer 1997).
Under arbetet med min avhandling, eller snarare under den mödosamma processen att förstå vad diskursteori
var, upptäckte jag att den dikten hjälpte mig att förstå vad ett diskursperspektiv på världen och människan kan
innebära. Inte för att den innehåller några tydliga instruktioner utan snarare för att textens innehåll provocerade
mig att tänka i nya banor. Därför lades dikten i en not i avhandlingsmanuset tillsammans med ett kort resonemang kring hur den hjälpt mig att förstå begreppet diskurs och tanken på att subjektet saknar kärna och ständigt blir till i ett dialektiskt förhållande mellan yttre bilder och inre reflektion. Min handledare sa: ”Jättefin dikt,
men den hör inte hemma i en avhandling. Ta bort den.” Varför då, har jag undrat sedan dess? Varför hör inte allt
som hjälper någon att komma vidare i tankearbetet och förståelsen av världen hemma i texten där resultatet presenteras? Vem har bestämt det, och vilka är argumenten? Vad får det för konsekvenser för synen på kunskap?
Sådana frågor ställs alldeles för sällan. Kritiska frågor som manar till eftertanke och tvingar mottagaren att reflektera över livets och kulturens kontingenser. För nomadologen är sådana frågor själva utgångspunkten för arbetet och en sådan kulturvetenskap förändras hela tiden. Kulturen blir lika lite som vetenskapen om den färdig,
och det är helt enkelt som det ska.
Det finns en växande ängslighet i samhället som gör att allt färre vågar ta ansvar i vardagen. Tilliten till medmänniskorna håller på att luckras upp. Jag ser allt tydligare tecken i vardagen och arbetslivet på att både kunskap
och beslutsfattande flyttas från människor till system. Det är en kulturell process som drivs av önskan om att
veta säkert och rädslan för att göra misstag. Det är olyckligt på väldigt många olika sätt. Nomadologin kan sägas
fungera som ett slags vaccin mot maktfullkomlighet och är en metod för att finna användbar kunskap och inspiration från alla möjliga olika håll, utan att snegla på avsändaren. Och när det gäller att förstå innebörden av begreppet människa finner jag lika mycket inspiration och stöd från Tranströmer som från naturvetenskapen och
filosofin. Följande rader, till exempel, rymmer ett helt universitet av vishet: ”Två sanningar närmar sig varann.
En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv.” För mig säger dessa ord mer om vad det innebär att vara människa än vad som ryms i en aldrig så tjock och vederhäftig avhandling. Det är i möten som kunskap uppstår och i mellanrummen man får syn på och kan förstå sig själv och den
värld man lever i. Därför lämpar sig aforismen väl som medium för kunskapsförmedling. Om det är kultur man
vill veta något om måste man engagera sig och hjälpa tankarna på traven, för det är i mötet mellan som kunskapen uppstår.
Ängsligheten ser jag som en följd av det allomfattande kravet på eﬀektivitet och prestation i samhället, som leder till en olycklig rädsla för misslyckanden, som spär på tendenserna att flytta kunskapen och ansvaret från individerna till systemen. Ett misslyckande behöver inte per definition vara någon katastrof, för det går alltid att göra något med resultatet. Genom att lyssna och vara närvarande, genom att tillåta sig att improvisera utifrån det
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som händer kan även ett fel vändas till något positivt och nyskapande. Den akademiska världen och i utbildningssystemet som helhet håller på att kontrollera sig själv och kunskapen till döds. Högskolevärlden präglas
allt mer av inställningen att det är viktigare att planen följs än att resultatet blir bra (för det antas planen och
formen garantera, även om alla vet att det inte finns några garantier för att det verkligen blir så). Formen håller
på att bli viktigare än innehållet. Med en annan och mer konstruktiv, pragmatisk syn på misslyckande kan denna
olyckliga trend brytas och fler människors kompetenser kan komma det allmänna till godo. Nomadologi handlar
om att sprida kompetens och att se och förstå samt att agera tillsammans. Idag fokuseras allt för mycket på enskildheter och individer, på den eller det bästa. Därför jämförs, utvärderas och kontrolleras allt; för att förvissa
sig om att man verkligen har fått den bäste och det bästa. Konkurrens driver kvalitet, sägs det. Och den tanken
implementeras utan reflektion och ofta mot bättre vetande överallt. Utgår man från att konkurrens alltid är bra
missar man värdet av samverkan och glömmer man betydelsen av mellanrum slutar man göra saker tillsammans. Jag är ingen utpräglad lagspelare men ser att det finns ett värde i samverkan och vet att man når längre
om man jobbar var och en på egen hand, tillsammans.

Ett slags avslut eller en början

Boken är alldeles strax slut, men kulturen har inget slut, den är ständigt i början. Kulturen blir hela tiden till.
Tankar ger upphov till tankar som ger upphov till tankar. För att komma vidare behövs dock sätta punkt. Förslag
till kunskapsteori för ett hållbart samhälle är en helhet bestående av tre böcker. Nästa bok handlar om organisering,
om trädorganisationer och om rhizomatiska ordningar. Även den boken handlar om hållbarhet och om kultur
och kunskap. Dessa saker hänger ihop. Fler behöver tänka mer kring och lära sig hantera frågor utan givna svar,
vilket ämnen som kultur och hållbarhet är. Det sägs att den uppväxande generationen riskerar att bli den första i
världshistorien som får det sämre än sina föräldrar. Att detta sammanfaller med att det också är den generation i
världshistorien som har fått de bästa förutsättningarna, någonsin, att bygga ett liv efter egna önskemål borde
mana till eftertanke. Vad är det för värld vi skapat åt oss? Vad vill vi egentligen, vilka drömmar har vi? Vart är vi
på väg? Det är frågorna jag brottas med. Några tydliga svar har jag inte, men jag finner ro och tillfredställelse i
arbetet med frågor utan givna svar. Jag är en drömmare, för jag väljer att tro på att det kan bli bättre. Ett annat
samhälle är möjligt. Om tillräckligt många vill är hållbarhet ingen utopi.
Låter slumpen ta mig ut ur denna studie av förändring i rörelse och samtalar med John Lennons låt Imagine, i
en sista reflektion kring kulturen som lever sitt eget liv där ute. Den texten uttrycker något viktigt. Det är inte
bara ord och toner i ljuv harmoni. Låten bär även på mening och har kraft att förändra. Vad är det han sjunger
om, och publiken stämmer in i? Han sjunger följande ord som med hjälp av kulturanalys kan formas till ett budskap. Läs, lyssna, begrunda och omsätt tankarna och orden i handling. Svårare behöver det inte vara att försöka
förstå och förändra kultur. Vad har vi att förlora på att försöka? Om man lyckas är ändå, oavsett vad man gör,
skrivet i stjärnorna. Det finns ingen best practice, bara handling, rörelse och förändring.
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Visioner är enkla att skapa och uttrycka. Det handlar bara om att använda fantasin. Vad vill vi leva i för värld?
Vad är uttryck för godhet och vilket önskat läge är värt att sträva efter, om vi tillåter oss att drömma. Vad är viktigt? Alla har en åsikt. Låt oss lyssna på varandra, låt oss samtala och utbyta erfarenheter. Tillsammans förfogar
kollektivet över en enorm kraft. Det enda som krävs för att något ska hända är att mångas drömmar svänger i
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takt. Och en förutsättning för att nå dit är att man tillåter sig drömma tillsammans och samtalar om vad som
utmärker ett gott liv och vad som är bra och önskvärda visioner för framtiden.
Imagine all the people living for today
Här och nu lever vi våra liv. I vardagen, på gott och ont. Här och nu, från djupet av befolkningen, i och genom
levt liv, skapas kultur och samhället som erbjuder trygghet och förutsättningar för att bygga en framtid. Här och
nu, om vi bara inser det och förmår omsätta den tanken i handling är ett annat samhälle möjligt.
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Länder är imaginära skapelser, resultatet av kultur. Gränser finns bara i huvudet och kulturen och kan därför
ändras och det är också vad vi ser hända överallt, ständigt. En värld utan länder är möjlig, om tillräckligt många
vill och är beredda att göra vad som krävs för att få det att fungera. Svårt, ja visst, men inte omöjligt. Tankar är
både hinder och möjligheter. Kultur är inte, kultur blir till och skapas mellan människor. EU-projektet är lätt att
kritisera och det har visat sig svårt att hålla samman. Men varför begränsa sig till EU när det går att göra samma
sak för alla på jorden? Att föreställa sig något sådant är inte svårt. Varför drömmer så många om motsatsen? Eller låt mig förtydliga: Varför röstar man på politiker som vill något annat än det man drömmer om, när man tillåter sig att verkligen drömma? Vi behöver fundera, reflektera och samtala om det, inte debattera vad som är realistiskt eller ekonomiskt fördelaktigt. Samtal öppnar upp och för samman. Debatten är en återvändsgränd som för
samhället bort från hållbarhet. Debatter om flyktingkvoter, priset på bensin, trängselavgifter och skattesatser är
inte vad som bygger en värld att drömma om. Höjden på våra drömmar säger något om kulturen idag och om
framtiden som finns där som en virtuell möjlighet.
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace
När inget annat än solidaritet finns att dö för främjas fred och samverkan och det utgör basen för ett hållbart
samhälle. Samverkan är grunden för allt. Människa blir man tillsammans. Målet att undanröja hindren för och
främja det som är hållbart på sikt är vackert och eftersträvansvärt. Vad säger oss det faktum att ingen älskad och
framgångsrik artist sjunger om fritt företagande, sänkta skatter eller minskad invandring? Vad säger oss detta
om vad vi människor egentligen vill ha? Massor, om vi vågar konfrontera våra drömmar och ta insikten på allvar.
Varför drar vi inte kollektivt sådana slutsatser när vi har chansen att säga vår mening om vilken väg mot framtiden som är den önskvärda? Fundera. Reflektera. Samtala.
You, you may say
I'm a dreamer, but I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
En värld som är en, där man lever och dör tillsammans och solidariskt delar på det som jorden har att erbjuda.
En sådan dröm tror jag ingen som är vid sunda vätskor på allvar är motståndare till. Och när man enats om vilken vision som är bra och önskvärd är det dags att skrida till verket, i vardagen. Där skapas framtiden, i och ge-
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nom orden och handlingarna, mellan människor. Världen är resultatet av handling och förutsättningen för handling är visioner. Det spelar roll vad man drömmer om, för chansen finns att drömmarna går i uppfyllelse.
Imagine no possessions
Alla vill äga, men om fler istället gav skulle behovet av ägande minska. Det låter paradoxalt, men det är så det
fungerar. Det är svårt, men inte omöjligt. Låt oss försöka. Bryt upp, bryt upp. Låt oss tillsammans göra det vi
kan för att ta åtminstone ett steg i riktning mot det vi drömmer om, när vi tillåter oss att drömma. Och sedan
ett steg till, och ytterligare ett. Vad hindrar oss?
I wonder if you can
Att vi kan, om det råder ingen tvekan. Men är vi beredda att göra vad som krävs? Framtiden bär på svaret, det
visar sig. Men utan drömmar som vägleder processen, utan handlingar och rörelse som pekar mot hållbarhet
händer inget. Lennons vision är vacker och den bär på hopp. Insatsen kan tyckas hög och det som krävs är möjligen mödosamt, men tänk på vad man får:
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the world
Vem är du? Vad vill du? Jag säger som Lennon och tillåter mig att drömma. Och jag försöker leva i enlighet med
visionen om en annan och bättre värld. En värld byggd på solidaritet, gemenskap och överseende med olikhet
och människors bristande förmåga. Jag drömmer om en värld där man får misslyckas utan att straﬀas. En värld
som byggs tillsammans av och med det som finns. En värld som värnar framtiden, idag. En hållbar värld som är
stolt över sin historia och som hyser framtidstro kan inte uppstå i ett samhälle som tronar på drömmar om fornstora dagar.
You, you may say
I'm a dreamer, but I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will live as one
Jag en drömmare, men det är jag inte ensam om att vara. Alla drömmer om något och det är mer som förenar
oss människor än som skiljer oss åt. Låt oss tillsammans försöka förstå det. Låt oss tillsammans försöka förändra världen. Samtal om den kultur som växer fram mellan och som både påverkar och påverkas av oss är en bra
början. Ett första steg på vägen. Ett försök. Mer än så kan ingen göra, men det är gott nog.
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Fotnoter

1

En av böckerna i serien handlar om just samtal: Samtal om samtal om kultur (Nehls 2016). Det finns inga vatten-

täta skott mellan böckerna, jag ser alla tre titlarna som en kommunicerande helhet.

2

Under arbetet med denna bok har A Thousand Plateaus översatts till svenska, och i Tusen platåer finns ”1227 –

Traktat om nomadologin: Krigsmaskinen” också med, som platå nummer 12, (Deleuze & Guattari
2015:523-623).

3

Detta citat är det första som hämtas från ”1227 – Trakta om nomadologin: Krigsmaskinen.” Alla citat som föl-

jer, där inget annat anges är hämtade från den texten och är en fortsättning på detta citat, som återfinns på sidan
99 i Skriftserien Kairos, 4. Nomadologin.

4

Jag har skrivit en del om begreppet assemblage, vilket jag uppfattat som en giltig översättning av begreppet

från franskans agencement. Assemblage som ett slags hopplock av olika delar, som en sammanhållen helhet.
Sammansättning är en annan möjlig översättning. I den nyligen utkomna översättningen av Mille Plateax väljer
man ordet anordning, som jag gillar mer och mer ju mer jag tänker på saken. Den grundläggande betydelsen av
ordet är: iordningställande, inrättande och fördelning. Här i denna bok spelar just detta begrepp en underordnad
betydelse, så jag väljer oftast att behålla ordet assemblage eftersom betydelsen som begreppet vill fånga torde
framgå av sammanhanget.

5

”Film, eftersom den animerar och temporaliserar bilden, är både ett betydelsefullt uttryck, och ett material som

visar en hög grad av släktskap med andra materiella uttryck: illustrationer, musik, litteratur, etc. Film borde därför inte förstås som språk, utan som signal-materia.” Eftersom citatet är hämtat från en engelsk översättning av
det franska originalet väljer jag att lägga min översättning från engelska i noten istället för tvärtom. Vill man läsa mer om detta kan nämnas att Deleuze ägnade en stor del av sitt senare författarskap åt film, vilket resulterade i två volymer (Cinema 1. The Movement-Image och Cinema 2. The Time-Image). I korthet går böckerna ut på att undersöka filmmediet i enlighet med tanken om att ”hjärnan är filmduken” och att filmen är en teknologi med agens nog att förändra människors perception.
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6

“A performative understanding of scientific practicies, for example, takes account of the fact that knowing does

not come from standing at a distance and representing but rather from a direct material engegment with the world.”

7

“Agential realism is an epistemological and ontological framework that cuts across many of the well-worn oppo-

sitions that circulate in traditional realism versus constructivism, agency versus structure, idealism versus materialism, and poststructuralism versus Marxism debates. In its reformulation of agency and its analysis of the productive, constraining, and exclusionary nature of naturalcultural practices, including their crucial role in the materialization of all bodies, agential realism goes beyond performativity theories that focus exclusively on the human/social realm. Agential realism takes into account the fact that the forces at work in the materialization of
bodies are not only social and the bodies produced are not all human.”

8

“We are responsible for the cuts that we help enact not because we do the choosing (neither do we escape

responsibility because “we” are “chosen” by them), but because we are an agential part of the material becoming of the universe. Cuts are agentally enacted not by wilful individuals but by the larger material arrangements of which “we” are a “part.””

9

Eftersom jag engagerat Johan Asplund tidigare i samtalet vill jag vara tydlig med att denna definition av begrep-

pet simulacra är den som Deleuze använder, bland annat i Diﬀerence and Repetition. Det bör påpekas att den definitionen är en annan än den Asplund utgår från i boken Hur låter åskan, och som jag reflekterar över i inledningen.

256

