Människan och samhället

Det resonemang som förs i denna bok går ut på att ett bra samhälle är ett samhälle där människor
mår bra. I ett bra samhälle ”överensstämmer” människan och samhället. ”Överensstämmelsen” är
traditionellt det som pedagogiken har som sin uppgift, varför vi kan säga att” den goda
pedagogiken” har ”det goda samhället” som sin förutsättning. Sociologin är den vetenskap som
har ”samhället” som sitt vetenskapliga objekt men den borde handla om ”människan och
samhället”, relationen dem emellan; ”överensstämmelsen”. Pedagogiken och sociologin skulle här
kunna komplettera varandra i skapandet av ”det goda samhället”. Sociologin idag har emellertid
ingen föreställning om människan som en människa, som ett jag. Det har däremot psykologin i
psykoanalysen, en psykologi som dessutom kompletterar jaget med ”naturen” och
”kulturen/samhället”. Här finns början till en vetenskap om ”det goda samhället” och ”det goda
livet”.

Förord
Det var i bilen, på väg till Luleå som jag en morgon i april 1997 insåg att den tanke som jag
utvecklar här, den om att människan och samhället måste överensstämma utgör något nytt
inom sociologin, att det faktiskt är en tanke som förutsätter inte bara en ny sociologi utan en
ny vetenskap. Jag blev tvungen att stanna bilen, det var på det berg som vi kallar
Örnnäsberget men som egentligen heter något annat, för att stiga ur bilen och ta lite frisk luft.
För det är mycket ovanligt att man kommer med en ny, egen tanke.1 I regel har man fått den
någonstans ifrån, men glömt det. Jag tänkte strax innan att det kanske var Auguste Comtes
tankar men det var när jag insåg att det ändå är en skillnad mot Comte som jag förstod att jag
tänkt själv: tänkt något eget.
Sedan dess har jag då och då stött på filosofer och sociologer som tänkt något liknande men
inte detsamma. Säkert finns det någon som någonstans någon gång har sagt detsamma, men
det spelar en mindre roll för det är ändå ett helt främmande tankesätt för dagen
medelklassvetenskap att man kan tänka ”annorlunda”: en ”vetenskap” som har gjort det till
sin sanning att upprepa vad den och den och den har sagt. Det är också något nästan
obegripligt (i dagens samhälle) hur man kan tänka ”något eget”. Varifrån kommer en sådan
egen tanke? Så, inte att undra över att jag blev darrig. Jag beslöt att hålla tyst om tanken och
fundera vidare. Sedan dess har jag arbetat med det som läggs fram i den här boken. Jag har
skrivit papers till sociologimötena, som i regel har mötts av oförståelse. Tanken om
överensstämmelsen har emellertid aldrig lämnat mig. Den verkar så riktig! Så sann!
Till slut vill jag komma med ett förslag till läsning av boken: Det finns väldigt många
fotnoter i boken. Hoppa över dem vid den första läsningen och försök bara att fånga tanken
om överensstämmelsen!

1

Att du inte tänker själv just när du läser en text, är begripligt (se till exempel Mats Rosen-gren Den tänkande
texten, sid 5-16 i Res Publica nummer 39 som ägnas åt ”den tänkande skriften”) men inte för att det endast finns
ett sätt, en mening, att läsa en text: du kan till exempel missuppfatta texten utan för att du, frivilligt, av intresse,
låter dig ledas i ditt tänkande och i detta tänkande använder du dig av redan färdiga former av tänkande som du
mött och omges av i ditt liv. I en roman följer du antagligen författarens tänkande nära men i andra texter, som
denna text, försöker du att följa min tanke, söker efter den utan att det är säkert att din och min tanke kommer att
sammanfalla. Det beror på att tänkandet inte är det som de postmoderna ”filosoferna”, särskilt Jacques Derrida
(1967: Rösten och fenomenet. Bokförlaget Thales. Stockholm 1991) påstår: att tänkandet är en text, någonting
grammatiskt, språkligt utan tänkande handlar om meningsskapande, Se Antony Lindgren: Vad är ett språk?
Paper presenterat för Teorigruppen, på Sveriges Sociologförbunds årsmöte, vid SOFI, Stockholm den 2-4
februari 2004, samt Daniel Birnbaum och Sven-Olov Wallenstein. Fenomenologi och dekonstruktion, sid 7-48 i
Derrida 1991. Denna postmoderna ”filosofi” är endast en ideologi (som utgår ifrån att tänkandet är detsamma
som medelklassens (kon)textualiserade (sic!) värld). Om tänkande, och i synnerhet om detta att tänka själv, se
Kirkegaard (1846).
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