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Förord 

Intresset för att studera intellektuella väcktes redan under min grundutbild-
ning. Under ett seminarium diskuterade vi den för sociologer ständigt närva-
rande relationen mellan aktör och struktur. Vi problematiserade berättelser, 
myter, diskurser och deras betydelse för hur vi tänker, talar och agerar som 
sociala varelser. I samband med diskussionen nämndes intellektuella som 
särskilt ansvariga för de beskrivningar som skapar vår verklighet. Därefter 
benämndes samtida intellektuella, av någon, i förbigående, som frånvarande.  

Jag uppfattade spontant bortavaron märklig. Det fattas ju inte personer 
som på olika sätt vill – och försöker – påverka samhällsutvecklingen. Det 
publiceras en strid ström av debattböcker och det finns en uppsjö av tidskrif-
ter och dagspress som erbjuder plattformar för åsiktspublikation. Sedan 
1990-talet har fler radio- och Tv-stationer inneburit att utrymmet för debatt 
mångfaldigats. På senare år har det dessutom tillkommit bloggar, podsänd-
ningar och mängder av nya debatt- och diskussionsfora, inte minst genom 
internet. Intellektuella borde rimligen vara mer närvarande än någonsin. Men 
när jag tittade närmare på hur intellektuella beskrevs av andra än mina semi-
nariedeltagare domineras beskrivningen av intellektuella som frånvarande. 
Där väcktes ett intresse för att förstå hur de som formar vår världsbild för-
svunnit.  

Jag vill tacka Fredrik Palm och Tora Holmberg som introducerade mig 
för avhandlingens teoretiska perspektiv. Ett tack går också till Erik Hannerz 
och Sverre Wide som opponerade på en tidigare version av texten i samband 
med mitt slutseminarium. Jag vill också tacka avhandlingens dubbelläsare 
Per Gustafsson och Patrik Aspers vars kritiska blickar bidrog till att texten 
slutligen kunde läggas fram. Under projektets gång har två handledare följt 
arbetets väg från idé till färdig avhandling. Först Mats Franzén och därefter 
Rafael Lindqvist. Tack till er båda.  

 
Avhandlingen har finansierats med bidrag från:  
Adolf Lindgrens stiftelse 
Stiftelse Lars Hiertas minne 
Göransson-Sandviken stipendium  
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Inledning 

I slutet på 1980-talet skrev den nordamerikanske historikern Russel Jacoby 
att intellektuella håller på att dö ut.1  Litteraturkritikern Stefan Collini skrev 
några år senare att samtida beskrivningar ofta fokuserar på intellektuellas 
frånvaro.2 Strax efter millennieskiftet frågade sig den engelske sociologen 
Frank Furedi vart alla intellektuella tagit vägen i en bok med samma namn.3  

Frånvaro är ett så vanligt tema när intellektuella diskuteras att Gil Eyal 
och Larissa Buchholz tar det som utgångspunkt när de tittar närmare på vad 
de beskriver som sociologin om de intellektuella i The Annual Review of 
Sociology: ”... a great deal of the most recent literature on intellectuals 
seems to announce their decline and disappearance.”4 Artikelförfattarna 
nämner Jacobys text som en startpunkt för en debatt om de intellektuella 
som en döende art eller inte.5  

En vidare läsning av samtida texter som på olika sätt förhåller sig till in-
tellektuella ger vid handen att böcker och artiklar som Eyal och Buchholz 
refererar till endast utgör ett axplock som beskriver intellektuella på ungefär 
samma sätt: en samhällsaktör, som sedan upplysningen kämpat mot den 
politiska och religiösa makten (som i många fall varit samma sak) är borta.  

Varför har de intellektuella försvunnit? Det är frågan som drivit avhand-
lingsarbetet. En omedelbar invändning mot den ovanstående frågan är att det 

                                                
1 Jacoby Russel, The Last Intellectuals (New York: Basic Books, Inc., Publishers). s. 6. Den 
något dramatiska beskrivningen av de intellektuellas död är ett ämne som också andra be-
skrivningar av de sentida intellektuella tar upp på olika sätt. Exempelvis frågar sig David L. 
Shalk om de intellektuella är en döende art i sin artikel Are the intellectuals a dying species? 
Shalk David L, i Intellectual in Politics - From the Dreyfus affair to Salman Rushdie (London 
and New York: Routledge, 1997) s. 1.ff. för att nämna några texter.  
2 Collini Stefan, Absent Minds -Intellectuals in Britan (New York: Oxford University Press, 
2007). s. 451.  
3 Furedi Frank, Vart har alla intellektuella tagit vägen? Stridsskrift mot det begynnande 
2000-talets förflackare (Göteborg: Daidalos). s. 32.f.   
4 Gil Eyal och Larissa Buchholz, From the Sociology of Intellectuals to the Sociology of 
Interventions i The Annual Review of Sociology, (Vol. 36: 117-137 (Volume publication date 
August 2010). s. 118 
5 ”This is particularly true for the specifically American debate about “public intellectuals.” 
Beginning in 1987 with the publication of Jacoby’s The Last Intellectuals, the neologism 
“public intellectuals” has sparked a resurgence of debate about intellectuals, yet most of it has 
been confined to the question of whether they are a dying breed or not ( Jacoby 1987, Kellner 
1997, Donatich 2001, Posner 2001, Fuller 2004, Townsley 2006, Drezner 2008, Fleck et al. 
2009).” Gil Eyal och Larissa Buchholz, From the Sociology of Intellectuals to the Sociology 
of Interventions i The Annual Review of Sociology, s. 118 
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knappast saknas personer som från olika plattformar agiterar och problema-
tiserar allt från världsåskådningar, politiska ideologier, idéer och åsikter. 
Men de beskrivs i regel som debattörer och inte som intellektuella? Vad är 
skillnaden mellan en intellektuell och en debattör? När jag funderade på 
frågan vände jag mig till närmaste uppslagsverk och läste en text som sedan 
dess hängt på väggen i samtliga arbetsrum jag suttit i under tiden jag arbetat 
med avhandlingen.6 Det visade sig att frågan om skillnaden mellan intellek-
tuell och debattör nyanserade frågan om varför de intellektuella försvunnit.  

intellektuell, (fr. intellectuel, av lat. intellectua´lis, till intelle´ctus, ’uppfatt-
ning’, ’föreställning’, ’insikt’) en mångtydig benämning på den som med sina 
idéer söker påverka samhällsutvecklingen. Ordet används i både en snävare 
och en vidare innebörd. Enligt den förra är det bara ett fåtal som förtjänar be-
nämningen intellektuella, nämligen de som obundna av yttre intressen tar till 
orda i tidens stora frågor. Enligt den senare är intellektuella alla de som mer 
eller mindre yrkesmässigt skapar eller förmedlar kunskaper, värderingar och 
attityder, alltså samhällsgrupper som forskare, författare, lärare, präster osv. 
Ordet intellektuell användes till en början som ett vedernamn om vänsterin-
tellektuella. Den som gav spridning åt benämningen var framför allt den hö-
gerinriktade författaren Maurice Barrès. I positiv mening brukades ordet som 
rubrik till ett upprop som publicerades i den franska tidningen L’Aurore 
1898. Uppropet var en protest mot Dreyfusaffären, och initiativtagare var 
Émile Zola. Användningen av ordet i olika länder speglar ofta olika kulturer 
och traditioner. Medan den franske intellektuelle är ett ensamt snille i univer-
sitetskvarterens Paris, är hans svenska motsvarighet en beskedligare, mer 
tjänstemannalik typ. Inte sällan och i synnerhet i det nazistiska Tyskland har 
intellektuell haft en negativ klang. Den typiske intellektuelle var där inte bara 
världsfrånvänd utan också besatt av landsförrädiska idéer.7  

En närläsning möjliggör en tolkning som säger att en intellektuell med hjälp 
av idéer försöker påverka samtidens stora frågor. Vilket sker genom att 
skriva eller på något sätt yttra sig med syftet att förändra. Läser vi vidare 
säger oss texten att det finns en snävare föreställning om intellektuella som 
obundna av yttre intressen. Den föreställningen borde inte diskvalificera 
författare, skribenter, bloggare eller de som använder sig av dagspress, radio 
eller internet som ett forum för debatt för att kopplas samman med represen-
tationen intellektuell, så länge de inte företräder någon annan än sig själva 
med syfte att förändra.  

                                                
6 Valet av den svenska nationalencyklopedin som källa kan motiveras med Les Philosphes 
eller filosofernas betydelse för hur intellektuella beskrivs. När man talar om encyklopedister-
na refererar man i regel till personligheter som Voltaire, Denis Diderot, Jean le Rond d'Alem-
bert och Émile Zola som med risk för sina egna liv utmanade kyrkan och den politiska mak-
ten för att skapa ett annat samhälle, och det är en grupp människor som ofta nämns i samband 
med såväl det moderna samhället och de intellektuellas tillblivelse. 
Texten om intellektuella är hämtad från Nationalencyklopedin, 2004-11-24. Källa: Nat-
ionalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212300. Det är texten som 
helhet som presenteras ovan och den saknar författare.  
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Intellektuell kopplas därefter samman med en vidare föreställning där 
förmedling av kunskap, värderingar och attityder står i centrum. Det skulle 
kunna inkludera en rad olika yrkeskategorier, särskilt sådana som blivit allt 
vanligare under senare år: jag tänker närmast på terapeuter, coacher och 
liknande. Nationalencyklopedin nämner också yrkesidentiteter som forskare, 
lärare och präster, vilket är yrken som traditionellt sörjt för den typen av 
upplysning och kunskaper som numera går att få på annat håll. Det är inte 
brist på människor som förmedlar kunskap, värderingar och attityder: fors-
kare, lärare och präster är yrken som alltjämt finns i vår samtid, och det är 
inte svårt att finna företrädare för något av dessa yrken som ägnar sig åt 
samhällsdebatt.  

En vidare läsning av texten kopplar samman intellektuella med dreyfusaf-
fären och kampen mellan en enskild person och den politiska makten. Där-
med skärps föreställningen. En skärpning som också Eyal och Buchholz 
berör i sin artikel. Det handlar inte bara om att utifrån en autonom position 
debattera eller torgföra en åsikt. Det handlar om att rikta debatten åt ett sär-
skilt håll: mot den politiska makten.  

Citatet nämner Émile Zola, Alfred Dreyfus och Maurice Barrès. Det är 
personer som har olika roller i det drama som fängslade världen i slutet på 
1800-talet. Affären ger på så sätt beskrivningen av intellektuella en form: 
särskilt relationen mellan en fri debattör som agerar politiskt i förhållande 
till den politiska makten. 

Den korta texten från den svenska upplagan av nationalencyklopedin är 
på många sätt en sammanfattning av den vedertagna beskrivningen av intel-
lektuella, en beskrivning som innehåller en autonom agitator som med för-
nuftet som vapen kämpar mot den politiska makten med ambitionen att för-
ändra samhällsutvecklingen. Med andra ord har kopplingen till kunskap, 
kritik och dreyfusaffären, till Frankrike och i många fall upplysningen skapat 
en diakron föreställning där tecknet intellektuell bär med sig en historisk 
föreställning som ger tecknet mening och innehåll. Vilken betydelse har den 
föreställningen för samtidens frånvaro?  

Jag frågade mig vad skillnaden mellan en intellektuell och samhällsdebat-
tör var, och på många sätt var skillnaden hårfin. Den handlar om att en de-
battör talar från en position som inte nödvändigtvis är autonom, och det är 
inte heller nödvändigt att debattören riktar sin argumentation mot den poli-
tiska makten. Om vi godtar den skillnaden skulle i många fall flera skriben-
ter och debattörer som på olika sätt gör sig hörda kunna beskrivas som intel-
lektuella, men gör det inte. Så för att besvara den ursprungliga frågan om-
formulerades den till: hur gick det till när diskursen om de intellektuella 
förändrades från en beskrivning av en hjälte till försvunnen?  

Kultursociologen Jeffrey C. Alexander skriver att varje beskrivning bär 
med sig en uppsättning kollektiva representationer och medföljande koder 
vilket skapar en retorisk kokbok. Om vi läser texten från nationalencyklope-
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din med hjälp av Alexanders tanke om kollektiva representationer säger det 
oss att det finns en föreställning om intellektuella med rötter långt tillbaka i 
tiden. Och föreställningen inte bara handlar om vad de skriver eller säger, 
utan lika mycket om hur de agerar eller performativt framställer sig som 
intellektuell: 

Behind every actor´s social and theatrical performance lies the already estab-
lished skein of collective representations that compose culture – the universe 
of basic narratives and codes and the cookbook of rhetorical configurations 
from which every performance draws.8  

Det finns mängder av texter som beskriver intellektuella på olika sätt. Det 
gemensamma är att de förhåller sig till vad en intellektuell är och vad de gör, 
för att inte tala om vad det borde göra. Genom att titta närmare på några av 
dessa beskrivningar är det möjligt att identifiera den kollektiva representat-
ion texterna förhåller sig till. Om man därefter analyserar hur dessa beskriv-
ningar framställer intellektuella över tid är det möjligt att se hur diskursen 
om de intellektuella förändrats från en hjälte till tyst eller frånvarande.   

Därmed närmar vi oss undersökningens bidrag till den omfattande forsk-
ningen om intellektuella. Det som skiljer mitt bidrag från andra texter är att 
jag istället för att fokusera på vad intellektuella gör, eller snarast inte gör, 
tittar på beskrivningar av intellektuella. Det jag hoppas kunna förklara är 
själva skeendet, hur det gick till när den kollektiva representationen förvand-
lades hellre än att konstatera att intellektuella är borta eller fokusera på vad 
de borde göra. 

Den som endast utgår från att intellektuella försvunnit riskerar att rikta ett 
allt för stort fokus på hur individer agerar snarare än att analysera de proces-
ser (och därmed en rad olika samhällsaktörer och samhällsförändringar som 
på olika sätt bidrar till att förändra diskursen) som bidragit till att intellektu-
ella beskrivs på ett särskilt sätt. Fördelen med ett diskursivt anslag är möj-
ligheten att ta hänsyn till hur strukturella förändringar bidrar till att förklara 
förändringar, och det är ett anslag som ger forskaren möjlighet att anlägga 
ett historiskt perspektiv och på så sätt identifiera hur diskursen samverkar 
med social och institutionell reglering.    

Ett konstruktivistiskt anslag utgår från att intellektuella är resultatet av 
beskrivningar, alltså inte en kategori som är utan som görs, och det är gö-
randet som är avhandlingens analytiska fokus. Därmed skiljer sig textens 
fokus från majoriteten av tidigare undersökningar om intellektuella (vilka 
kommer att redovisas under kapitlet tidigare forskning och utgöra avhand-
lingens empiri). Det handlar om en förskjutning från hur är till hur och i 
stället för att försöka slå fast hur intellektuella är eller bör vara ligger fokus 

                                                
8 Alexander Jeffrey C., Cultural Pragmatics: Social performance between Ritual and Stra-
tegy, (New York: Cambridge University Press, 1998) s. 550.  
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på hur intellektuella skapas utifrån en utgångspunkt som säger att språket 
och hur vi talar om ett socialt fenomen aktivt skapar ett fenomen. Det hand-
lar om att observera observationer, att befinna sig på den nivå där själva 
diskursen är ett objekt.  

Min förhoppning är också att avhandlingen bidrar till något mer än att 
endast förklara hur det kommer sig att intellektuella beskrivs på ett annat sätt 
än tidigare. Det är inte bara intellektuella som beskrivs som frånvarande 
eller förändrade, det gäller mängder av kollektiva representationer som kön 
(där vad som är manligt eller kvinnligt förändrats dramatiskt under histori-
ens gång), olika yrkeskategorier (som politiker för att nämna en representat-
ion som har kopplingar till intellektuella), eller andra sociala fenomen som 
klädstilar (som kan exemplifieras med enskilda plagg som jeans). Tanken är 
att avhandlingen kan bidra till en undersökningsmodell som kan (efter viss 
modifikation) appliceras på andra sociala fenomen.    

Genom att förena olika teoretiska och metodologiska verktyg är ambit-
ionen också att bidra vetenskapssociologiskt. Bidraget består i att förena, 
eller lägga ett större fokus på hur kulturell och institutionell reglering sam-
verkar med diskursiv förändring genom att lägga ett större fokus på de myter 
som bestämmer vad som kan och inte kan sägas i relation till en kollektiv 
representation. Och därefter med hjälp av ett antal teoretiska begrepp analy-
sera hur relationen mellan myter och kollektiva representationen bidrar till 
att den senare förändras. 

Avhandlingens syfte  
Syftet med avhandlingsprojektet handlar om att belysa hur diskursen kon-
struerat representationen intellektuell och vilka konsekvenser den konstrukt-
ionen fått för hur intellektuella beskrivs. Till skillnad från att som lejonpar-
ten av samtida texter som diskuterar intellektuella konstatera att de försvun-
nit, föreslå hur de bör agera vill jag undersöka hur representationen av de 
intellektuella förändrades från förnuftets hjälte till en mer eller mindre från-
varande aktör. 

Min förhoppning är att en diskursteoretisk analys ska visa hur diskursen 
om intellektuella förändrats i relation till en institutionaliserad föreställning 
(eller en myt) men också hur andra diskurser (och myter) bidragit till att den 
institutionaliserade representationen blivit omöjlig. För att bevara syftet 
kommer jag att analysera ett antal för diskursen centrala beskrivningar av 
intellektuella, vilket sker i ljuset av den institutionaliserade föreställningen 
av den intellektuelle som försvunnen.  
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Ansats och teori 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteoretiska bidrag från Hege-
mony and Socialist Strategy kommer att fungera som studiens huvudsakliga 
analysverktyg. Jag kommer också att låta Jeffrey C. Alexanders tankar om 
aktör-strukturperspektiv från Cultural Pragmatics: Social performance be-
tween Ritual and Strategy vägleda min analys. Anledningen till kombinat-
ionen av teoretiska utgångspunkter kommer sig av ett intresse för ett histo-
riskt anslag. Utifrån en sådan utgångspunkt kan man tycka att Michel 
Foucaults diskursanalytiska filosofi skulle passat som analysverktyg.  

En foucaultinspirerad analys tittar på skillnader mellan epoker, perioder, 
som kännetecknas av särskilda begreppssystem. Som jag tolkar vetandets 
arkeologi handlar det om att blottlägga skillnaderna mellan olika kulturer 
eller epoker. Men arkeologiska studier handlar i första hand om att fastställa 
vilket epistem som bestämmer vad som kan tänkas under en bestämd epok. 
En sådan analys tenderar att identifiera en, och bara en, kunskapsregim un-
der varje epok. Och till skillnad från det sättet att undersöka intellektuella är 
jag mer intresserad av att se på hur flera diskurser parallellt kämpar om att 
forma och bestämma hur vi ska uppfatta verkligheten och den aktuella soci-
ala representationen.  

Det jag tar med mig från Foucault är emellertid hans tanke om att förut-
sättningarna för att alls kunna tala om intellektuella handlar om att det måste 
föregåtts av ett urskiljande (som förnuft och vansinne i Histoire de la folie à 
l´âge classique). Det är först sedan något utskilts som det kan bli föremål för 
en diskurs. Därefter sker en social praxis och det är hur denna praxis ska 
studeras Laclau och Mouffe tillhandahåller en mer detaljerad begreppsarse-
nal.  

Pierre Bourdieu är den som kanske mer än någon annan kopplas samman 
med studiet av intellektuella. En bourdieuanalys handlar i stort om en analys 
mellan olika maktsfärer, och särskilt den mellan intellektuella (till vilken 
sociologen i form av universitetsanställd tillhör) och näringslivet. En fältana-
lys i Bourdieus anda skulle ha identifierat ett kulturellt produktionsfält och 
undersökt hur aktörernas symboliska tillgångar används på det aktuella fäl-
tet. En bourdieuanalys tillhandahåller inte de verktyg som på ett tillfredsstäl-
lande sätt skulle förklara hur det kommer sig att intellektuella beskrivs som 
frånvarande ur ett historiskt perspektiv. För min del är det intressantare att 
studera och jämföra historiska och samtida utsagor än vilka kapitaltillgångar 
som värderas inom några specifika fält för att kasta ljus på de intellektuellas 
frånvaro. Därmed är det intressant att använda sig av en teori som fokuserar 
på språket.  

I en inledande fas av avhandlingsarbetet prövade jag Jonathan Potters, 
som Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips beskriver som, dis-
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kurspsykologiska ansats.9 Diskurspsykologin fokuserar i första hand på 
språkbruket i konkreta sociala positioner. Diskurspsykologin handlar inte så 
mycket om förändringar över tid utan koncentrerar sig på att i första hand 
undersöka hur enskilda individer strategiskt använder språket för att fram-
ställa sig själva och världen på ett särskilt sätt, och de konsekvenser detta 
specifika användande får. Med andra ord handlar det om konstruktionen av 
fakta. Det handlar om hur enskilda individer använder språket för att fram-
ställa sig själva och världen på olika sätt i förhållande till att undersöka 
större samhällsförändringar. Det jag intresserar mig för är hur beskrivningar 
förändrat en representation över tid, vilket i större utsträckning handlar om 
att jämföra olika utsagor med varandra. Därmed var det svårt att besvara mitt 
syfte med hjälp av ett diskurspsykologiskt anslag.  

En stor skillnad mellan diskurspsykologin och diskursteorin är att den 
första ser individens aktivitet som central i relation till diskursteorin, som 
snarare ser individerna som styrda av diskurserna. När det gäller relationen 
mellan struktur och aktör tillskriver jag strukturen, i form av myter eller det 
Alexander i Cultural Pragmatics: Social performance between Ritual and 
Strategy kallar kollektiva representationer en större roll för vårt sätt att förstå 
verkligheten i förhållande till diskurspsykologin, även om jag inte utesluter 
en enskild aktörs möjlighet att förändra, en förändring som handlar om att 
beskriva ett socialt fenomen på ett nytt sätt.  

Laclau och Mouffes teori har som utgångspunkt att diskursen är primär i 
förhållande till den enskilda aktören. Men det var inte endast det som av-
gjorde till Laclau och Mouffes fördel. Diskurspsykologin hade varit en bättre 
teori för att närmare studera hur en eller ett antal individer framställt intel-
lektuella i ett enskilt samtal, men det jag intresserar mig för är hur det kom-
mer sig att så många olika utsagor är så överens om att intellektuella för-
svunnit. 

Det finns utöver de ovan angivna en rad andra sätt att studera intellektu-
ella. Det som slutligen gjorde att jag fastande för Laclau och Mouffe var att 
perspektivet erbjöd möjligheten att göra en historisk tillbakablick och analys 
av ett större antal beskrivningar och andra samhällsdiskurser, och hur dessa 
tillsammans och i kamp med varandra bidrar till att forma och förändra dis-
kursen om intellektuella. Det diskursteoretiska perspektivet är mindre forma-
liserat än exempelvis diskurspsykologin, en bourdieuanalys eller en diskurs-
analys utifrån ett foucualtperspektiv. Ett diskursteoretiskt perspektiv kräver 
(och erbjuder möjligheten) att forskaren själv skapar en analysmodell.  

I det följande tar jag kort upp avhandlingens teoretiska ansats. Därefter 
presenterar jag Alexander, Laclau och Mouffes bidrag. Sedan följer en me-

                                                
9 Det var i första hand Potters Representing Reality Discourse, Rhetoric and Social Contruc-
tion som låg till grund för ett teoribygge som ämnade smälta samman två nivåer av retorisk 
analys.  
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tod- och analyspresentation innan analysen av de första beskrivningarna av 
intellektuella genomförs. 

Den språkliga vändningen 
En grundläggande sociologisk utgångspunkt är att kollektiva representation-
er är resultatet av mänskliga handlingar. Med andra ord formas (och föränd-
ras) en sådan representation (som intellektuell) genom att en person agerar 
på ett särskilt sätt, eller genom en social händelse av något slag. Men för att 
en förändring är möjlig måste agerandet eller händelsen beskrivas och kopp-
las till den aktuella representationen. Det i sin tur skapar en särskild diskurs, 
en diskurs som reglerar hur vi talar om den representationen. Med diskurs 
avser jag att språket är strukturerat i olika mönster som i sin tur bestämmer 
hur vi kan tala om olika sociala representationer, som intellektuella. Diskur-
serna är formade i relation till redan existerande samhällsstrukturer eller om 
man så vill diakrona koder och retoriska konfigurationer som möter aktörens 
ambition att beskriva den sociala representationen synkront. 

Intresset för språket och språkliga konstruktioner brukar kopplas samman 
med den språkliga vändningen och efterkrigstidens akademiska diskussion i 
Frankrike. Rörelsen har en rad förgrundsgestalter där några av de mest 
namnkunniga stavas Jacques Derrida, Jacques Lacan, Paul Ricœur, Lévi-
Strauss, Julia Kristeva och Roland Barthes. Samtliga inspirerades på ett eller 
annat sätt av den lingvistiska tradition som introducerades av Ferdinand de 
Saussure.10 Även om det går att koppla intresset för språket till en rad andra 
traditioner och namn kom dessa teoretiker och deras intresse för text att leda 
fram till diskussionen om poststrukturalism och det postmoderna.  

Den språkliga vändningen, där ordet vändning kan tolkas som att forsk-
ningen tar en annan väg, eller till och med vänder sig mot den vetenskapsfi-
losofi som för tillfället dominerar låter dramatiskt. Snarare handlade det om 
att forskare satte människans konkreta språkliga praktiker i centrum.11 Det 
som går under benämningen den språkliga vändningen bärs upp av en upp-
fattning som gör gällande att det inte finns ett enkelt samband mellan språk 

                                                
10 Ernesto Laclau och Chantal Mouffe skriver i Hegemony and Socialist Strategy (London 
New York: Verso) att det är tre intellektuella strömningar som tillsammans gjort deras diskur-
siva angreppssätt möjligt, nämligen engelsk eller amerikansk analytisk filosofi, tysk fenome-
nologi och fransk strukturalism, s. xi.  
11 Vad jag syftar på med att sätta människan i centrum är den vetenskap som i allt större 
utsträckning intresserat sig för subjektet, identitet eller kroppen och i sin tur har sin bakgrund 
i den strömning som går under samlingsbeteckningen postmodernism och kopplas tillbaka till 
brotten med det så kallade stora teorierna eller Grand Theorys som var betecknande för den 
moderna vetenskapen. Jag kommer litet senare i detta kapitel kort diskutera Jean François 
Lyotards bok The Postmodern Condition (Minneapolis: University of Minnesota Press) och 
hans diskussion om de stora berättelsernas fall.  
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och verklighet. Språket är inte bara en kanal genom vilken fakta om världen 
förmedlas. När vi talar gör vi något med språket.  

Det gemensamma för dessa socialkonstruktivistiska perspektiv är språket 
som antas ge det sociala mening och innehåll. Rörelsen har förutom Saus-
sure influerats av Charles S Peirce, George Herbert Mead och inte minst 
Peter L. Berger och Thomas Luckmann.12 Från denna vetenskapliga stånd-
punkt antas att människan saknar en given essens. Vi blir eller gör allt från 
kön till mer flyktiga representationer som exempelvis intellektuell.13  

Det är inte bara delar av sociologin som genomgått perspektivförändring-
ar under 1900-talets senare hälft.14 Detsamma gäller delar inom konsten, 
arkitekturen och en rad andra kulturella fält.15 Förändringen kan enklast be-
skrivas genom skillnaden mellan ett strukturalistiskt och ett poststrukturalist-
iskt förhållningssätt till kunskap.  

Strukturalismen, på det sätt den kom att utvecklas i Frankrike, handlade 
om en strävan att finna en struktur eller en universell princip för att användas 
på alla nivåer av mänskligt liv, en tanke nära besläktad med Saussures sö-
kande efter ett underliggande system av skillnader. En strukturalist menar 
(förenklat) att man kan betrakta det kulturella livet på samma sätt som en 
text, ett system av tecken, skillnader och relationer.16  

                                                
12 Den som vill läsa mer om socialkonstruktivismens grunder och antaganden kan företrädes-
vis läsa Vivien Burrs utmärkta genomgång i hennes bok Social Constructivism. I boken stäl-
ler Burr upp fyra grundantaganden som hon uppfattar som gemensamma för socialkonstrukti-
vister. Den första är en kritisk inställning till självklar kunskap. Det finns ingen självklar 
korrespondens mellan vad vi ser och ”verkligheten”. Det vi ser är endast tillgängligt för oss 
genom språkliga kategorier. Den andra grundpremissen handlar om historisk och kulturell 
specificitet. Det innebär att vår tolkning av det vi ser är präglade av den kultur och den histo-
riska tid vi lever i. Det vi uppfattar är kontingent och föränderligt. Den tredje punkten Burr tar 
upp är samband mellan kunskap och sociala processer. Med det menar hon att det är genom 
just sociala processer, genom interaktion med andra människor vi tillsammans konstruerar 
sanningar om världen. Till sist menar Burr att det finns ett samband mellan kunskap och 
handlingar. Olika vetenskapliga antaganden får också olika konsekvenser för vårt handlande. 
Burr Vivien, Social Constructionism (London and New York: Routledge, 2003) s. 2-5.  
13 Socialkonstruktivismen är äldre än poststrukturalismen och skillnaden mellan poststruktur-
alismen och postmodernismen kan sägas vara skillnaden mellan tanke och tid eller om man så 
vill en kunskapsteoretisk rörelse från språksystem till diskurs. 
14 Exempelvis Finn Wernes Arkitekturens ismer (Stockholm: Arkus, 1997) som tar upp post-
modern arkitektur eller Bill Bufords Hett -En amatörs äventyr som köksslav, pastabagare och 
slaktarlärling (Stockholm: Bonnier Fakta, 2007), en skönlitterär skildring där han framställer 
det amerikansk/italienska köket som postmodernt.  
15 Detta innebär ingalunda att hela det sociologiska fältet går åt denna riktning. Sociologer har 
fortfarande att intresse för storskalig sociologi som främst inriktar sig på långsiktiga sociala 
processer. Ambitiösa verk som exempelvis Manuel Castelles tre band om nätverkssamhället 
är bara ett exempel på en önskan om att förklara större samhälleliga skeenden i vår samtid.  
16 Här förhåller jag mig till strukturalismen som att det är frågan om det endast var frågan om 
språk. Vilket går att jämföra med exempelvis Jean Piagets förhållande till strukturalismen 
som säger att ett barn måste genomgå olika stadier unders sin utveckling och att de inte kan 
gå vidare utan att ha etablerat de nödvändiga strukturerna. Hos honom handlar det snarare om 
en strukturalistisk psykologi och tanken om att enskilda element inte kan studeras enskilt utan 
måste sättas i samband, eller förstås som en struktur. Det är relationerna mellan elementen 
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Saussures betydelse hänger samman med att han var en av de första som 
betraktade språket som ett system av tecken. Han grundade den strukturella 
lingvistiken som skulle ligga till grund för strukturalismen och senare post-
strukturalismen.  

Strukturlingvistiken har kritiserats från flera håll. Den danske filosofen 
Peter Kemp skriver att strukturlingvistiken var ett mode, med paroller som: 
”Språket behärskar människan och inte tvärt om.”17 Kemp skriver vidare att 
Saussure skulle blivit förvånad om han fått veta att hans fackvetenskapliga 
”filosofi” om språket som system gjorts till en absolut filosofi med global 
giltighet.18 En av de vanligast förekommande kritiska kommentarerna om det 
strukturlingvistiska tänkandet formuleras av Louis-Jean Calvet i hans bio-
grafi om Barthes: ”… systemen är viktigare än de olika objektens ex-
istens.”19 De kritiska synpunkterna kommer ofta från det socialkonstruktiv-
istiska hållet, vilket är ett samlingsnamn bland många (poststrukturalism och 
postmodernism) där vetenskapen ställer sig kritisk till idén om det underlig-
gande och välordnade.  

Det ovanstående illustrerar en övergång eller utveckling från Saussure 
och strukturlingvisternas försök att finna en underliggande struktur (eller 
arkimedisk punkt), till att betrakta språket som något konstruerande och 
grundläggande för våra tankar och därmed konstruktionen av våra subjekt 
som något kontingent och föränderligt. Samlingsnamnet på flera av de filo-
sofer, sociologer och andra företrädare för olika discipliner som följt denna 
utveckling är i regel poststrukturalister, även om de själva inte alltid känner 
sig bekväma med den kategoriseringen.  

För en poststrukturalist handlar det om att bejaka den komplexa ”verklig-
het” som är vår värld. Det är ett sätt att förhålla sig till världen där den mo-
derna vetenskapens rationalitets- och förnuftstänkande och tro på essiental-
ism framför konstruktivism, ersatts med en närvarande osäkerhet. Det hand-
lar därmed kritiskt förhålla sig till det tänkande som på många sätt utgjorde 
grundfundamentet för upplysningen och de intellektuellas möjlighet att ut-
mana de i första hand religiösa förklaringar som höll samman världsbilden. 

Alexander 

Laclau och Mouffes teoretiska bidrag skulle kunna sammanfattas i en fasci-
nation inför samhällets relativa stabilitet. På så sätt hänger de teoretiska kon-
struktionerna samman. Trots att det inte är kärnan i deras argument sällar sig 
                                                                                                              
som är det intressanta. Det gäller också för Louis Althusser som benämns strukturmarxist 
även om han själv kände sig obekväm med kopplingen till strukturalismen.   
17 Kemp Peter, Döden och maskinen (Stockholm/Stehag: Symposion Bokförlag, 1990). s. 70.  
18 Ibid., s. 72.  
19 Calvet Louis-Jean, Roland Barthes. En biografi (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bok-
förlag Symposion AB, 1994) s. 258.  
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såväl Jeffrey C. Alexander som Laclau och Mouffe till den poststrukturalist-
iska hållning som säger att samhället konstitueras och förändras genom vårt 
sätt att beskriva det. 20 En tanke de delar med en rad företrädare som kopplas 
samman med samma hållning på olika sätt. En av dessa är Jean-François 
Lyotard som skriver:  

Consensus is a horizon that is never reached. Research that takes place under 
the aegis of a paradigm tends to stabilize; it is like the exploitation of a tech-
nological, economic, or artistic “idea.” It cannot be discounted. But what is 
striking is that someone always comes along to disturb the order of “rea-
son.”21  

Den gemensamma utgångspunkten är att samhället hålls samman av god-
tyckliga idéer eller föreställningar om olika fenomen. Godtyckligheten inne-
bär att en gemensam överenskommelse aldrig kan bli hundraprocentig. 
Alexander skriver att vi visserligen lever i ett fragmenterat samhälle, men att 
vi trots allt delar gemensamma föreställningar och att de bidrar till att hålla 
ihop det. Därmed är det möjligt att förändra uppfattningen om olika fenomen 
– som intellektuella – genom att någon ifrågasätter de föreställningar vi är 
överens om.  

Alexanders neofunktionalistiska perspektiv handlar om att förena ett ak-
tör- och strukturperspektiv i sina analyser. Det är en utgångspunkt han driver 
i flera texter. Jag väljer att fokusera på en artikel där hans viktigaste analy-
tiska redskap presenteras. I Cultural Pragmatics: Social performance be-
tween Ritual and Strategy är utgångspunkten att samtidens allt mer pluralist-
iska samhällen saknar de sammanhållande ritualer som kännetecknade me-
deltidens, och även tidigare samhällens sociala sammanhållning: ”If there is 
one cultural quality that marks the earliest forms of human social organiza-
tion, it is the centrality of rituals.”22  

Alexander hänvisar till Max Weber som var bland de första att påpeka 
hur det medeltida och moderna skilde sig mellan karisma och rutinisering 
och från ett traditionellt till ett värde- och målrationellt samhälle.23  

Contemporary societies revolve around open-ended conflicts between parties 
who do not necessarily share beliefs, frequently do not accept the validity of 
one another´s intention, and often disagree even about the descriptions that 
people offer for acts.24 

                                                
20 Ett utförligare resonemang om de skiften och implikationer som Laclau respektive Mouffes 
bakgrund hade på utformandet av Hegemony and Socialist Strategy finns i introduktionen till 
Simon Critchley och Oliver Marchenats Laclau a critical reader (London and New York: 
Routledge, 2004).  
21 Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, s. 61. 
22 Alexander, Cultural Pragmatics: Social performance between Ritual and Strategy, s. 527.  
23 Alexander, Cultural Pragmatics: Social performance between Ritual and Strategy, s. 528. 
24 Ibid. 
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Det finns rituella och symboliska aktiviteter som håller samman en grupp 
eller nation på olika nivåer.25  

At both the micro and the macro levels, both among individuals and between 
and within collectivities, our societies still seem to be permeated by symbol-
ic, ritual-like activities. It is precisely this notion of ”ritual-like,” however, 
that indicates the puzzle we face. We are aware that very central processes in 
complex societies of symbolic, and that sometimes they are also integrative, 
at the group, intergroup, and even societal level. But we also clearly sense 
that these processes are not rituals in the traditional sense.26  

 

Hur vi talar om exempelvis intellektuella kan alltså beskrivas som en ritual-
lik handling, ett sätt att positionera sig i diskursen om de intellektuella. Men 
hur kommer det sig att så många har samma beskrivning?  

Myter och kollektiva representationer 
Manuskripten består, som Alexander påpekat, av kollektiva representationer 
och dess medföljande koder som i sin tur formas, eller till och med bestäms 
av myter, men också av berättelser som skapas av specialister som manus-
författare, journalister och talskrivare: ”Systems of collective representations 
range from ´time immemorial` myths to invented traditions created right on 
the spot, from oral traditions to scrips prepared by such specialists as play-
wrights, journalists, and speech writers.”27 I traditionella samhällen är berät-
telserna eller ritualerna mytiska och som Alexander beskriver dem genom att 
citera Johan Huizinga: ”beautiful, actual, holy form.”28 Alexander skriver att 
de vackra och heliga berättelserna skiljer sig från samtidens allt mer kom-
plexa samhälle där det snarare handlar om praktiker som performativ fram-
ställning (performances).  

Han skriver vidare att det var lättare för en berättelse eller en myt att få 
fäste eller smälta samman i ett traditionellt samhälle. I tidigare samhällen 
förenades de kollektiva representationerna, aktörerna och publiken i en.29 I 
ett samtida och betydligt mer komplext samhälle, inte minst i förhållande till 
religion, finns möjligheten att tolka och förhålla sig till bibeln, skapelse- 
eller andra berättelser på ett annat sätt. Vilket enligt Alexander kan kopplas 

                                                
25 Typiskt integrerande processer i Sverige är till att börja med föreställningen om att Sverige 
finns en uppfattning som förstärks genom typiskt svenska rituella aktiviteter som val-
borgsmässofirande, midsommar eller den för nationen närmast heliga fikarasten. 
26 Ibid., s. 528. 
27 Ibid., s. 530. 
28 Ibid., s. 533. 
29 Det kan enklast jämföras med föreställningen om en gud, något som både prästen och 
publiken var överens om. Få, om ens någon, trodde annat än att gud fanns och att prästen var 
något annat än den som återgav den sanna berättelsen om hans liv, ett liv som fanns beskrivet 
i bibeln. Det som stod i den boken uppfattades inte som myter eller uppdiktade berättelser 
utan som sanna skildringar. 
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till att betydligt fler har tillgång till de mytiska berättelserna genom att allt 
fler kan läsa. Och till skillnad från tidigare finns mängder av konkurrerande 
berättelser.30  

För ett en berättelse ska fungera måste aktören förhålla sig till samhälle-
liga myter eller manuskript på ett sätt så att publiken kan tolka aktören utan 
problem. Alexander skriver att en riktigt lyckad överföring präglas av att 
publiken inte ens tänker på att det är en aktör, som när vi som teaterpublik är 
övertygade om att skådespelaren på scenen är den roll han eller hon spelar. 
Det är människor, som Alexander skriver, människor av kött och blod som 
såväl berättar som kodar dessa representationer. Därmed förenas kollektiva 
och historiska berättelser, myter och föreställningar (eller om man så vill 
strukturer) med människor (eller om man så vill aktörer).31  

Det vi kan fråga oss är vad dessa bakgrundsföreställningar består av, hur 
de ska undersökas och hur de kan analyseras för att spåra förändring. Med 
hjälp av Laclau och Mouffes teoretiska begrepp hoppas jag kunna göra just 
det.  

Laclau och Mouffe 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är mest kända för Hegemony and Soci-
alist Strategy från 1985, en bok som bör betraktas som idédokument. Att 
skriva en avhandling utifrån Laclau och Mouffes teoretiska begreppsapparat 
innebär som nämnts en speciell utmaning eftersom de inte tillhandahåller 
empiriska begrepp på samma sätt som andra diskursanalytiker.32 Det gör att 

                                                
30 Här blir kopplingen till filosoferna och deras arbete med encyklopedin intressant. De pre-
senterade en annan berättelse än bibelns. Det var genom den utvecklade tryckkosten de kunde 
utmana bibeln som den enda källan till sanning. Men det räcker inte med en bok, för att 
innehållet ska göra skillnad måste det förmedlas. Därför bestämde sig redaktörerna att texter-
na skulle skrivas på franska och inte som brukligt på latin, och för att inkludera så många som 
möjligt kompletterades texterna av planscher och illustrationer för att på så sätt göra det 
möjligt för alla som inte kunde läsa att ta till sig innehållet. 
31 Jag tolkar Alexanders beskrivning och skillnad mellan två samhällen genom upplysningen. 
Före encyklopedisternas arbete fanns få texter som utmanade bibelns beskrivning av världen. 
Det var prästerna som genom, och med hjälp av bibeln kunde hävda sig själva som aktörer i 
förhållande till den bakgrundsberättelse som handlar om himmel och helvete och vad som 
kunde drabba den som inte följde Guds påbud. I och med upplysningen utmanades berättelsen 
utifrån ett vetenskapligt perspektiv och det genomfördes med ett uppslagsverk som genom sin 
storlek utmanade den bok som dittills burit på ”sanningen”. Encyklopedin och händelserna i 
samband med dess tillkomst kan sägas vara en av alla de myter som på olika sätt håller ihop 
ett samhälle genom att tillhandahålla de kollektiva representationer och medföljande koder 
som i sin tur skapar en retorisk kokbok som både möjliggör och låser en specifik social repre-
sentation.  
32 Jonathan Potter och Margret Wetherell och deras Discourse And Social Psychology - Be-
yond Attitudes and Behaviour (London � Thousand Oaks � New Delhi: Sage Publications, 
2004) nämnas som ett exempel på diskursanalytiska texter som innehåller såväl teoretiska 
verktyg som förslag på metod. Det gäller i synnerhet Potters Representing Reality - Dis-
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det krävs en begreppsprecisering för att det ska vara möjligt att använda 
deras teori som empiriska verktyg. Nedan följer en genomgång av de be-
grepp som jag valt att använda för att besvara avhandlingens syfte. 33 

På samma sätt som Alexander och Lyotard skriver Laclau och Mouffe att 
samhället hålls samman av godtyckliga idéer eller föreställningar om olika 
fenomen. Godtyckligheten innebär att en gemensam överenskommelse ald-
rig kan bli hundraprocentig. Det går att förändra uppfattningen om olika 
fenomen genom att ifrågasätta dem. Ett sätt att beskriva en godtycklig idé 
eller gemensam överenskommelse är med hjälp av begreppet myt, vilket 
Alexander gör, och Laclau. 

Myt 
Laclau och Mouffe utgår från att språket ger oss kunskap om vår omvärld 
och att språket därmed är tvingade för vår förståelse av omvärlden. De skri-
ver därefter att språket aldrig kan bli totalt, en berättelse skapar alltid en 
motberättelse. Det är en tanke som Laclau och Mouffe hämtar hos Saussure 
som pekade på att det alltid finns en motsats eller en relation som skapar 
förståelse. För att illustrera etableringen av en motberättelse eller en bipolär 
opposition kan vi återvända till nationalencyklopedins beskrivning av intel-
lektuella i relation till den religiösa och politiska makten. Det finns hela 
tiden något utanför som skapar en representation. Därmed också något som 
skapar en klyfta, vilket leder till att representationen aldrig kan bli total. 
Relationen till det andra gör alltid representationen öppen.  

Alexander skriver att det finns kollektiva representationer eller diakrona 
föreställningar som bestämmer hur vi kan tala om olika sociala fenomen. 
Laclau använder sig av begreppet myt på samma sätt. Han skriver att myten 
”fryser” representationen. I vanliga fall brukar vi uppfatta myt i stil med 
vanlig men felaktig uppfattning.34 I den kommande analysen används myt-
begreppet på samma sätt som Laclau beskriver det: som ett exempel på en 
representation vilken inte har något samband med en strukturell objektivitet. 
Han skriver att vilket subjekt som helst är en myt eftersom den ger ett socialt 
fenomen mening. 
  

                                                                                                              
course, Rhetoric and Social Construction London � Thousand Oaks � New Delhi: Sage Pub-
lications, 1996) som innehåller relativt detaljerade beskrivningar av såväl teori som metod. 
33 Ett utförligare resonemang om de skiften och implikationer som Laclau respektive Mouffes 
bakgrund hade på utformandet av Hegemony and Socialist Strategy finns i introduktionen till 
Critchley och Marchenats Laclau a critical reader (London and New York: Routledge, 
2004).  
34 Myt brukar också kopplas samman med folksägner, legender och sagor. Själva ordet myt 
kommer från grekiskans mýtos som betyder ord eller saga. För en djupare diskussion om 
mytbegreppet är Karen Armstrongs Myternas historia (Stockholm: Albert Bonniers Förlag) 
en utmärkt ingång.  
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Any subject is a mythical subject. By myth we mean a space of representa-
tion which bears no relation of continuity with the dominant ‘structural ob-
jectivity.’ myth is thus a principle of reading of a given situation, whose 
terms are external to what is representable in the objective spatiality consti-
tuted by the given structure.35 

Utifrån Laclau och Mouffes teori kan vi säga att en gemensam myt inte nöd-
vändigtvis innebär att vi är överens om vad en intellektuell är eller ska göra 
eftersom sociala representationer aldrig är färdiga eller totala.36 Myten är 
alltså nödvändig för att vi ska veta vad vi talar om. Samtidigt som vi är 
överens skapar myten en klyfta som möjliggör olika beskrivningar av my-
tens innehåll.  

Hegemoni 
Ett sätt att använda Laclau och Mouffes teori handlar om att i ett material 
eller diskurs studera strävan efter entydighet eller som Laclau och Mouffe 
beskriver det: försök till slutning. Diskursanalysens uppgift handlar med 
andra ord om att kartlägga texter som kämpar om hegemoni.37  

Med fler element som delar av en social representation skapar det samti-
digt fler binära oppositioner eller om man så vill kontingenta oppositioner. 
Om ingen diskurs kan slutas helt och hållet och alla sociala representationer 
är godtyckliga kan man fråga sig hur det är möjligt att alls tala om intellek-
tuella. Samtidigt har vi lärt oss att man inte kan tala om intellektuella hur 
som helst. 

Paradoxen löser Laclau och Mouffe genom termen antagonism. Varje 
försök till etablering av en representation undergrävs av att varje socialt 
system i grunden har en politisk karaktär, vilket innebär att det skapar en 
antagonism. Om vi för att illustrera vänder oss till den aktuella diskursen om 
intellektuella kan vi konstatera att det finns en rad beskrivningar som har en 
hegemonisk föreställning om intellektuella som frånvarande. En etablering 
som genast skapar en antagonism där ambitionen är att beskriva hur intellek-
tuella borde agera. Och det är i förhållande till den hegemoniska föreställ-
ningen om intellektuella som försvunna som driver beskrivningen om hur de 
borde agera. Antagonismen beror på att varje försök till slutning av en repre-

                                                
35 Laclau Ernesto, New Reflections on the Revolution of Our Time  (London � New York: 
Verso, 1990). s. 61.  
36 Winther Jørgensen och Phillips beskriver Laclau och Mouffes mytbegrepp som: ”Myten är 
å ena sidan en missuppfattning av verklighetens art, men är å andra sidan en helt nödvändig 
horisont för våra handlingar ... Samtidigt ger valet av myt en ram för hur det blir meningsfullt 
att diskutera.” Winther Jørgensen Marianne., Phillips Louise, Diskursanalys som teori och 
metod. (Lund: Studentlitteratur, 2000). s. 47.  
37 Hegemonibegreppet hämtar Laclau och Mouffe från författaren och sociologen Antonio 
Gramsci. Han skrev att det inte endast är statens tvångsmakt och det falska medvetandet som 
skapar ett klassherravälde. För att styra måste de styrande vinna de styrdas samtycke. En 
härskarklass måste alltså uppnå ett intellektuellt och moraliskt ledarskap och inte bara ett 
politiskt. 
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sentation etablerar en annan representation till vilken försöket skiljer sig. 
Representationens antagonist gör samtidigt representationen relativt stabil. 

Laclau och Mouffe skriver själva att social ordning är en produkt av prak-
tiker som syftar till att etablera en ordning i kontingenta förhållanden.38 
Därmed kan deras projekt enkelt förstås som ett försök att identifiera försök 
till fixering av olika sociala formationer.39 Därmed kan vi förstå hur myt och 
hegemoni hänger samman. Myten (under förutsättning att det finns en unge-
färlig överenskommelse om vad representationen handlar om) ger mening åt 
(och bestämmer) en social representation, som intellektuell.40  

En av avhandlingens uppgifter blir därmed att identifiera den myt, eller 
de myter, som reglerar hur intellektuella kan beskrivas.41 Och på samma sätt 
som vi identifierar vad en intellektuell är genom att ställa representationen 
till något annat etableras en antagonism vid varje försök till slutning. Och 
därmed, som tidigare påpekats, en klyfta och möjlighet till förändring genom 
att en utsaga kopplar ett annat tecken till representationen. För en sådan be-
skrivning måste vi närma oss ytterligare några centrala termer i Laclau och 
Mouffes teori.  

Nodalpunkter och ekvivalenskedjor 
But if, as we have demonstrated, the social only exists as a partial effort for 
constructing society – that is, an objective and closed system of differences – 
antagonism, as a witness of the impossibility of a final suture, is the 
´experience’ of the limit of the social.42 

Laclau och Mouffe skriver att det finns tecken som är privilegierade när det 
gäller meningsskapande. Sådana tecken kallar de nodalpunkter. Låt säga att 
intellektuell är en nodalpunkt. Som vi kommer ihåg från inledningen besk-
revs nodalpunkten på olika sätt genom att olika element kopplades till den 
aktuella noden för att ge den ett specifikt innehåll. Elementen frånvarande, 
tyst och död framställer nodalpunkten på olika sätt. Laclau och Mouffe skri-
ver att den delvisa fixeringen kommer sig av det socialas öppenhet vilket är 
en konsekvens av att varje diskurs hela tiden överflödas av det diskursiva 
fältets oändlighet men också av inre motsättningar: 

The practice of articulation, therefore, consists in the construction of nodal 
points which partially fix meaning; and the partial character of this fixation 

                                                
38 Mouffe Chantal, Om det politiska (Hägersten: Tankekraft förlag, 2008). s. 24.  
39 Laclau., Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, s.122. 
40 ”Thus, the effectiveness of myth is essentially hegemonic: it involves forming a new objec-
tivity by means of the rearticulation of the dislocated elements. Any objectivity, then, is 
merely a crystallised myth”. Lacalu. New Reflections on the Revolution of Our Time, s. 61. 
41 I sin bok Om det politiska beskriver Mouffe social representation som gemensamma god-
tyckliga idéer eller försök till hegemonisk slutning, vilket med andra ord kan ses som försök 
till fixering av den sociala ordningen, s. 24. 
42 Laclau., Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, s.125. 
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proceeds from the openness of the social, a result, in this turn, of the constant 
overflowing of every discourse by the infinitude of the field of discursivity. 43  

Här närmar vi oss en förklaring till slutningens omöjlighet (vilket är samma 
sak som förändringens möjlighet). Det handlar om att de tecken eller ele-
ment som ger nodalpunkten dess innehåll hela tiden är föremål för diskuss-
ion. Vi kan vara överens om att intellektuella finns. En sådan överenskom-
melse är med andra ord ett försök till hegemonisk slutning. När en utsaga 
börjar beskriva intellektuella etableras intellektuell som en nodalpunkt, men 
för att denna nod (som är ett tomt tecken i sig självt) ska fyllas med mening 
kopplas noden ihop med tecken eller element från vad Laclau och Mouffe 
kallar det diskursiva fältet.  

Fältet består av tecken varifrån varje enskilt försök till slutning hämtar 
särskilda element för att på så sätt fylla den aktuella noden med innehåll. 
Genom att koppla ihop flera tecken med nodalpunkten etableras en ekviva-
lenskedja.44 Det är också förklaringen till nodernas relativa stabilitet. Det är 
alltså fler än ett element som skapar representationens innehåll eller andra 
hegemoniska överenskommelser.  

Laclau och Mouffe beskriver dessa kopplingar av tecken till en särskild 
nod som att elementen görs till moment, vilket är ett försök att partiellt sluta 
en social representation.45 Etableringen av en ekvivalenskedja är med andra 
ord ett försök att göra några element till moment, vilket handlar om att in-
kludera några särskilda element från det diskursiva fältet till den aktuella 
diskursen. Kopplingen är kontingent eller godtycklig, men sällan flyktig, 
vilket i sin tur hänger samman med mytens bestämmande på så sätt att my-
ten utesluter vissa element och möjliggör andra. Men ibland tillkommer nya 
element för att beskriva en social representation. Dessa nya element beskri-
ver Laclau och Mouffe med hjälp av begreppet artikulationer.46 

En artikulation är ett sammanlänkande av element som skapar en ny soci-
al representation. Därmed fångar artikulationsbegreppet förändring. Men det 
innehåller också reproduktion eftersom varje artikulation bygger på tidigare 
språkliga utsagor (myter) för att bli begriplig. Men varje gång någon talar 
om ett socialt fenomen sker i en mening en artikulation eftersom ingen be-
skrivning är en exakt upprepning. Artikulationen är den konkreta handlingen 
som ingår i, bygger på och förändrar diskursen.  

In the context of this discussion, we call articulation any practice establish-
ing a relation among elements such that their identity is modified as a result 
of the articulatory practice. The structured totality resulting from the articula-
tory practice, we will call discourse. The differential positions, insofar as 

                                                
43 Laclau., Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, s. 113.  
44 Ibid., s. 105.  
45 Ibid., s. 106.f.  
46 Ibid., s. 105. 
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they appear articulated within a discourse, we will call moments. By contrast, 
we will call element any difference that is not discursively articulated.47 

Samhället förändrar alltså inte sig självt utan av aktörer som genom artiku-
lationer, eller genom att koppla olika tecken till nodalpunkten förändrar re-
presentationens innehåll. Men det finns en gräns för när olika beskrivningar 
är så olika i förhållande till varandra att man kan utläsa en reartikulation 
eller förändring. De element som fyller noden med innehåll är helt enkelt så 
skilda åt att noden uppfattas på ett nytt sätt. Det gör att en nodalpunkt kan 
vara utsatt för flera formerande diskurser samtidigt. Frågan är dock hur 
många element som kan bytas ut innan hegemonin går förlorad? Svaret på 
frågan kräver en empirisk undersökning.    

En av de utgångspunkter jag tar med mig till analysen är tanken om ett 
diakront synsätt som inkluderar en historisk tillbakablick för att förklara 
skillnaden mellan ett tidigare och samtida samhälle och Alexanders tankar 
om myter och manuskript. Myten skapar en imaginär helhet. Den skapar en 
princip för hur vi kan tala om en social representation. Myten är därmed 
produktiv på så sätt att den på samma sätt som Foucaults maktbegrepp gene-
rerar praktiker eller specifika sätt att tala om intellektuella.  

I tidigare samhällen framstod myterna som heliga, i samtiden handlar det 
mer om att framställa myten performativt. Inledningens korta citat från nat-
ionalencyklopedin visar att representationen eller myten om intellektuella 
har en koppling till dreyfusaffären. Hur klarar sig en närmast helig utsaga i 
ett samtida för att tala med Weber värde- och målrationellt samhälle? Hur 
klarar sig en sådan berättelse i vad samtida sociologer brukar beskrivas som 
ett senmodernt eller postmodernt samhälle? 

Alexander skriver att ett framträdande, för att bli framgångsrikt och över-
tygande, måste framställas på ett sätt som syr ihop berättelsens olika delar. 
Om en aktör misslyckas beror det på att han eller hon inte klarade av att sy 
ihop sin berättelse på ett sätt så att sömmarna doldes. Möjligheten att lyckas 
handlar därmed om att förhålla sig till myter som i sin tur genererar ett ma-
nuskript: ”As constructed by the performative imagination, background and 
foreground symbols are structured by codes that provide analogies and an-
tipathies and by narratives the provide chronologies.”48  

Om vi identifierar en myt och dess innehåll kan vi därmed förstå hur en 
berättelse måste berättas för att förhålla sig till det manus som gör den be-
griplig.  

Genom att läsa ett antal beskrivningar av intellektuella i jakt på en struk-
turerande myt, och därefter betrakta myten som bestämmande för hur intel-
lektuella kan beskrivas är det möjligt att därefter analysera hur noden görs 
genom att undersöka vilka element som utgör den ekvivalenskedja som ger 

                                                
47 Laclau., Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, s. 105. 
48 Alexander, Cultural Pragmatics: Social performance between Ritual and Strategy, s. 530. 



 31 

den dess innehåll. Det är myten som bestämmer hur en intellektuell kan be-
skrivas och beskrivningen görs genom att särskilda element knyts till den 
nodalpunkt som myten bestämmer gränserna för. Härmed närmar vi oss en 
konkret analysmetod. Om vi gör en historisk tillbakablick och jämför be-
skrivningar av intellektuella över tid kan vi identifiera en eller flera myter 
och vilka element som dessa myter möjliggör. Vi kan vidare analysera 
huruvida några element försvinner och andra tillkommer.                                                                                  

Metod 
Avhandlingen är en diskursanalys, men kan inte sägas följa en specifik dis-
kursanalytisk metod. Metoden kan enklast beskrivas som ett sätt att rekon-
struera de struktureringsprinciper som gäller för diskursen om de intellektu-
ella. Syftet handlar om att tydliggöra det som tas för givet, och att reflektera 
över det doldas betydelse. I grunden handlar det om att dra fram föreställ-
ningar och kategorier som diskursens olika bidrag använder för att beskriva 
intellektuella. Det är snarast ett metodologiskt synsätt som ligger till grund 
för hur jag analyserar konstruktionen, upprätthållandet och förändringen 
nodalpunkten intellektuell. Det finns inte en diskursteoretisk metod utan 
flera. Det viktigaste är inte att välja ”rätt” metod utan att man gör något med 
sin empiri, att man genomför en analys, och att det är själva analysen som 
utgår från några specifika teoretiska antaganden. Det skapar en rad utma-
ningar för en diskursanalytiker.  

Om vi sammanfattar metoden ska jag identifiera hur de olika beskriv-
ningarna av intellektuella förhåller sig till samma eller olika myter och vilka 
element dessa myter postulerar. Därefter vill jag se vilka element olika my-
ter (som avgränsar det diskursiva fältet) möjliggör i förhållande till den ak-
tuella nodalpunkten. Det handlar om att finna försök till slutnignar genom att 
närläsa beskrivningar av intellektuella, vilket är samma sak som att identifi-
era nodalpunkten genom att se vilken myt och vilka element som olika be-
skrivningar använder för att fylla noden med innehåll. Och genom att titta 
närmare på hur de olika beskrivningarna eller artikulationerna fyller noden 
med innehåll är det också möjligt att analysera hur intellektuella beskrivs 
och på så sätt förstå hur det gick till när intellektuella förvandlades från 
hjälte till frånvarande. 

Diskursanalytiker presenterar i regel sina resultat som versioner av verk-
ligheten, genom att visa hur olika bidrag gör och möjliggör beskrivningar 
och tolkningar av verkligheten. Det är frågan om att läsa och tolka ett omfat-
tande och mångtydigt material, därför är det viktigt att i möjligaste mån re-
dovisa diskursanalytikerns perspektiv och teoretiska antaganden. Jag väljer 
därför att först fördjupa mig i metodens teoretiska anknytning och därefter 
beskriva hur jag gått till väga när jag genomfört analysen. 
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Gemensamt för såväl strukturalister som poststrukturalister är att språk-
liga tecken får betydelse i relation till varandra och inte ”tingen i sig” eller 
”verkligheten”. Det handlar om att studera hur påståenden konstruerats, och 
vilka effekter dessa påståenden eller konstruktioner får för hur vi uppfattar 
verkligheten. Jag betraktar texterna som ligger till grund för empirin som 
språkliga aktiviteter, som processer, och det är den meningsskapande pro-
cessen som står i fokus. Metoden handlar om att läsa och därmed analysera 
hur beskrivningar av intellektuella konstruerar den kollektiva representation-
en. En läsning som föregås av en del steg.  

Till att börja med handlar det om att välja ut de texter som ska läsas. Där-
efter handlar det (i mitt fall) om att läsa texterna i jakt på den eller de myter 
som bestämmer gränsen för det diskursiva fältet. Om myten är möjlig att 
identifiera kan jag fråga mig hur de element som ger myten innehåll förhål-
ler sig till andra diskurser (eller myter) som bidrar till att forma och förändra 
beskrivningen av intellektuella. Det gör jag genom att i texterna leta slut-
ningar som bidragen använder för att motivera de element som kopplas 
samman med nodalpunkten. 

Till att börja med kan läsningen aldrig vara frikopplad från författaren. 
Att läsa är ett i sammanhanget viktigt begrepp. Det handlar just om att läsa, 
att sortera, att finna och beskriva likheter och skillnader. Diskursanalysen 
blir till sist frågan om en praktik: materialet måste läsas flera gånger, sorte-
ras och utsättas för reflexion. Det handlar om att analysera vad som gör en 
viss utsaga möjlig och hur viss betydelse etableras över tid. Därför får man 
inte som diskursanalytiker blunda för sidospår, meningsskapande återvänds-
gränder, som tillsammans kan bilda en större förståelse för hur en gemensam 
knutpunkt kan bildas. 

En utgångspunkt är att diskurser reflekterar en historisk form. Det finns 
ett antal grundföreställningar – som inte nödvändigtvis är artikulerade – 
vilka är avgörande för att den aktuella utsagan ska platsa i diskursen. Det 
möjliggör och begränsar samtidigt vad som är möjligt att säga. Det spelar 
ingen roll om den som ger sig in i diskursens ”spel” är för, mot eller likgil-
tig. Det finns en ”ordning” att ta hänsyn till. Det gäller därmed för en diskur-
sanalytiker att finna en balans mellan den enskilda utsagans möjligheter och 
begränsningar, och hur beskrivningen förhåller sig till en ”större” historiska 
diskurser inom vilken den enskilda utsagan är möjlig. I den kommande ana-
lysen gör jag inte skillnad mellan större och mindre diskurser. Dock förhål-
ler jag mig till en diskursiv nivå som har en slagsida åt vad man skulle 
kunna beskriva som en institutionell diskurs.49  
  

                                                
49 Med institutionell diskurs menar jag i sammanhanget att diskursen har ett tydligt syfte, att 
det finns en bestämd ordning vad gäller form och innehåll som är socialt som är historiskt, 
socialt och kulturellt specifika.  
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Utgångspunkten är att en diskurs innehåller en hög grad av variation. 
Därmed handlar det om att de tillfälliga knutpunkter, eller som Laclau och 
Mouffe beskriver det hegemonier som diskursens deltagare är överens om. 
En hegemoni bestämmer i en mening vad som kan sägas och begränsar där-
med utrymmet, samtidigt som det skapar motreaktioner. En teoretisk ut-
gångspunkt är att konsensus aldrig kan bli annat än tillfällig, den antagonism 
som konsensus etablerar undergräver hegemonin och skapar utrymme för 
omprövning. Det är den dominerade diskursen, det vill säga den diskurs som 
förhåller sig till gemensamma knutpunkter man försöker finna, men likväl 
som jag finner de punkter som det finns en överenskommelse om försöker 
jag undersöka hur diskursen och processen skapar olikheter och sprickor.  

Det närmaste företrädarna för diskursteorin kommer en metoddiskussion 
är en referens till dekonstruktion vilket i regel beskrivs som ett sätt att hitta 
sprickor eller öppningar i texter, vilket i sin tur kan leda till förändring. Men 
det är en för enkel beskrivning av såväl dekonstruktionen som det metodar-
bete som ligger till grund för analysresultaten.  

Dekonstruktion som metod kopplas i regel samman med Jacques Derrida 
som i sin jakt på nya läsningar och sökande efter alternativa tolkningar be-
skrev det som att forskaren söker igenom materialet efter alternativa förkla-
ringar. Det innebär en läsning som präglas av jakt(en) på outvecklade anta-
ganden och motsägelser i texten.50 Hos Derrida får en text sin mening genom 
en uppsättning skillnader inom texten. Men till skillnad från Saussure försö-
ker han inte fastställa paroles underliggande verklighet (langue).51 Det är i 
sin tur en kritik av metafysiken som mynnar ut i en tanke om att det inte 
finns en ren närvaro, utan att något endast kan vara närvarande i förhållande 
till något annat. Den kan endast frambringas i skillnad till något annat. Och 
det kan endast bli närvarande genom ett avstånd till det andra. Det centrala 
för Derrida är inte ett dolt system av mening utan själva differentialiteten 
som sådan, vilket han benämner som ärke- eller urskriften.52 Den skapar 
skillnaden mellan tingen och mellan tecken. Samtidigt som detta är den pro-
cess som försenar och uppskjuter, med andra ord différance, skrivet med ett 
a, för att markera den dubbla betydelsen hos urskriften: att skapa och upp-
skjuta.53 

                                                
50 Dekonstruktion i hans tappning handlade om att ifrågasätta de grundantaganden som har 
varit fundamentet för all västerländsk tankeverksamhet hittills. Han ville dekonstruera meta-
fysiken och hävdade att vi för att uppnå kunskap behövde frigöra oss från uppfattningen om 
en yttersta princip. En tanke som för den poststrukturalistisk bevandrade klingar bekant. 
Derridas text publicerades 1968, mitt under ”brinnande” strukturalism, vilket gör att han 
tillsammans med Foucault brukar nämnas som de främsta företrädarna för upplösningen av 
det strukturalistiska idéfältet. 
51 I sina arbeten nämner Derrida Nietzsche, Freud och Heidegger som inspirationskällor och 
föregångare när det gäller kritiken av metafysiken.  
52 Derrida Jacques, Of Grammatology (Baltimore and London: The Johns Hopkins University 
Press, 1997). s. 56.f. 
53 Ibid., s. 23. 
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Différance är en i det närmaste oöversättlig term, en icke-term eftersom 
det fångar betydelse samtidigt som termen i sig kritiserar en sådan distinkt-
ion. Différance är ursprungligare än det som i metafysiken eller i struktural-
ismen kallas centrum. Différance är ursprungligt på ett annat sätt, genom att 
det inte handlar om att komma fram till ett slutmål utan att det hela tiden 
handlar om ett pågående skapande av skillnad och människans aktiva skap-
ande av skillnader leder till att intryck kan lagras och därmed skjutas upp. Vi 
gör med andra ord tal till text i vårt medvetande genom att lagra sinnesin-
tryck.54  

Därmed kan vi förstå Alexander när han skriver att varje beskrivning bär 
med sig en uppsättning kollektiva representationer och medföljande koder 
vilket skapar en retorisk kokbok, vilket han liksom Laclau beskriver som en 
myt. Den kollektiva representationen eller myten finns lagrad i vårt med-
vetande (som text) och bestämmer (uppskjuter) beskrivningarna av intellek-
tuella, det vill säga vilka tecken som är möjliga att länka samman i de ekvi-
valenskedjor som ger nodalpunkten dess innehåll. 

Den metod (vilket Derrida själv inte ville kalla den) som dekonstruktion-
en innebär handlar om att lyfta fram de skilda element som kopplas till no-
dalpunkten i de olika beskrivningarna. Det möjliggör samtidigt en identifi-
kation av de element som skapar förändring. Tyngdpunkten handlar därmed 
om att analysera de knutpunkter som både håller samman och förändrar dis-
kursen. Det handlar med andra ord om att identifiera de processer som visar 
hur olika beskrivningar försöker fastställa ett teckens betydelse och hur 
dessa betydelsefixeringar blir så konventionella att vi uppfattar dem som 
naturliga.55  

Derridas förhållningssätt att det inte på ett enkelt sätt finns en sanning el-
ler inre kärna har fungerat som ledstjärna.56 Det är helt enkelt omöjligt att nå 
en fullständig kunskap om ett socialt fenomen. Vi kan närma oss, men aldrig 
nå riktigt ända fram. Derrida fungerar som inspiratör, men samtidigt som ett 
spjärn mot en total relativisering. Det är möjligt att läsa dekonstruktionen 
som att alla möjligheter är öppna, men jag menar att diskursen är bestämd av 
sin egen historia. Vissa saker kan helt enkelt inte sägas, eller om det sägs 
passar de inte in.  

                                                
54 Genom att lyssna till tal (tecken) skapar vi skillnader och lagrar dessa (uppskjuter dem) i 
vårt medvetande. På så sätt blir skriften överordnad talet. När vi läser om intellektuella, eller 
hör någon berätta om intellektuella, lagrar vi skillnader i form av en ärke- eller urskrift i vårt 
medvetande. 
55 Winther Jørgensen., Phillips, Diskursanalys som teori och metod. s. 32. 
56 Metodologiskt kan en undersökning som använder sig av Derrida fokusera på det komplexa 
i varje framställning, att hela tiden analysera det spel som varje utsaga bidrar till att 
möjliggöra, att undersöka de möjliga beskrivningar som skulle kunna göras genom att analys-
era de skillnadspositioner till vilken varje utsaga gränsar. Men en sådan text är i princip 
omöjlig eftersom varje skillnad erbjuder en annan och så vidare. Det jag vill undersöka är den 
dominerande diskursen och det genom att finna några eller i bästa fall de för diskursen 
bestämmande bidragen, de texter som andra texter förhåller sig till. 
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Utifrån de teoretiska antaganden som ligger till grund för metodens ut-
formning återstår att utforma densamma. En översiktsmodell kan illustrera 
arbetets gång. Till att börja med vidtar en läsning av tidigare arbeten. Syftet 
är att skaffa sig en forskningsöverblick, samtidigt handlar det om att identi-
fiera vilka centrala arbeten som diskursen om intellektuella använder för att 
på olika sätt analysera och kommentera intellektuella. De övergripande frå-
gor som strukturerat läsningen är: Vad kan sägas? Hur kan det sägas, och 
vilka konsekvenser får det för diskursen? 

Frågor man kan ställa sig till den tidigare forskningen är: hur konstrueras 
berättelserna, vilka delar innehåller de och vilken betydelse får de för hur 
intellektuella kan beskrivas? Varför har den skrivits? Till vem har den skri-
vits? Hur refererar beskrivningen till andra beskrivningar? På vilket sätt 
ingår berättelsen i en större berättelse eller diskurs? 

Genomgången av den tidigare forskningen syftar också till att finna och 
motivera den aktuella undersökningen. 

Den fortsatta analysen syftar till att finna den eller de myter som struktu-
rerar eller bestämmer vad som kan sägas i relation till nodalpunkten. Det 
handlar om att urskilja vilka föreställningar – det jag kallar myt – som be-
stämmer och ger diskursen om intellektuella dess form. Det gör jag genom 
att läsa texterna och ställa mig frågan vilka motsatspar som arbetar i diskur-
sen, med andra ord dekonstruera. Jag frågar mig vilken funktion myten har 
för diskursen.  

Därefter handlar det om att se vilka element som fyller nodalpunkten med 
innehåll. Det är ett sätt att läsa texten som bidrar till att överblicka samtidigt 
som jag är intresserad av hur texterna relaterar till varandra intertexuellt. Hur 
skiljer sig ett bidrag text från de övriga texterna, vilka element knyter denna 
text till intellektuella? Syftet är att rekonstruera den ekvivalenskedja som ger 
noden dess innehåll. Till de enskilda bidragen ställer jag mig frågor som: 
Vad är det specifika i denna text i jämförelse med andra? Vilka tecken an-
vänds och hur? I första hand söker jag efter de gemensamma tecken eller 
element som de olika beskrivningarna innehåller. Men i de fall det är rele-
vant redovisar jag också de antagonismer och sprickor som kan leda till en 
omförhandling av noden. Sammanfattningsvis handlar det om att:  

 
1. Att finna de myter strukturerar diskursen.  
2. Lokalisera vilka element som fyller den aktuella noden med innehåll. 
3. Analysera likheter och skillnader mellan de olika diskursernas bidrag. 

Metoden handlar därmed om att metodologiskt arbeta på två nivåer. Den 
första nivån handlar om att genomföra ett urval och därefter sortera materi-
alet. Syftet är att identifiera vilka myter som begränsar vad som kan sägas 
(de myter som sätter gränser för det diskursiva fältet). Det handlar om att 
finna de knutpunkter som håller samman och samtidigt förändrar diskursen.  
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Därefter infinner sig den andra nivån (eller om man så vill dekonstrukt-
ionen). I den andra nivåns analys handlar det om att göra något med materi-
alet. Ett anslag som i sin tur bottnar i vissa antaganden om språkets bety-
delse. Det handlar alltså inte om att söka efter den intellektuelle utan snarare 
undersöka hur intellektuella (eller nodalpunkten intellektuell) skapas. Språ-
ket gör, det skapar snarare än representerar.  

Tidigare forskning 
När jag närmade mig texter som på olika sätt beskrev intellektuella blev det 
snart uppenbart att det inte skulle gå att läsa ens en bråkdel av alla de verk 
som på ett eller annat sätt förhåller sig till nodalpunkten. Inte bara mängden 
böcker och artiklar var överväldigande, utan också bredden när det gäller hur 
noden beskrevs. En slagning i de vanligaste sökmotorerna gav snabbt en 
imponerande lista med så skilda titlar som Intellectuals and the People, In-
tellectuals and The Left in France since 1968, Intellectuals and Socialism, 
Chinese Intellectuals, Intellectuals och African Intellectuals – Rethinking 
Politics, Intellectuals and the People för att nämna ett axplock av alla titlar.57  

Som en del i det metodologiska arbetet blev det nödvändigt att begränsa 
antalet titlar som skulle utgöra avhandlingens empiriska material. Det gick 
till så att jag till att börja med läste ett antal texter relativt slumpvis. Urvalet 
gjordes med hjälp av till universitetsbiblioteket kopplade sökmotorer och 
genom att systematiskt läsa referenslistor i såväl böcker som artiklar. Läs-
ningen ledde ganska snart fram till ett antal böcker som var mer centrala än 
andra på så sätt att de i princip alltid förekom som referenser i de texter som 
på olika sätt förhöll sig till intellektuella. Listan innehöll ungefär ett femtio-
tal böcker. Det blev en relativt imponerade hög med böcker som jag spende-
rade åtskilliga timmar med att läsa. Det visade sig att några av böckerna föll 
bort då de var allt för partikulära (exempelvis texter som endast behandlade 
en specifik nationell grupp under en specifik tidpunkt) eller fokuserade allt 
för mycket på en särskild händelse. Jag ville i så stor utsträckning som möj-
ligt analysera texter som hade ett historiskt anslag för att på så sätt kunna 
besvara min frågeställning.58   

                                                
57 I Uppsala universitets och Carolina Redivivas söktjänst DISA skapar sökordet 
´Intellectuals´ 262 träffar. Samma ord på Libris ger 986 träffar. En sökning på två kommersi-
ella sökmotorer på internet ger hisnande resultat: Bokus.se skapar över 500 träffar och Ama-
zon.com 310.296 träffar. Google gav 4.920.000 träffar på 0.15 sekunder.   
58 Några av de texter som förekom i flera referenslistor i samband med undersökningar av 
intellektuella, men som av olika skäl valdes bort är Bernhard Giesens Intellectuals and the 
Nation: Collective Identity in a German Axial Age en text som behandlades men eftersom den 
fokuserade på en så pass specifik del av intellektuellas verksamhet lämnades utanför den 
slutliga analysen. Detsamma gäller Thomas Vegesacks Tankens aristokrater eller pennans 
betjänter, Hans Lohmanns Inte för intellektuella - Eftertankar i fixarnas och Randall Collins 
The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change samt Niilo Kauppis 
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För att inte urvalet skulle bli alltför godtyckligt valde jag att titta närmare 
på undersökningar som på samma sätt som jag sökt efter de texter som kan 
sägas vara centrala för diskursen om intellektuella. Jag vände jag mig till den 
i inledningen nämnda Annual Review of Sociology som med jämna mellan-
rum sammanställer aktuell forskning inom olika vetenskapsområden.  

Strax efter millennieskiftet publicerade Kurzman och Owens The Sociol-
ogy of Intellectuals. Drygt tio år senare upprepade Gil Eyal and Larissa 
Buchholz en genomgång av sociologin om intellektuella i From the Sociolo-
gy of Intellectuals to the Sociology of Interventions.59 Syftet med att läsa 
dessa artiklar var att skapa mig en överblick när det gäller den sociologiska 
diskursen om intellektuella, och samtidigt jämföra mitt urval av texter med 
två sociologiska studier som genomfört en analys texter som är centrala för 
studiet av noden.  

De intellektuella och klass 
Kurzman och Owens granskning inleds med ett konstaterande att sociologin 
om intellektuella har en brokig historia. En historia som börjar med dreyfus-
affären, en affär som etablerade intellektuella som en positiv kraft: som en 
hjälte. Därefter förändrades bilden av hjälten under 1920-talet. Från hjälte 
till demoraliserad anti-intellektuell.  

Förändringen skedde paradoxalt nog i samband med att sociologin om in-
tellektuella etablerades genom tre centrala bidrag författade av Antonio 
Gramsci, Karl Mannheim och Julien Benda. Kurzman och Owens skriver att 
de tre bidragen förhåller sig till intellektuella som klass och det är skillnad 
på att vara bunden till klass, klasslös eller en klass-i-sig-själv: 

Three approaches developed at this time, each distinguished by its considera-
tion of intellectuals as a class: one, pioneered by Antonio Gramsci, viewed 
intellectuals as bound to their class of origin; a second, associated with Karl 
Mannheim, treated intellectuals as potentially class-less; a third, popularized 
by Julien Benda, proposed that intellectuals form a class in themselves.60 

Slutsatsen är att de inledande bidragen kritiserade intellektuella för deras 
frånvaro och för att de svek sin uppgift som intellektuella. Bendas bidrag är 
tydligast på den punkten, vilket titeln La Trahison des clercs skvallrar om.  
                                                                                                              
French Intellectual Nobility Institutional and Symbolic Transformations in the Post-Sartrian 
Era. 
59 Det finns fler texter som liksom Kurzman och Owens tittar närmare på intellektuellas 
förhållande till klass. Lawerence Peter King och Iván Szelényis Theories of the New Class, 
Intellectuals and Power är ett sådant exempel. I boken tar de upp bidrag som på olika sätt 
förhåller sig till klass och intellektuella beroende på den våg de för tillfället förhåller sig till. 
De koncentrerar sin analys på skillnaden mellan öst och väst och visar hur intellektuella eller 
den styrande klassen mellan raderna i första hand är ute efter att själva tillhöra den 
dominerade klassen. Och koncentrerar sig på att beskriva hur de misslyckas. 
60 Kurzman Charles, Owens Lynn, The Sociology of Intellectuals. (Annual Review of Sociol-
ogy Vol 28., 2002). s. 64. 



 38 

Kurzman och Owens konstaterar att de inledande bidragen av Benda, 
Mannheim och Gramsci format sociologin om intellektuella: ”These three 
approaches have continued to shape the field during subsequent waves of 
interest in the subject.”61  En vidare läsning bekräftar att dessa tre författare 
och deras bidrag i princip alltid finns representerade i referenslistor när intel-
lektuella avhandlas på ett eller annat sätt. Därmed konstaterade jag att deras 
bidrag skulle ingå i den kommande analysen.  

Den andra omgångens bidrag kopplar Kurzman och Owens samman med 
ett tilltagande intresse för intellektuella från 1950-talet och framåt. De skri-
ver att det som präglar texterna från perioden är en tilltagande frånvaro av 
klasskoppling. Istället intresserar sig lejonparten av bidragen för den hero-
iske intellektuelle. Men några följde det av Benda, Mannheim och Gramscis 
etablerade manuskriptet. Kurzman och Owens tittar särskilt mycket på 
Foucault och Alvin Gouldners texter. De skriver att den senare kopplar 
samman intellektuella med föreställningen om en ny klass. Och den nya 
klassen har på samma sätt som Foucaults specifika intellektuelle kopplingar 
till de framväxande välfärdsstaterna.  

Såväl Gouldners som Foucaults bidrag förekommer i flertalet texter som 
beskriver intellektuella. Vilket gör bidragen intressanta att studera i den 
kommande analysen.   

Det finns utöver dessa två bidrag andra som koncentrerar sig på intellek-
tuellas koppling till klass. En sådan text är Theories of the New Class Intel-
lectuals and Power skriven av Lawrence Peter King och Iván Szelényi. De 
utgår från Francis Fukuyamas tanke om historiens slut i samband med 
kommunismens kollaps. De skriver att kollapsen omöjliggör ett maktöverta-
gande av arbetarklassen. Och därmed kommer de otaliga projekt som präglat 
1900-talet, när olika högt utbildade grupper försökt ta makten; projekt som 
aldrig fungerat, sannolikt att upphöra.   

The purpose of this book is to tell the history of the idea of ´New Class´ as a 
history of – so far always unsuccessful, but while pursued not necessarily 
unviable – ´power plays´ or even ´class projects´ by various fractions of intel-
lectuals.62  

King och Szelényi är skeptiska till att man kan tala om klass i relation till 
intellektuella. De skriver att intellektuella snarast kan betraktas som löst 
sammansatta fraktioner som på olika sätt utmanat den etablerade makten.  

During the late nineteenth century and during the whole of the twentieth cen-
tury, no new dominant class emerged; the bourgeoisie retained its position of 
hegemony. Where capitalism became fully established, intellectuals where 

                                                
61 Kurzman., Owens, The Sociology of Intellectuals. s. 68.  
62 King Peter Lawrence, Szelényi Iván, Theories of the New Class Intellectuals and Power 
(Minnepolis London: University of Minnesota Press, 2004). s. vii. 
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effectively co-opted by the bourgeoisie and transformed themselves into pro-
fessionals… The radical humanistic intellectuals of the 1960s were quickly 
marginalised and some even turned into yuppies, discovering a good side of 
capitalism.63  

Författarna skriver att den nyliberala ekonomin genom kommunismens fall 
blivit den sista (och enda) sociala formationen intellektuella kan förhålla sig 
till, och det som hänt är att de istället för att utmana kommit att omfamna 
den nya ekonomin, och därmed blivit en del av den sociala formation som de 
ska kritisera. 

Den tredje omgångens bidrag kopplar Kurzman och Owens till 1990-
talet: ”Recent work in this approach has shifted from an emphasis on intel-
lectuals roles in society to their roles within the intellectual world.”64 Förfat-
tarna refererar till Zygmunt Baumans beskrivning av vad han beskriver som 
lagstiftarens fall för att illustrera förändringen.  

Kurzman och Owens konstaterar att beskrivningar av intellektuella sedan 
1980-talet och fram till idag i första hand fokuserar på skillnaden mellan de 
strukturfunktionalistiska perspektiven i förhållande till vad de beskriver som 
postmoderna. Beskrivningar av intellektuella som frånvarande eller en del av 
ett anti-intellektuellt klimat. 

När Kurzman och Owens tittar närmare på hur beskrivningarna av nodens 
relation till klass, som bundna, klasslösa eller en klass-i-sig-själv står sig i 
samtida beskrivningar, finner de snart företrädare för alla olika klasskopp-
lingar och avslutar sin artikel med att fråga sig om intellektuella kan formera 
en klass, när och hur går det till?  

För att besvara frågan närmar de sig Bourdieu som enligt författarna vän-
der sig mot en sociologi om intellektuella och istället för klass vill rikta sö-
karljuset mot det fält intellektuella opererar på. Ett fält som Bourdieu (för att 
det ska fungera) beskriver som autonomt oberoende av religiösa, politiska, 
ekonomiska och andra maktsfärer. Enligt Kurzman och Owens tolkning är 
intellektuella inte en klass utan en klassfraktion, en fraktion som sällan age-
rar kollektivt. Men det har hänt, som i samband med dreyfusaffären. Och det 
är denna typ av kollektiv solidaritet, en international av intellektuella som 
Bourdieu eftersträvar enligt Kurzman och Owens.  

Till att börja med kan vi konstatera att Kurzman och Owens refererar till 
dreyfusaffären på ungefär samma sätt som inledningens korta text från nat-
ionalencyklopedin. Det tycks med andra ord som att det är en knutpunkt som 
ingår i diskursen om intellektuella och på så sätt format den sociala repre-
sentationen. De avslutar sin artikel med att konstatera att sociologin om in-
tellektuella ofta antagit en normativ form och mycket som skrivits har foku-
sera på hur intellektuella borde bete sig. Men istället bör fler analysera vad 

                                                
63 King., Szelényi, Theories of the New Class Intellectuals and Power, s. viii. 
64 Kurzman., Owens, The Sociology of Intellectuals. s. 73. 
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intellektuella faktiskt gör. Kanske är det här problemet ett sätt att närma sig 
en förklaring. Diskursen om intellektuella har förvandlat representationen 
och i processen tappat kopplingen till hur enskilda individer faktiskt agerar. 
Det har varit möjligt genom ett allt för stort fokus på intellektuella och inte 
särskilt mycket analys av de texter som beskriver dem. En text som kan sä-
gas representera texter som snarare än att undersöka hur intellektuella besk-
rivs tittar på vad de gör kom tio år efter Owens och Kurzmans genomgång 
av den sociologiska diskursen om intellektuella.  

De intellektuella och handling 
Gil Eyal och Larissa Buchholz genomför en revidering av sociologin av 
intellektuella med utgångspunkt i deras koppling till handling i artikeln 
From the Sociology of Intellectuals to the Sociology of Interventions. 
Granskningen inleds med att den utgår från Kurzman och Owens text: ”We 
do not provide a detailed historical discussion of the development and the 
sociology of intellectuals, however, because this has been done elsewhere … 
Kurzman & Owens 2002.”65 Istället för klass konstaterar de att samtida 
undersökningar av intellektuella fokuserar på andra saker. Själva väljer de 
att titta närmare på de fält och marknader intellektuella agerar på.  

Eyal och Buchholz inleder sin artikel med konklusionen att den tidigare 
forskningen såg intellektuella som en prototyp, som likt upplysningsmannen 
engagerar sig offentligt i sanningen och moralens namn. En prototyp som 
förkroppsligas i Zolas agerande i samband med dreyfusaffären: 

The ‘Jeremiah's’ define the object of the sociology of intellectuals restrictive-
ly, its prototype being the man of letters who intervenes in the public sphere 
in the name of universal truth and morality, the classical embodiment provid-
ed by Zola´s J´accuse.66  

Eyal och Buchholz benämner filosofen Jean-Paul Sartre som en modern 
prototyp. För att tala med Alexander identifierar de en diakron föreställning 
som på olika sätt bestämmer gränserna för hur en intellektuell kan beskrivas. 
De skriver att samtida beskrivningar måste släppa dessa prototyper för att på 
så sätt återupprätta de intellektuella.  

Utifrån en Laclau och Mouffeanalys fungerar Sartre snarast som en cen-
tral knutpunkt vilken kopplas ihop med nodalpunkten. Det verkar som upp-
lysningen och Zola (och senare Sartre) fungerar som nödvändig utgångs-
punkt för att en beskrivning ska kunna ingå i vad författarna beskriver som 
sociologin om intellektuella. Eyal och Buchholz beskriver till och med re-
presentationen som en myt: ”Like all tribal societies, intellectuals were in 
need of a myth of origin or meta-history to explain to themselves who they 
                                                
65 Buchholz., Eyal, From the Sociology of Intellectuals to the Sociology of Interventions. s. 
121. 
66 Ibid., s. 118. 
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were and where their allegiances lay.”67 En tanke som stämmer väl in med 
Alexanders tankar om en gemensam berättelse som håller samman ett sam-
hälle. Deras konstaterade gör det snarast nödvändigt att titta närmare på vad 
den slutningen innehåller och vilken betydelse den har för beskrivningen av 
intellektuellas frånvaro.    

Eyal och Buchholz text etablerar en klassisk intellektuell som kopplas 
ihop med dreyfusaffären. De skriver därefter att det i sociologin om intellek-
tuella tillkommit en annan typ där i princip alla med en utbildning ingår, och 
att representationen därmed tunnas ut till oigenkännlighet. De skriver att den 
nya typen lett fram till en kamp där den ena sidan lanserat en intellektuell 
som den andra sidan förhållit sig till som: ”det är inte en riktig intellektuell.”  

Eyal och Buchholz konstaterar att kampen mellan dessa två läger präglat 
sociologin om intellektuella. De skriver vidare att forskningstraditionen är 
mindre intressant och istället för att fråga sig vad en intellektuell är, bör  
forskaren titta närmare på några konstanser som fungerar som fundament för 
sociologin om intellektuella och se var det betytt för samtida forskare inom 
fältet:  

Yet the work of reconstruction we envision eschews expanding and diluting 
the object beyond recognition in favor of a careful work of conversion, seek-
ing to identify certain constants that were foundational for the twentieth-
century sociology of intellectuals as a research project and showing how their 
specific content is being modified in the contemporary context of emerging 
novel questions and research strategies.68 

Som inspiration utgår de från Foucaults distinktion mellan en universell och 
specifik intellektuell. En förändring de beskriver som Bourdieus forsknings-
projekt. Det Eyal och Buchholz tar med sig från läsningen av Foucault och 
Bourdieu är att sociologin om intellektuella måste rekonstrueras till en so-
ciologi om handling. Med den utgångspunkten vill de inte bara granska utan 
också rekonstruera bilden av intellektuella. 

Till att börja med vill de istället för att konstatera att intellektuella är 
borta se samtidens intellektuella som betydligt mer specialiserade, att de 
blivit fler och allt mer heterogena. Det innebär att själva ursprungsrepresen-
tationen måste ifrågasättas. Och därefter presenterar de några konstanter som 
kan vara givande för att förstå samtidens intellektuella.  

Eyal och Buchholz vänder sig till den forskning som förhåller sig till fält 
och marknader och avhåller sig från att definiera intellektuella i relation till 
objektiva attribut på det sätt som exempelvis texten från nationalencyklope-
din försöker göra. Anledningen är att samtida intellektuella är så pass olika 
varandra att det inte längre går att genomföra en entydig definition. Istället 

                                                
67 Buchholz., Eyal, From the Sociology of Intellectuals to the Sociology of Interventions. s. 
122. 
68 Ibid., s. 119. 
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för att undersöka vilka av samtidens debattörer som kvalificerar sig som en 
samtida Zola bör man analysera hur intellektuella agerar i ett visst opinions-
utrymme (Space of Opinion). Det handlar om att rikta fokus från person till 
handling. Att vara intellektuell handlar alltså om att handla som en intellek-
tuell. Och då blir frågan vad som är en intellektuell handling.  

Författarna menar att den här typen av fältundersökningar öppnar upp för 
nya sätt att analysera intellektuella. Och refererar till ett antal studier som 
jämfört nationella fält och hur dessa utformats i relation till en slags ur-
sprungsintellektuell, särskilt i form av den ‘totale’ intellektuelle Sartre. 

To summarize, the literature on intellectual fields and markets offers several 
modifications of the classical sociology of intellectuals: (a) a shift in the con-
struction of the object from particular types of intellectuals toward the spaces 
in which intellectual practices are embedded. For personal use only, and in-
terrelated; (b) the introduction of fields as intermediate structured spaces be-
tween macrostructural factors and modes of intellectual public intervention; 
and (c) an analytical approach that accounts for multiple modes of public in-
tervention and that shifts attention from the allegiances of actors to the mode 
of their intervention.69  

De avslutar med att konstatera att den forskning som bedrivs från 1980-talet 
och framåt fortfarande har ett allt för stort fokus på Frankrike och nationella 
fält. För att släppa den klassiska sociologin om de intellektuellas fokus före-
slår Eyal och Buchholz ett större intresse för transnationella fenomen. En av 
anledningarna till det är att intellektuella må betraktas som tysta, förvunna 
eller till och med döda i väst, men i många andra delar av världen betraktas 
de som högst levande. Därför bör forskningen om intellektuella använda sig 
av vad de beskriver som komparativa och transnationella metoder för att 
analysera samtidens intellektuella.70  

                                                
69 Buchholz., Eyal, From the Sociology of Intellectuals to the Sociology of Interventions. s. 
127.  
70 Eyal och Buchholz hämtar inspiration från tre samtida forskningstraditioner som erbjuder 
analysverktyg för framtida studier. Resultatet blir några svåröversatta rubriker som rymmer 
en idé om hur intellektuella kan analyseras. De vände sig till vetenskap och teknikhistoria 
(Social studies of Science and Technology SSST), styrmentalitet (governmentality) och inter-
nationella relationer (International relations). Nedan följer en kortare genomgång av vad de 
kommer fram till. a) Till att börja med handlar det om att analysera de särskilda handling-
sutrymmen där kunskap görs genom mötet mellan personer som delar samma åsikter och 
värderingar. Det finns en tanke om att personerna tillsammans skapar kunskap enligt prin-
cipen att helheten är större än delen och att kunskap skapas i mötet mellan människor. Empir-
iskt handlar det om att undersöka nätverk och idéer till skillnad från sociala typer. Istället för 
att fråga sig vilka experterna är frågar man sig vad expertis är. Och som exempel identifieras 
ekonomen som den mest inflytelserika policyskaparen sedan 1980-talet. De skriver att 
ekonomen ofta är en anonym person men att han eller hon skapat olika former att styrmedel 
som på olika sätt påverkar vår vardag. b) Om studiet förflyttas från särskilda personer kom-
mer framtida studier att handla om idéer och sanningseffekter. Författarna nämner san-
ningsdomäner vilket hänger samman med de handlingsutrymmen som skapar idéerna. Den 
handling som kopplades samman med den traditionella intellektuella var manifestet som ett 
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Läsningen av artiklarnas förslag på framtida forskning leder lätt tanken 
tillbaka till den prototyp som de säger sig vilja undvika. De handlingsut-
rymmen som Eyal och Buchholz beskriver skulle kunna jämföras med de 
kaféer och salonger där upplysningens företrädare (eller om man så vill med-
lare) samlades. Tillsammans, och särskilt genom arbetet med encyklopedin, 
kunde de skapa och förmedla kunskap. Encyklopedin blev bärare av en san-
ningsregim. Och ett sanningsdokument i relation till en annan bok som se-
dan länge burit på sanningen om människan och världens tillblivelse. Encyk-
lopedins naturvetenskapliga föreställning och förklaringsmodeller som den 
företrädde letade sig fram till politiska beslutsfattare och sipprade ner genom 
alla samhällslager. Men den ersatte aldrig den religiösa grundsyn som präg-
lade vardagen för människor. De två synsätten kom att existera sida vid sida.  

Eyal och Buchholz skriver att det krävs gemenskap och yttre gränser, en 
föreställning som är möjlig att översätta på den miljö som präglade upplys-
ningens företrädare. De svetsades samman genom sin övertygelse om den 
moderna vetenskapens primat i förhållande till religionens beskrivning av 
verkligheten. Ett sätt att genomföra en analys enligt denna modell innebär att 
man släpper encyklopedisterna i sig och tittar på vad de gjorde och vad deras 
idéer ledde till. Men en sådan undersökning svarar inte på hur det kommer 
sig att intellektuella betraktas som tysta eller försvunna, inte heller hur det 
kommer sig att sociologin om intellektuella gått från att ha beskrivit intellek-
tuella på ett sätt, numera beskriver dem på ett annat.  

Om man är intresserad av själva förändringen krävs en annan studie än 
den Eyal och Buchholz föreslår. Läsningen av dessa två artiklar förstärker 
mitt intresse för att titta närmare på själva myten, vad den innehåller och 
vilken betydelse den haft för att förstå hur beskrivningen av intellektuella 
förändrats. 

Det jag tar med mig från dessa två genomgångar är deras identifikation av 
andra diskursers betydelse för hur intellektuella uppfattas och beskrivs. De 

                                                                                                              
sätt att agera universellt och moraliskt. På så sätt skapades också sanningar. För Eyal och 
Buchholz handlar det inte längre så mycket om personerna som att idéerna i sig borde bli ett 
centralt studium. Vilket illustreras med exemplet att ekonomer inte förekommer så mycket 
som offentliga debattörer som att deras nya metoder och tekniska innovationer påverkar 
samhällsmedborgare på olika sätt. Konkret bör ideologi (som nyliberalism) analyseras istället 
för några eller en särskild ekonom. c) Det som intresserar Eyal och Buchholz är idéernas 
flöde eller hur de tar sig fram i samhället. Hur kan en idé om hur ett samhälle bäst styrs 
ekonomiskt breda ut sig? Författarna identifierar utrymmet som mellanliggande domäner eller 
de domäner där medlare kan agera och på olika sätt förmedla den kunskap som skapas i mötet 
mellan människor och i de nätverk som genererar idéer. De betraktar alltså ekonomen som en 
medlare eller förmedlare av idéer, idéer som i sin tur framstår som sanna och finner sin väg 
till beslutsfattande organ på ett annat sätt än genom agitation. Artikelförfattarna avslutar med 
att konstatera att ett fokus från person till handling innebär ett stort steg mot ett nytt sätt att 
skriva framtidens sociologi om de intellektuella: ”Reconciling field analysis with the notion 
of interstitial domains of expertise would be a major step toward a twenty-first-century soci-
ology of interventions.” Buchholz., Eyal, From the Sociology of Intellectuals to the Sociology 
of Interventions. s. 133. 
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inleder med att konstatera att diskursen från början av 1900-talet fram till 
1980-talet haft en slags prototyp som förväntas agera offentligt i sanningen 
och moralens namn. De beskriver prototypen som en myt till vilka samtidens 
intellektuella har allt svårare att leva upp till. De nämner också att samtiden 
är mer specialiserad i förhållande till den övertygelse om den moderna ve-
tenskapen som svetsade samman de intellektuellas övertygelse. Därmed 
identifierar de en förändrad vetenskaps- (eller förnufts-) diskurs som en or-
sak till att de intellektuella beskrivs på ett annat sätt. Det finns också en 
tanke om såväl dreyfusaffären som Zola, och senare Sartre, som prototyper 
för hur en intellektuell bör agera som jag kommer att följa upp.  

Nedan presenterar jag några texter (som ofta förekommer i de referenslis-
tor i texter som på olika sätt förhåller sig till intellektuella). Det är bidrag 
som både representerar den tidigare forskningen och illustrerar de stora 
skillnader som finns mellan hur intellektuella kan beforskas samt vilka ge-
mensamma knutpunkter som håller samman och förändrar diskursen. Jag 
frågade mig förutom vilka gemensamma knutpunkter som fanns i texterna 
om det fanns andra diskurser som förklaring till intellektuellas frånvaro. 

Universalexpertens fall 
Det intressanta med Peter Berger och Thomas Luckmanns bidrag är att de 
beskriver en större samhällsförändring som orsaken till att intellektuella 
uppfattas annorlunda. De analyserar noden genom att placera intellektuella i 
ett motsatsförhållande till experten för att på så sätt illustrera förändringen. 
Experten är i sin tur resultatet av ett samhälle med en ttilltagande arbetsdel-
ning vilket medfört att kunskapen blivit allt mer specialiserad, en tanke de 
delar med Eyal och Buchholz.  

Berger och Luckmann skriver att ett mer specialiserat samhälle leder fram 
till att allt fler komplexa kunskapsområden växter fram. Och i kombination 
med ett ekonomiskt överskott tillkommer en grupp som på heltid ägnar sig åt 
kunskap och kunskapsförmedling. Det leder i sin tur till att det uppstår nya 
begreppsmaskinerier som blir allt mer främmande från vardagslivets pragm-
atism.71  

Författarna skriver att den tilltagande arbetsdelningen och expertsam-
hället fått flera konsekvenser. För det första fick den rena teorin en helt av-
görande roll. Det var resultatet av att universalexperterna i stor utsträckning 
kom allt längre ifrån de vardagliga praktikerna. Vilket inte minst märktes i 
deras allt mer komplicerade språkbruk. För det andra kan traditionalismen 
stärkas eftersom institutionaliserade handlingar legitimerades och institut-
ionaliseringens tendens till tröghet blev starkare.72 Institutioner som inte 

                                                
71 Berger Peter L., Luckmann Thomas, Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar och 
formar sin verklighet, (Falun: Wahlström & Widstrand, 2010). s. 137. 
72 Ibid., s. 138. 
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konfronterades med pragmatiska behov tenderar helt enkelt inte att förändras 
innan de blir ”problematiska”.73  

Ungefär samma beskrivning som Berger och Luckmanns återfinns i 
Andrew Ross No Respect, Intellecuals and popular Culture. Boken som 
handlar om två parallella historier. Det är en beskrivning av nordameri-
kanska intellektuella och berättelsen om den amerikanska populärkulturen. 
Och hur de hänger samman.  

I bokens slutkapitel gör Ross en längre analys där han försöker förklara 
intellektuellas frånfälle. Han inleder med att liksom flera andra texter länka 
samman nodalpunkten med föreställningen om en tidigare universell san-
ningssägare som utmanade makten. Ross skriver att en tidigare universalist 
ersatts av en specialist, en universitetsintellektuell som inte engagerar sig i 
populärkultur på annat sätt än genom att förfära sig eller framhålla det skad-
liga. Därmed missar intellektuella möjligheten att föra en debatt med en 
kulturform som i allt större utsträckning kommit att ta över. Samtidigt har 
intellektuella blivit allt mer professionella och därmed förlorat den frihet 
som är så starkt förknippad med föreställningen om en intellektuell.74  

Ross skriver vidare att samtidens intellektuella agerar som företrädare på 
flera fält samtidigt, som talespersoner för en speciell sak, som kritiker på ett 
område, men det är inte samma sak som den universella intellektuelle som 
kritiserade sin samtid. Samtidsintellektuella engagerar sig inte i de frågor 
som människor talar om på sina arbetsplatser.  

På samma sätt som i de två artiklar som behandlar sociologin om de intel-
lektuella ligger fokus på hur intellektuella agerar i relation till ett förändrat 
samhälle. Texterna diskuterar intellektuellas tystnad med fokus på hur intel-
lektuella agerar, vem de representerar och deras relation till frihet. Det finns 
en rad element som kopplas samman med noden och på så sätt fyller den 
med innehåll: kunskap, frihet, språk, universalism, kritik, professional-
isering. Det tycks som att en gemensam knutpunkt i form av skillnaden mel-
lan det medeltida och moderna bestämmer gränserna för det diskursiva fält 
dessa artikulationer kan hämta dessa element. Finns den knutpunkten repre-
senterad i andra texter som förhåller sig till intellektuellas frånvaro?  

De frånvarande 
Richard Sennetts The Fall of Public Man handlar inte i första hand om intel-
lektuella, men boken har tydliga beröringspunkter med den nodalpunkt som 
beskrivs i de andra texterna i denna korta genomgång av tidigare forskning. 
Sennett beskriver nämligen hur större samhällsomvandlingar påverkar en-
skilda individer och identiteter. Han skriver att vi lever i såväl en privat som 
offentlig värld, två världar med olika uppförandekoder och kommunikat-
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ionsmönster. Argumentet Sennett driver är att det sekulära och kapitalistiska 
samhället malt ner den offentliga rollen och i förlängningen skapat en neuro-
tisk personlighet där politiker blivit allt mer privata och allt mindre politiker.  

Sennett använder dreyfusaffären som exempel på en publik händelse där 
olika offentliga roller som den gamla regimen kolliderade med den nya poli-
tiken.75 Han skriver att det skedde i en offentlig miljö och kanske skulle man 
kunna översätta det till att intellektuella utmanade det politiska systemet. Det 
var med andra ord två offentliga roller. Idag beskrivs samma typ av handling 
som en kamp mellan person X och Y, två personer som snarast representerar 
sig själva än något annat. Sennett skriver att det hänger samman med att de 
offentliga miljöerna blivit allt färre och de personligheter som kämpar om 
tolkningsföreträde fått allt svårare att ta på sig rollen av experter eller intel-
lektuella.  

I Sennetts framställning blir expertrollen en möjlig förklaring till intellek-
tuellas tystnad. Det är en förklaring vi känner igen från Berger och Luck-
mann. Sennett skriver att det inte är så mycket experten i sig som är ett pro-
blem, utan att intellektuella genom sin nya roll som experter talar för sig 
själva snarare än för något större i kombination med att de offentliga miljö-
erna blivit färre. Det är ett argument som man kan tycka låter litet märkligt 
med tanke på alla nya utrymmen för att offentliggöra åsikter i och med in-
ternets utbredning. Det förekommer som nämnts redan i inledningen mäng-
der med texter, böcker och utsagor där andra än fackexperter uttalar sig om 
olika samhällsfenomen.76 

I Senetts bidrag är det privat, expert, mindre offentliga arenor som i sin 
tur leder till koppling mellan intellektuell och tyst. Låt oss titta närmare på 
en beskrivning som förklarar intellektuellas frånvaro på ett annat sätt.   

Kulturförmedlaren 
I sin beskrivning av samtidens intellektuella skriver Mike Featherstone att 
det finns en ny eller annorlunda sorts intellektuell. Han orienterar sitt tän-
kande runt den sociala representationen kulturförmedlare som han ställer 
mot en traditionell intellektuell, vilket han på intet sätt menar vara ett opro-
blematiskt begrepp. Han skriver att traditionella intellektuella haft sin hu-
vudsakliga hemvist på universiteten och att det är en grupp som varit specia-
lister på symbolisk produktion. Kulturförmedlaren återfinns däremot i mark-
nadsorienterade och konsumtionsinriktade yrken som media, reklam, design, 
mode eller statsfinansierade och privata vårdyrken, rådgivningsverksamhet, 
utbildning och andra terapeutiska yrken.  
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Fokuseringen på den uppenbara naiviteten bland forna dagars intellektuella, 
med deras universalistiska planer, för bakvägen in en känsla av vår egen kun-
skapsutveckling överlägsenhet jämfört med deras, utifrån vilken vi kan kriti-
sera deras falska tro på utveckling.77  

Det är alltså en ny intellektuell som tittar på en tidigare och ser deras kamp 
för universella frågor som naiv. En skillnad mellan Featherstones och de 
tidigare beskrivningarna är att han inte kopplar samman traditionella intel-
lektuella med upplysningens encyklopedister eller Zola. Han utgår istället 
från en modern intellektuell som arbetar på universiteten i förhållande till en 
kulturförmedlare som snarast arbetar på en reklambyrå. Men han förhåller 
sig liksom de andra till en dikotomi som handlar om en tidigare och samtida 
intellektuell där den senare agerar på annat sätt än den tidigare.  

Featherstone beskriver kulturförmedlaren som ny elit, som sextiotalister 
som genom att de studerade på universitetet i relativt stora antal lade sig till 
med smaker och dispositioner de burit med sig genom resten av livet.78 För 
dem handlar det om att estetisera livet och ständigt jaga nya upplevelser. Att 
engagera sig politiskt ligger inte högst på dagordningen, vilket i sin tur leder 
till att det politiska samtalet tunnas ut eftersom politikerna saknar en antago-
nist. Att rädda eller åtminstone förändra världen har ersatts av en ambition 
att renovera sitt hus och delta på en kurs i vinprovning. Istället för det poli-
tiska samtalet ägnar de sig åt självförverkligande.  

Kulturförmedlaren arbetar med nya frågor, på nya arbetsplatser och de 
uppfattar till och med den tidigare universalisten som naiv. Vägen till tyst-
naden gick paradoxalt nog (med tanke på intellektuellas koppling till upp-
lysningen och förnuftet) genom universiteten. En koppling som även den 
förekommer i andra texter. På omslaget av en samtida antologi anges den 
högre utbildningen som ett svar på frågan om intellektuellas frånvaro.  

Intellectuals, we are told, are an endangered species. Once at the center of 
crucial debates about politics and culture, today they have forsaken their 
proud and public-spirited independence and retreated into the shelter of the 
academy, the inconsequence of postmodern aesthetics, the rarefactions of 
poststructuralist theory. Once free-floating and oppositional, they have now 
been grounded.79  

Citatet beskriver de en gång debatterande, offentliga och autonoma intellek-
tuella som uppslukade av en annan ordning. Istället för att engagera sig i det 
politiska samtalet ägnar de sig åt vetenskapsteoretiska frågor. Därmed an-
vänder intellektuella sin tankeskärpa till helt andra saker än moral, frihet, 
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sanning eller ifrågasättande av den politiska makten. Istället sysslar intellek-
tuella med postmodern filosofi, en idéströmning som ägnar sig åt att ifråga-
sätta just de stora frågor som intellektuella brunnit för. Istället för att enga-
gera sig i politisk kamp ägnar sig intellektuella åt att ifrågasätta möjligheten 
till ett politiskt ställningstagande, en föreställning som delas av Feat-
herstone.   

Det har hävdats att framväxten av en antifilosofisk, antifundamental filosofi, 
vilken återfinns under postmodernismens fana, återspeglar en bristande för-
troende hos västerländska intellektuella för deras projekts överlägsenhet och 
för deras auktoritet och kapacitet att etablera universella normer för sanning, 
moral och smak mot vilka mänskligheten kan sträva. 80  

Intellektuellas tystnad förklaras med att de först lämnat den politiska scenen 
för den vetenskapliga och därefter fastnat i en postmodern antifilosofisk och 
antifundamental relativistisk diskussion. Det liknar den förklaring som be-
skriver samtidens intellektuella som experter (och därmed tysta).  

Ska vi läsa intellektuellas tystnad som ett samtal om akademikerns roll i 
samhället? Det går att läsa kritiken om intellektuellas frånvaro som en kritik 
mot att akademikern sviker sin uppgift som nagel i ögat på den politiska 
makten. Men är det egentligen rättvist att akademikern ska anklagas för att 
svika sin uppgift om han eller hon inte längre gör anspråk på att vara intel-
lektuell? Det finns inte heller en självklar koppling mellan akademikern och 
intellektuella. Särskilt inte när det gäller den myt som i sociologin och de 
tidigare beskrivningarna kopplar intellektuella med upplysningen och drey-
fusaffären. Vare sig encyklopedisterna eller Zola var akademiker på så sätt 
att de var anställda som forskare vid ett universitet. 

I Featherstones text beskrivs intellektuella med hjälp av element som uni-
versitet, symbolisk produktion, universalism och politik. Kulturförmedlaren 
länkas med media, reklam, design, rådgivning, utbildning, terapeutiska yr-
ken, självförverkligande och postmodern filosofi.   

Texterna anger en rad olika element och en rad olika förklaringar till de 
intellektuellas förändring i relation till olika samhällsstrukturer.  Berger och 
Luckmann nämner skillnaden mellan det medeltida och moderna som en 
skillnad, en skillnad som etablerade intellektuella. De, och särskilt Sennett 
beskriver därefter intellektuella som förändrade, som specialiserade, och 
antiuniversialister.  

En diskursteoretiker betraktar specialist, universalist, frånvarande, kun-
skap, frihet, språk, universalism, kritik, professionalisering som element, 
som tecken som fyller noden med innehåll. Läsningen av dessa få bidrag 
skvallrar om att det finns gemensamma knutpunkter som reglerar vilka ele-
ment som kan knytas med nodalpunkten. Det finns också en föreställning 

                                                
80 Featherstone, Kultur, kropp och konsumtion, s. 29.  
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om en större strukturell förändring: en förändring som beskriver skillnaden 
mellan ett jägar- och samlarsamhälle och ett modernt och därefter allt mer 
specialiserat samhälle. Samma knutpunkter finns i såväl Senetts som Feat-
herstones bidrag. Genom att leta efter dessa knutpunkter i fler texter kan 
analysen förhoppningsvis identifiera vilka de är, och se vilka konsekvenser 
de får för vilka element som kan knytas till nodalpunkten.  

Innan jag närmar mig analysen av diskursen om intellektuella vill jag 
uppmärksamma ytterligare några sätt att beskriva nodalpunkten. Till att 
börja med de andra och därefter kort diskutera frånvaron av en explicit kön-
sanalys i avhandlingen. 

De andra   
Läsningen av texter som på olika sätt beskriver intellektuella leder snart 
fram till att det finns en rad olika sätt att förhålla sig till noden. Exempelvis 
en rad texter som beskriver de andra intellektuella. Skildringar som brukar 
inledas med att det finns en öststatsintellektuell där personligheter som Vla-
dimir Lenin eller Aleksandr Solzjenitsyn kopplas samman med tecknet intel-
ligentsian. Termen används som en benämning på en välutbildad klass som 
står fri från kyrka, stat och förvaltning. Intelligentsia har därmed många 
likheter med det franska intellektuell. Ron Eyerman gör i Between Culture 
and Politics – Intellectuals in modern society en genomgång av skillnaden 
mellan intellektuella, intelligentian och intellektuell arbetskraft. Han skriver 
att intelligentian är den äldsta av dessa representationer. Och daterar dem till 
rysk och sedan polsk bourgeoisie som fick en gemensam kollektiv represen-
tation under Peter den store.81 Av de olika läsningar av texter som beskriver 
skillnaden tar jag fasta på att intellektuell brukar syfta till en individ medan 
intelligentsia syfta till en grupp eller klass. Sammantaget är min slutsats att 
representationen intelligentian har en koppling till intellektuell på så sätt att 
det är en representation som förstås i relation till den franska (som får repre-
sentera intellektuell som kopplas till occidenten) motsvarigheten.  

Det finns ytterligare beskrivningar av andra intellektuella som söker sig 
bortom occidenten. En relativt samtida sådan är Randall Collins A global 
Theory of intellectual change som beskriver intellektuella i Kina, Indien och 
Japan. Kopplingen mellan hans beskrivning av dessa intellektuella och väs-
terländska motsvarigheter är påtagliga. Deras kreativitet är som allra störst 
när de befinner sig i opposition till den politiska makten och minskar, till 
och med fryses när de går in i en period av hegemonisk konsensus med den-
samma.  

Collins förlägger den mest blomstrande tiden för intellektuella i dessa 
länder (som vid tidpunkten hade förhållandevis annorlunda landgränser) 
långt innan 1700-talets upplysning. Han visar hur det är möjligt att göra 
                                                
81 Eyerman Ron. Between Culture and Politics – Intellectuals in modern society, (Cam-
bridge: Polity Press, 1994). s. 21. 
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kopplingar mellan Aristoteles och Chou Tun-yi som ibland jämförs med 
Kant och deras kamp mot den dynasti som för tillfället hade makten i detta 
enorma rike. Läsningen av hans bok visar dock att de kinesiska (eller om 
man så vill andra) intellektuella konstrueras utifrån en redan etablerad occi-
dental föreställning om vad det innebär att vara intellektuell.  

Läsningen visar att såväl den ryska intelligentian som kinesiska intellek-
tuella etableras i relation till hjälten som kämpar mot den etablerade poli-
tiska makten. Därmed blir det intressant att titta närmare på den ursprungliga 
myt i flera av de texter som redan nämnts, en representation som fick sin 
form i relation till upplysningen och dreyfusaffären.  

De avvikande  
John Careys bok representerar en speciell typ av berättelser om intellektu-
ella. I hans The intellecuals and the masses Pride and Prejudice among the 
Litterary Intelligentsia 1880-1839 beskrivs intellektuella på ett synnerligen 
ofördelaktigt sätt. Texten fokuserar på olika mer eller mindre kända förfat-
tare och deras syn på massorna eller om man så vill deras läsare. Boken är 
fylld av mer eller mindre underhållande, förfärande och förvånande person-
porträtt. Ett exempel på hur Carey beskriver sina intellektuella är: ”We need 
to remind ourselves, reading this, that Moore was not (of not merely) a 
crackpot and pervert, but the friend and collaborator of W.B. Yeats, and a 
leading figure in the Irish literary renaissance.” Den Carey syftar på är den 
irländske författaren och kritikern George Moore vilken beskrivs som per-
vers och smått galen. Men inte endast, genom att koppla honom med det 
irländska motståndet blir han också farlig. Kopplingen är intressant eftersom 
det politiska gör honom till något mer än bara en författare. Beskrivningen 
av Yeats (som fick nobelpriset i litteratur 1923) medför också att han får 
erkännande, men inte direkt för sitt eget författarskap utan genom att ingå en 
krets av prisbelönta författare.  

Careys bok är ett försök att svärta ner de aktörer som på olika sätt framför 
idéer om hur samhället kan organiseras annorlunda. Genom att beskriva en 
person som pervers eller alkoholiserad syftar beskrivningen till att framställa 
honom (oftast är det en han) eller henne som opålitlig vilket är ett retoriskt 
grepp som syftar till att dessa personer inte ska tas på allvar. Careys beskriv-
ning liknar på många sätt Paul Johnsons bästsäljare Intellectuals som på 
samma underhållande sätt fokuserar på flera kända personligheters sex-, 
drog-, och alkoholvanor. Det tycks vara en sätt att beskriva intellektuella 
som är populärt i England och särskilt bland högerskribenter. Men inte bara, 
det är ett sätt att förhålla sig till intellektuella som har en fransk motsvarig-
het, inte minst genom Simone de Beauvoir och Julia Kristeva vars texter 
ingår i avhandlingens empiri.   

Det gemensamma för de texter som ingår i den tidigare forskningen är ett 
fokus på intellektuella snarare än på hur intellektuella beskrivs. Det finns en 
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överenskommelse om att intellektuella tystnat, och därefter förklaras tystan-
den på olika sätt. Men även om intellektuella beskrivs i relation till klass, 
experter, som de andra eller avvikande förklarar det inte hur det kommer sig 
att samtida samhällskritiker sällan eller aldrig kopplas ihop med den sociala 
representationen intellektuell. Genom att titta närmare på diskursen om intel-
lektuella kanske vi få ett annat svar på frågan om de intellektuellas frånvaro.    

En man 
I samband med genomgången av tidigare forskning passar jag på att kom-
mentera frånvaron av en uttrycklig köns- eller etnicitetsanalys. Det handlar 
inte om ett avståndstagande från avhandlingsförfattaren.82 Det är en närva-
rande frånvaro som helt och hållet beror på att de texter som på olika sätt 
beskriver intellektuella framställer representationen som en man, en vit väs-
terländsk man som rör sig i en västerländsk kontext. I de fall kvinnor nämns 
i dessa texter är det i relation till en annan man.83 Ett sådant exempel är de 
kvinnor som organiserade de salonger där upplysningens företrädare träffa-
des. Det är sannolikt att dessa deltog i diskussionerna, men i de beskrivning-
ar som redogör för filosofernas liv och gärning framställs de bara som en del 
av bakgrunden. I de fall en kvinna får en något mer framträdande roll är det i 
samband med den som brukar beskrivas som den totale intellektuelle: Jean-
Paul Sartre. I relation till honom nämns i regel Simone de Beauvoir, men 
hon framställs sällan som hans like.84 På samma sätt som kön utesluter tex-
                                                
82 Frånvaron av kvinnor i berättelsen om de intellektuella problematiseras något av avhand-
lingsförfattaren i Bangs temanummer De intellektuella. I artikeln Vilka är de? Holmberg Lars, 
Vilka är de? i (Bang: De intellektuella, 2008). s 30-35.  
83 Det förekommer några få referenser till kön i texterna om intellektuella. Ett exempel är när 
Nizan använder kön för att koppla samman de intellektuella med kvinnlighet, vilket i hans 
beskrivning handlar om nedvärdering. Kopplingen mellan deras arbete med kvinnogöra; 
fjantighet och broderi ska konnotera till tidsfördriv och knappast en handling som är manlig. 
Han skriver: ”Hur länge kommer filosofin kunna fortsätta att vara något slags fjantigt tant-
göra, ett broderi för gamla uttorkade fröknar? Kommer La Revue de Métaphysique et de 
Morale alltid att rivalisera med Husmodern och huset Alcan med Tedescoförlaget?” De skill-
nader som strukturerar samhället: gott/ont, rätt/fel, förnuft och vansinne för att nämna några 
är hierarkiskt ordnande där det manliga värderas högre än de kvinnliga. Utifrån denna ansats 
går det att koppla de intellektuella till kamp, tal och manlighet, något Nizans beskrivning 
bekräftar. Att vara intellektuell innebär alltså en handlande man.    
84 I Toril Mois bok om Simone de Beauvoir och hur en kvinnlig intellektuell skapas beskriver 
Moi den så ofta citerade händelsen i Luxembourgträdgården där Simone förklarar sig intellek-
tuellt underlägsen Sartre. Förutom att problematisera denna händelse försöker hon förklara 
hur det kommer sig att så få kvinnor betraktas som intellektuella. Hennes förklaring är att 
kvinnor inte haft tillgång till högre utbildning. ”Simone de Beauvoir föddes 1908 och tillhör 
den generation intellektuella kvinnor som växte upp på 1920- och 1930-talen, alltså samma 
generation som Hannah Arendt (1906-1S985), Alva Myrdal (1902-1984), Åse Gruda Skard 
(1906-1985), Mary McCarthy (1912-1989) och Margaret Mead (1901-1978), för att nämna 
några”. Samtliga dessa kvinnor beskrivs ofta som pionjärer men trots sina omfattande och 
banbrytande arbeten oftast som kvinnor i första hand och i andra hand för deras teoretiska 
eller politiska bidrag, Toril Moi. Simone de Beauvoir. Hur man skapar en kvinnlig intellektu-
ell, (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1996). s. 21.ff. Moi kopplar 
det till att kvinnorna saknade de akademiska positioner som krävdes för att vinna erkännande.  
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terna också etnicitet.85 Hade texterna problematiserat kön eller etnicitet hade 
detta ingått som en del av analysen på ett betydligt mer framträdande sätt än 
vad som är fallet.86 Det är alltså inte så att representationen intellektuell står 
över kön eller etnicitet. Berättelserna om Antigone, Sokrates, encyklopedis-
terna och Zola innehåller såväl kön och etnicitet men det är inte centrala 
element i konstruktionen av nodalpunkten. Kön och etnicitet är snarast givna 
element. Hjälten kämpar mot den politiska makten oavsett kön eller etnisk 
härkomst.87  

Den korta genomgången av några texter som försöker förklara de intel-
lektuellas tystnad syftade till att motivera mitt beslut att titta närmare på de 
myter som reglerar vilka element som kan knytas till nodalpunkten. Trots att 
texterna förklarar och förhåller sig till nodalpunkten på olika sätt beskriver 
de alla intellektuella i förhållande till en riktig eller om man så vill ursprung-
lig intellektuell som möjliggör en skillnad. Det finns en som Berger och 
Luckmann, Ross och Sennett beskriver tidigare intellektuell, en offentlig 
person som ersatts av en expert. Orsaken till frånvaron förklaras på olika 
sätt: av Berger och Luckmanns och Ross som ett resultat av ett annorlunda 
samhälle. Sennett beskriver hur det senmoderna samhällets fokus på indivi-
den medfört att såväl politiker som experter blivit allt för privata och därmed 
får de allt svårare att leva upp till den roll som de förväntas spela. Samma 
problem illustrerar Featherstone med sin analys av de nya intellektuella: 
kulturförmedlarna. Men i hans fall är det inte ett förändrat samhälle lika 
mycket som vetenskapens förändrade fokus från de universella frågorna mot 
ett intresse för det postmoderna som är orsaken till förändringen.   

Sammantaget beskriver texterna, liksom en mängd andra beskrivningar 
varav några angetts i inledningen, en förändring: intellektuella är frånva-
rande. Och förklaringen till detta är antingen intellektuella själva som inte 
beter som intellektuella, eller att vi lever i en tid som inte passar de intellek-
tuella. Men texterna är inte överens om vad som medfört att noden beskrivs 
annorlunda: ett specialiserat samhälle, en annan vetenskapsdiskurs eller att 
politiken och journalistiken gjort de intellektuella allt för privata.  

                                                
85 Det skulle vara intressant att analysera kinesiska intellektuella, eller en specifik diskurs 
som rör indiska intellektuella. Efter en sådan undersökning skulle det vara spännande att 
jämföra respektive undersökningar och titta efter likheter och skillnader mellan såväl kine-
siska och indiska som berättelsen om den franska motsvarigheten.  
86 Det är naturligtvis möjligt att hävda att avhandlingen har ett tydligt köns- eller etnicitets-
perspektiv. Det är frågan om män, västerländska vita män. Det är en ensidig kategorisering av 
intellektuella som män. Det innebär inte att bilden alltid kommer att se ut på detta sätt. I linje 
med avhandlingens konstruktivistiska perspektiv är det inte bara möjligt utan troligt att fram-
tida bilder av intellektuella kommer att se annorlunda ut.   
87 Det är inte särskilt svårt att finna framstående kvinnor som skulle kunna kopplas samman 
med den sociala representationen intellektuell. Det är med tanke på det förbluffande att ingen 
av den andra delens texter nämner kända kritiker som Angela Davis, Gloria Steinem, Betty 
Friedman, Naomi Wolf, Susan Faludi, Shirin Ebadi, Nawal El Saadawi, Aung San Suu Kyi 
eller Sara Lidman för att nämna några. 
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Genomgången motiverar en analys av hur den kollektiva representationen 
intellektuell etablerats och vilka elmenet som ger noden dess innehåll. Den 
motiverar också en undersökning av vilka diskurser (skillnaden mellan det 
moderna eller senkapitalistiska, den postmoderna vetenskapsdiskursen eller 
finns det andra samhällsdiskurser) som samverkat för att förändra vilka ele-
ment som knyts till den nodalpunkt som jag avser att analysera.  
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Den kollektiva representationen – en 
grundläggningsmyt 

Under genomgången av den tidigare forskningen kunde jag konstatera att 
såväl upplysningen som dreyfusaffären haft betydelse för hur diskursen om 
intellektuella formats.88 I det följande kommer jag att redovisa hur några av 
dessa texterna förhåller sig till dessa händelser eller om man så vill myter, 
och genom att analysera myternas innehåll se vad de består av. Läsningen 
kan samtidigt ses som en del av den tidigare forskningen.  

En av de böcker som allra först antog utmaningen att beskriva samhällets 
eliter kom från Vilfredo Paretos penna. Redan 1901 skrev han den korta 
texten Eliters uppgång och fall. Det är ett av de bidrag som ibland före-
kommer i olika referenslistor i samband med att intellektuella analyseras. 
Texten beskriver inte intellektuella, men väl de eliter som han skriver: alltid 
med korta undantag, styrt människan.89 Det som gör bidraget intressant är 
kopplingen till encyklopedisterna och dreyfusaffären.  

Pareto beskriver hur den franska revolutionen brukar beskrivas som Vol-
taires och encyklopedisternas barn, men att det bara till viss del är sant, och 
endast i en speciell mening, nämligen att upplysningen var orsaken till den 
humanitära skepticism som försvagat de högre klasserna.90 Han skriver där-
efter att händelsen skulle kunna beskrivas som ett uttryck för antisemitiska 
strömningar, men att den analysen döljer affärens underliggande orsaker: 
”Sanningen är verkligen helt annorlunda. Dreyfus-affären är helt enkelt en 
episod i tävlan mellan den nuvarande och framtida eliten.”91  

Därefter beskriver texten hur det moderna samhällets genombrott efter 
krisen för religionen, den gamla elitens nedgång, och därefter uppgången för 
en ny, gått till. Sammantaget rymmer texten en föreställning om en motsätt-
ning mellan eliter. En etablerad elit utmanas först av upplysningens företrä-
dare och därefter utmanas en annan elit av dem som tar ställning för kap-
tenen i dreyfusaffären. Relationen mellan den politiska makten och dess 
utmanare är central i båda fallen. Ett exempel på hur affärerna och relationen 

                                                
88 Som tidigare nämnts betraktar jag varje bidrag som baserat på vissa, i regel outtalade, 
föreställningar om verkligheten. Det är inte frågan om individuella utsagor utan de berättelser 
som utgör analysmaterialet reflekterar en historisk bestämd berättelse. 
89 Pareto Vilfredo, Eliters uppgång och fall (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1973). s. 13.  
90 Ibid., s. 16. 
91 Ibid., s. 59. 
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mellan den politiska makten och dess utmanare präglar diskursen finns re-
presenterade i två samtida antologier där ett större antal artiklar diskuterar 
noden.  

I Intellectual in Politics -from the Dreyfus affair to Salman Rushdie med 
redaktörerna Jeremy Jennings och Anthony Kemp-Welch förekommer affä-
rerna och relationen i de flesta av antologins bidrag.92 Och syftet är att på 
samma sätt som Pareto etablera nodalpunkten intellektuell i relation till den 
politiska makten. Samma koppling eller etablering finns också i Intellectuals 
-Aethetics, Politics, Academics med Bruce Robbins som redaktör.93 I antolo-
gins artiklar används såväl upplysningen som dreyfusaffären för att etablera 
skillnaden mellan tidigare och samtida intellektuella. Och på samma sätt 
som i inledningen kom flera av texterna fram till att samtida intellektuella 
skiljer sig från encyklopedisterna och Zola genom tystnad och frånvaro.   

Kampen mellan den politiska makten och den enskilda människan som 
tar ställning i frågor som rör moral och sanning visar sig ha en längre histo-
ria än upplysningstiden eller händelserna i samband med dreyfusaffären. 
Relationen förekommer i antika myter och därmed som en slags förlaga i 
några texter som förhåller sig till intellektuella. Den förkommer exempelvis 
redan i myten om Antigone, en myt som reproducerats under flera århundra-
den, inte minst genom skådespel.94 Och dessa teman har återkommit som en 
slags urberättelse vars syfte varit att spegla människans förhållande till makt 
och moral. Antigone är med andra ord en myt som på olika sätt format vårt 
sätt att tänka och förhålla oss till föreställningen mellan makt och dess ut-
manare. 

Med hjälp författaren Claudio Magris kan vi titta närmare på hur myten 
om Antigone används i samband med att intellektuella beskrivs i texter som 
förekommer utanför den akademiska diskursen.  

Även en politisk intellektuell blir i vår föreställningsvärld ofta idealiskt be-
traktad som motsatsen till en politiker, som en företrädare för mod, sanning, 
frihet och orubblig moral. Ibland är detta sant, vilket bevisas av många stor-
artade exempel på modigt oliktänkande och motstånd mot totalitära och även 
mot korruption och lögner. Det finns förvisso alltid behov av dem som äger 
tankeskärpa och själsstyrka nog att ställa de absoluta moralbuden, Antigones 
”gudarnas oskrivna lagar”, mot makten och överhetens logik. Men det är 
synnerligen diskutabelt att, vilket ofta sker, tillskriva intellektuella vissa 
egenskaper framför andra, som en sociolog eller författare a priori - innan 

                                                
92 Jennings., Kemp-Welch, Intellectual in Politics -from the Dreyfus affair to Salman Rush-
die, s. 1.ff.   
93 Ross, Defenders of the faith and the New Class i Intellectuals -Aesthetics, Politics, Aca-
demics, s. 110.ff.   
94 Redan Sofokles skapade ett sorgespel baserat på myten, och det sätts ständigt upp samtida 
tolkningar på teaterscener runt om i världen. Myten har också filmatiserats ett flertal gånger. 
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kvaliteten på deras arbete ens bedömts - skulle vara mer ”intellektuell” än en 
forskare i handelsrätt eller en tandläkare.95  

Myten om Antigone handlar om dottern till Iokaste och Oidipus. Den be-
skriver en ung kvinna som väljer att följa sin moraliska övertygelse och 
trotsa förbudet om att begrava sin bror Polynesiskes som av kung Kreon 
dömts att ätas av rovdjur. Antigone ertappas, men trots att hon får möjlighet-
en att välja erkänner hon sin handling och ifrågasätter därmed moralen i 
Kreons beslut. Kungen förargas och dömer henne till döden. Antigone står 
fast vid sin övertygelse och tvingas betala det högsta priset.   

Magris skriver att vi inte ska tillskriva intellektuella egenskaper a priori. 
Men som vi lärt oss av Derrida och Alexander är det svårt, för att inte säga 
omöjligt, att inte göra så. Vilka är då de aprioriska egenskaper som myten 
genererar?  I berättelsen om Antigone är det lätt att till en början föreställa 
sig Oidipus dotter som foglig enligt hur en dotter förväntas vara. Men An-
tigones agerande följer inte den föreställningen. Tvärt om vänder hon sig 
mot sin kung och den politiska makten som i Magis citat illustreras med: 
”gudarnas oskrivna lagar”. Därmed förändras föreställningen om henne, 
kanske just för att det finns en apriorisk föreställning om hur hon borde 
agera. Agerandet leder därmed fram till att hon blir något annat än vad för-
väntningarna postulerar. Det är den aprioriska föreställningen om foglighet 
som möjliggör en föreställning som innehåller motstånd, kamp och en öns-
kan om frihet.   

För att ytterligare förklara mytbegreppet och mytens betydelse för hur en 
berättelse utformas vänder jag mig till några texter som utöver Laclau och 
Alexanders kan kasta ljus på detta för avhandlingen centrala begrepp.  

Roland Barthes är ett namn som ofta förknippas med begreppet myt. I 
Mytologier skriver han att allt kan vara en myt, att myten är en berättelse 
med vilken en kultur förklarar någon aspekt av verkligheten eller naturen. 
Barthes beskriver myten som ett yttrande, men inte vilket som helst. Det är 
ett sätt att ge betydelse åt något, en form. En form som måste begränsas 
historiskt, ges bestämda användningsområden och återanpassas in i sam-
hället.96 Om det är myt eller inte bestäms av det sätt den uttrycks. Låt oss 
titta närmare på berättelsen om Antigone, dess form och vad den förklarar.  

I Myternas historia skriver Karen Armstrong att myter handlar om att 
förenkla och förklara.97 Hon skriver att myter funnits i alla tider vilket 
hänger samman med att människan fick ett behov av dem när hon blev med-
veten om sin egen dödlighet. I hennes bok kan vi läsa att föreställningen om 
döden tvingade fram motberättelser som möjliggjorde ett förlikande med 
föreställningen om döden: “Myterna utformades därför till hjälp för männi-
                                                
95 Magris Claudio, Utopi och klarsyn, Modernismens sagor, förhoppningar och illusioner 
(Stockholm: Bokförlaget Forum, 1999).  s. 31.f.  
96 Barthes Roland, Mytologier (Uddevalla: Bo Cavefors förlag, 1970). s. 205.  
97 Armstrong, Myternas historia, s. 7. 
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skan att komma till rätta med sina problematiska villkor i världen. Med my-
tens hjälp sökte människan sin plats i tillvaron och sin sanna inriktning.”98 

Armstrong skriver vidare att myterna ursprungligen handlade om att van-
liga dödliga kunde ta del av det gudomliga livet. De berättade hur gudarna 
levde och myterna kunde på så sätt fungera som förlagor som de dödliga 
kunde förhålla sig till.99 Hon skriver: ”I äldre tid betraktades ‘gudarna’ inte 
som övernaturliga med någon särskild sorts personlighet som förde en meta-
fysiskt tillvaro i enskildhet.”100 Och vidare att myter är förenklingar och att 
de påminner en del om idealtyper, men det som utmärker myter är den starka 
känslomässiga laddningen: ”En myt har inte bara till syfte att man ska förstå 
något utan också att man ska engagera sig för något.”101 

Thorsten Thurén skiljer i sin bok Tanken, språket och verkligheten mellan 
traditionella, historiska och moderna myter. De traditionella myterna har ofta 
en religiös koppling. Boken nämner syndafallet tillsammans med David och 
Goliat. Det är myter som ligger till grund för hur otaliga pjäser, böcker och 
filmer utformats. 102 Thurén skriver att det antika Grekland bidragit med 
myter som än idag lever kvar som sedelärande exempel: ”Högmod går före 
fall”, ”Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket” vilket är myter 
som Thurén kopplar ihop med myten om hybris. Högmod, att begära för 
mycket kunde väcka gudarnas misshag och straffa sig. Thurén skriver att 
vårt moderna, eller om man så vill upplysta, samhälle präglas av myter men 
att det inte längre handlar om gudar och demoner utan om manlighet och 
kvinnlighet, om framgång och vetenskap.103 

Thurén skriver vidare att historiska myter syftar till att svetsa samman 
grupper på olika sätt.104 Han nämner några mytiska gestalter.105 Utöver de 
                                                
98 Armstrong pekar på att vi ofta använder ordet myt för att beteckna något som helt enkelt 
inte är sant. ”Det är bara en myt säger vi när vi menar att något inte stämmer. Armstrong 
menar till och med att myter hamnat i vanrykte, att myter kan avfärdas som något oseriöst och 
irrationellt. Som att myter tillhör ett tidigare samhälle och det samtida, det moderna upplysta 
vetenskapssamhället vi lever i medfört att vi kräver fakta. ”Förnuftet ensamt ger tillgång till 
sanningen”. Armstrong, Myternas historia. s. 11.  
99 Ibid., s. 10. 
100Det kan tyckas som en paradox att det moderna förnuftssamhället medfört att vi upphöjer 
gudarna genom etableringen av denna relation och egentligen blivit mer religiösa. Om vi 
betraktar vetenskapen som motberättelse till den religiösa bekräftar vetenskapen religionens 
vara och på så sätt såväl separerar det vetenskapliga tänkandet människan från religionen 
vilket leder till att vetenskapen och religionen blir två myter som konkurrerar om tolknings-
företräde, en kamp som inleddes med upplysningen och på många sätt präglar vår samtid. 
101 Thurén Thorsten, Tanken, språket och verkligheten, (Stockholm: Liber AB, 2002). s. 117 
102 Utöver de religiösa och grekiska myterna finns de traditionella sagomotiven. Det kanske 
mest spridda är Askungen som uppträder över hela världen i olika kulturer i mer än tusen 
versioner. Askungen är faktiskt det ovanligaste namnet. Ibland är huvudpersonen en man och 
skon en guldring. Thurén refererar till en isländsk version där prinsen är en sjökapten där 
kaptenen och Askungen dödar medsystrarna, saltar dem och bjuder styvmodern på köttet. 
Ibid., s. 121. 
103 Ibid., s. 117 
104 Thurén nämner hur de franska bönderna i Cevennerna förföljdes av Ludvig XIV i slutet av 
1600-talet i samband med att protestantismen tog över. Resultatet blev ett uppror mellan 
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grekiska, traditionella, historiska och mytiska gestalterna finns mängder av 
samtidsmyter.106 Berättelsen om Antigone innehåller relationen mellan den 
enskilda personen och den politiska makten. Berättelsen ger form åt relat-
ionen dem emellan och återanpassas genom att handla om relationen mellan 
Antigone och kung Kreon. Det är en relation som för att använda Barthes 
yttras och formar berättelser om andras kamp mot den politiska makten ge-
nom historien. 

Med hjälp av berättelsen om Antigone återberättar Magris en myt om in-
tellektuella som människor med tankeskärpa och själsstyrka ifrågasätter och 
upprätthåller den politiska ordningen till förmån för en högre moral. En in-
tellektuell sätter en idé eller föreställningen om ett bättre samhälle före sig 
själv. En intellektuell är till och med redo att gå i döden för sin uppfattning 
om vad som är rätt och fel. Och slutligen: med hjälp av myten ställs intellek-
tuella i relation till politiker och politisk makt. Citatet säger att vi i vår ge-
mensamma föreställningsvärld ser en intellektuell som motsatsen till en poli-
tiker som kopplas ihop med totalitära stater, lögn och korruption. 

Antigone och hennes relation till Kreon förekom ibland, liksom Sokrates 
(som en mytiskt person) vilken ibland beskrivs som den allra första intellek-
tuelle.107 Han framställs som en sökande, icke-dogmatisk, diskuterande, iro-
nisk och förnuftssökande lärare. Karl Mannheim, som skrivit en av de texter 
som kommer att utgöra avhandlingens empiri illustrerar ett vanligt förhåll-
ningssätt till myten om den kände läraren i Aten:  

Was it not, furthermore, the great virtue of Socrates that he had the courage 
to descend into the abyss of this scepticism? Was he not originally also a 
Sophist who took up the technique of raising questions and then raising fur-
ther questions, and made it his own?108  

Sokrates är kanske mest känd för att av Atens folkförsamling dömts till dö-
den efter han förlett ungdomen och förnekat gudarna. Sannolikt handlade det 
                                                                                                              
1702-1704. Det står också att myten om camisardrevolten levde kvar i folkets minne. Under 
andra världskrigets ockupation hjälpte myten till att skapa en särskilt starkt motståndsanda 
hos motståndsrörelsen i området runt cervennerna. Motståndsmännen använde namnen på 
camisardledare som täcknamn och de gömde sig i samma grottor som myten berättade att de 
historiska revoltörerna använde. De hämtade till och med vissa strategiska grepp från myten i 
kampen mot ockupationsmakten. 
105 Thurén skriver att 1800-talets mest mytiska personlighet var kejsare Napoleon. Han 
nämner också den tyske statschefen under andra världskriget som en mytisk personlighet. 
106 Thurén skriver att en av de mest spridda samtidsmyterna är den som kallade Wa-
tergateskandalen som till och med lett fram till att andra så kallade affärer beskrivs med hjälp 
av suffixet ”gate.” I en svensk kontext finns liknande myter i form av Geijeraffären eller 
Trustorhärvan. 
107 Sokrates förekommer som exempel i Paul Johnsons Intellectuals som var en bestseller när 
den kom ut i mitten av 80-talet. Sokrates omnämns som den första intellektuella i Nizans text 
som senare kommer att användas som empiri i denna avhandling.  
108 Mannheim Karl, Ideology & Utopia (San Diego � New York � London: A Harwest Book. 
Hardcourt Brace & Company, 1985). s. 10. 
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om att han straffades för att han ifrågasatte den politiska ledningen. Sokrates 
gavs liksom Antigone ett val: om Sokrates offentligt tog tillbaka det han sagt 
skulle han skonas, men han valde, liksom Antigone, att hålla fast vid sina 
uttalanden. Sokrates försvarade dem till och med i ett tal som skrevs ner av 
hans lärjunge Platon. Liksom berättelsen om Antigone valde han döden och 
drack den bägare av gift som snuvade den politiska makten möjligheten att 
straffa honom offentligt.  

Genom att koppla samman intellektuell med Sokrates kopplas noden på 
så sätt samman med tecken som kamp, rättvisa, förnuft och en föreställning 
om den politiska makten som korrumperad i förhållande till den enskilda 
sanningssägaren.  

Genom att ta avstamp i myten om Antigone etablerar Magris representat-
ionen intellektuell och myten hjälper till att ge noden ett särskilt innehåll. 
Samtidigt kan man också säga att myten begränsar vilka element som kan 
knytas till den aktuella representationen.  

Det händer att texter nämner Antigone och Sokrates i samband med att 
intellektuella diskuteras. Men de två berättelser som jag kortfattat redogjorde 
för i inledningen: upplysningen och dreyfusaffären och med dem den myt 
som handlar om kampen mellan intellektuella och den politiska makten är 
vanligare.   

Det är inte händelserna i sig: encyklopedisternas kamp mot kyrkan och 
den gamla regimen eller dreyfusaffären där Zola ställer sig upp mot etablis-
semanget och utmanar antisemitismen. Utan händelserna följer eller repro-
ducerar en form (den enskildes kamp mot den politiska makten) som funnits 
sedan antiken. En form som finns kvar i samtida berättelser, en form som på 
samma sätt som Foucaults maktbegrepp genererar (och begränsar) praktiker 
eller specifika sätt att tala om intellektuella. Kopplingen till myten visar 
också att för att vi alls ska kunna tala om intellektuella måste vi delta i ett 
urskiljande, ett urskiljande som kopplar berättelsen till en specifik diskurs, 
en diskurs som bestäms av en myt. I det följande ska vi titta närmare på hur 
myten, eller den form som myten postulerar återkommer i de två händelser 
som ligger till grund för hur nodalpunkten intellektuell etablerades.  

Upplysningen och Dreyfusaffären 
Som jag konstaterat upptäcker den som intresserar sig för intellektuella snart 
att beskrivningar av representationen många gånger inleds eller kopplas 
samman med berättelsen om Les philosophes.109 Och lika ofta beskrivs dessa 
                                                
109 Bland många av de texter som nämner upplysningen och encyklopedisterna som en hän-
delse avgörande för de intellektuellas tillblivelse kan Stefan Collinis Absent Minds nämnas. 
Även Thomas Burton Bottomores Klass och elit. Han skriver: ”Denna intellektuella klass 
frambringade upplysningens tänkare, och i synnerhet i Frankrike etablerade sig de intellektu-
ella som samhällskritiker och opponerade mot härskarklassen och mot kyrkan under l´ancien 
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filosofer som hjältar som med hjälp av kritiskt förnuft kämpade för frihet i 
förhållande till kyrkan och den gamla regimen. På samma sätt som Antigone 
beskrivs de som fritänkare, sanningssägande och modiga altruister som inte 
lät sig tystas av makten utan med risk för sina liv oförtrutet arbetade för 
möjligheten att upplysa och vägleda mänskligheten.  

Läsningen av texter som förhåller sig till encyklopedisterna målar upp 
bilden av en grupp individer som ville att människan skulle blicka framåt 
och överge tron på magi, astrologi, ockultism och föreställningen om him-
mel och helvete. 110 En grupp människor som ville skapa rättvisare lagar, 
mildare styrelsesätt och på så sätt öka såväl tolerans som frihet genom ett 
tjänstemannaansvar som vilade på expertens kunskaper.111  

Kampen var långt ifrån smärtfri. Även om ingen förlorade livet upplevde 
encyklopedisterna förföljelse och i något fall fängelse för sitt agerande. Trots 
det fortsatte kampen, en kamp som i första hand fördes med hjälp av pennan 
som vapen.  

Filosofernas gemensamma arbete resulterade bland annat i Encyclopédie 
ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vilket är för-
lagan till de uppslagsverk vi idag kallar encyklopedier. Encyklopedin var 
mer en bok, det var en symbol i den meningen att den genom sitt omfång 
och ambition att förklara samhället utmanade den bok som fram till dess 
fungerat som den nedtecknade sanningen: Bibeln. Encyklopedins redaktörer 
Denis Diderot och Roland d´Alembert kallade sig själva filosofer eller upp-
lysare.112 De skrev att vetenskap och teknologiska landvinningar skulle an-

                                                                                                              
régime. Bottomore T.B. Klass och elit (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1964). s. 137. Bernhard 
Giesens Intellectuals and the Nation (Cambridge: Cambridge University Press, 1998) nämner 
upplysningen som den kraft av vilken de tyska intellektuella formades, s. 51.ff.   
110 Encyklopedisterna gav uttryck för Immanuel Kants ord: ”Upplysning är människans utträde 
ur hennes självförvållade omyndighet” vilket pekar på oförmågan att göra bruk av sitt eget 
förstånd och fegheten inför att göra det utan någon annans ledning. Encyklopedisterna hörde 
dock från många håll att det inte skulle resoneras. Från officerare, finansrådet, prästerna.  
Kant Immanuel, Svar på frågan: Vad är upplysning? i Vad är upplysning? (Stock-
holm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, 1993). s, 27.ff.  
111 Porter Roy, Upplysningen, en introduktion, (Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 1997). s. 16. 
112 Gruppen filosofer brukar också kallas de radikala franska materialisterna. Vid sidan av 
stora namn som Voltaire och Rousseau fanns Étienne Condillac (1715-1780) som försökte sig 
på att konstruera en radikal materialistisk filosofi. Han var abbé och from katolik. Enligt 
Condillac var allt fråga om sinnesintryck, sensationer. La Mettrie (1709-1751) skrev 
L´Homme machine (människan, maskinen) som brändes på bål i Haag och blev innan den 
nådde bokhandlarna. Titeln säger en del om bokens innehåll. Claude Adrien Helvétius (1715-
1772) skriver 1758 l’Esprit (själen) och är en av de första stora moderna uppfostringsfiloso-
ferna. Han är även något av en tidig feminist. Han skriver om kvinnornas ”stupiditet” orsakad 
av att de inte kan utbilda sig och inte tillåts ha några som helst passioner. Han paroll blir: 
avsminka kvinnorna! Ge dem utbildning! Jeremy Bentham inspirerades och lånade av honom 
sin berömda formulering: största möjliga lycka åt största antal människor. Paul Thiery, baron 
d´Holbach (1723-1789) är den som med hjälp av sin förmögenhet upplåter sin egendom 
Grandval åt dessa filosofer. Roland D´Alembert (1717-1783) är troligen mest känd som 
matematiker. Än idag bär en viktig princip inom den teoretiska mekaniken hans namn. Det 
var en man med breda filosofiska och litterära intressen. 1742 valdes han in i den franska 
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vändas för att människan skulle behärska naturen. Förnuftet skulle göra 
människan mer human och lycklig genom att ta arvsynden från hennes axlar. 
Med hjälp av det vetenskapliga förnuftet skulle samhället organiseras på ett 
bättre och mer rationellt sätt än tidigare.  

Likheterna mellan upplysningens företrädare och myten om Antigone är 
mest framträdande i beskrivningen av deras kamp mot kyrkan och Ancien 
Régime. Beskrivningen av encyklopedisterna faller in i, och förstärker där-
med, föreställningen om intellektuella som modiga och moraliska människor 
som sätter sanningen och friheten framför sig själva i relation till den poli-
tiska makten. På så sätt kan beskrivningen av encyklopedisterna läsas som 
en förlängning av den myt som stavas Antigone.  

På samma sätt som encyklopedisternas kamp för upplysning är en central 
berättelse i framställningar som beskriver intellektuella är händelserna i 
samband med dreyfusaffären en del av etableringen av representationen.113 
Inte minst för att dreyfusaffären är den händelse där ordet intellektuell an-
vändes för första gången i ett större sammanhang. Det skedde i tidningen 
L´Aurore när dess redaktör, Georges Clemenceau som stödde Emile Zolas 
upprop för kapten Alfred Dreyfus upprättelse beskrev en grupp människor 
som: intellektuella. 

Bakgrunden till händelsen handlar om att kapten Alfred Dreyfus skicka-
des till Djävulsön anklagad för att han överlämnat hemliga försvarsuppgifter 
till Tyskland. Ett år efter domen fick den nytillträdda chefen för franska 
underrättelseväsendet: major Georges Picquart fallet på sitt bord. Han kom 
snart fram till att den berömda bordereaun i själva verket författats av en 
major Esterházy.114 Genom flera personers agerande stod till slut majoren 

                                                                                                              
vetenskapsakademin. Året efter gav han ut Traktaten om dynamiken, en bok som betraktas 
som en klassiker i vetenskapens historia. 1746 utgavs ett traktat om Den allmänna orsaken till 
vindar. Han var ett erkänt geni, både omsvärmad och avgudad, inte minst på alla de salonger 
som alla som var något vid denna tid besökte regelbundet. Denis Diderot (1713-1784) föddes 
i Langes har i eftervärldens ögon blivit en av de stora upplysningsfilosoferna även om han 
under sin livstid stod i skuggan av betydligt mer kända personligheter som Rousseau eller 
Voltaire. Han var den som inte bara startade projektet med översättningen av ett engelskt 
uppslagsverk, han var den som slutförde hela verket under den tid kungen bannlyst hela 
företaget. Han gav vid sidan av encyklopedin ut flera böcker som D´Alemberts dröm 1769 
och Jakob fatalisten 1773. Denis Diderot träffade D´Alembert träffades hos en boktryckare 
vid namn Le Breton ett möte som skulle förändra deras liv. 
113 Exempelvis i Eyermans Between Culture and Politics eller Jennings och Kemp-Welch 
Intellectual in Politics – from the Dreyfus affair to Salman Rushdie. Collini tillhör också dem 
som kopplar samman de intellektuella med denna affär. Han kopplar till och med den eng-
elska aversionen mot intellektuella med vad han kallar ’Dreyfus-envy’, vilket innebär att 
denna kategori kopplas med Frankrike och därmed något icke-brittiskt vilket är samma sak 
som negativt. Zygmunt Bauman skriver liksom Collini att det var i samband med denna affär 
som ordet användes för första gången i Skärvor och fragment – essäer i postmodern moral 
(Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 1997). s. 281. Under rubriken De intellektuellas födelse 
inleder Thomas von Vegesack sin berättelse om de intellektuella från 1898 till 1968 i Tankens 
betjänter eller pennans betjänter (Stockholm: Atlantis, 1986). s. s. 15.f f.  
114 En bordereau är en dokumentförteckning över militära akter.  
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inför domstolen, och frikändes; vilket så småningom ledde fram till dreyfus-
affären, som pågick mellan 1894 till 1906. Rättsskandalen delade Frankrike i 
två läger: det konservativa klerikala stod mot den republikanska vänstern.115 

Det var författaren Émile Zola som med artikeln J´accuse! i L´Aurore 
fick en större och bitvis disparat grupp att kräva en revision av anklagelsen i 
en serie protester och underskrifter. Uppropet publicerades i samma tidning 
som Zolas öppna brev till presidenten ett par dagar innan.116 Över hundra 
personer skrev under, Zolas namn stod överst.117 Liksom Antigone och en-
cyklopedisterna utmanade Zola och de andra undertecknarna den politiska 
makten genom att offentligt ta ställning för Dreyfus. Zolas kamp ledde till 
att han dömdes för smädelse och tillsammans med tre tusen francs och ett år 
i fängelse. Han ströks därefter ur hederslegionen och tvingades i landsflykt. 

Clemenceau satte ett namn på en tom nodalpunkt vilket ledde till att no-
dens innehåll bestämdes, men namngivandet innebar samtidigt att nodens 
innehåll bekräftade en myt som funnits sedan antiken. Clemenceau skapade 
en representation med en särskilt uppgift: att fungera som den vanliga män-
niskans ställföreträdare gentemot den politiska makten. 

Grundläggningsmyten 

The collective noun ‘intellectuals’ is of relatively recent origin. It is credited 
sometimes to Clemenceau, sometimes to the signatories of a public protest 
against the Dreyfus trail; in no case, however, has it been traced beyond the 
turn of the century. At its inception, the new term was an attempt to recapture 
the unity of men and woman of many widely different occupations and social 
stations, otherwise unlikely to meet, still less to co-operate, in the pursuit of 
their professional tasks: scientists, politicians, writers, artists, philosophers, 
lawyers, architects, high-rank engineers. The uniting element, as the new 
term vaguely hinted, was the central role played by intellect in all these oc-
cupations.118 

Citatet från Baumans Legislators and Interpreters beskriver hur intellektu-
ella etablerades i samband med upplysningen och encyklopedisternas kamp 
mot kyrkan och den gamla regimen. Beskrivningen döljer samtidigt att den 

                                                
115 Hela affären präglades av de antisemitiska strömningar som genomsyrade det franska 
samhället vid tidpunkten. Dreyfus vad jude vilket i den antisemitiska stämning som präglade 
Frankrike gjorde honom misstänkt i domstolens ögon. När det stod klart att rättegången ma-
nipulerats ställde de konservativa sig bakom militären för att upprätta dess heder och de 
radikala krafterna krävde att den oskyldigt dömde skulle friges.   
116 Att protestera genom upprop har sedan dess etablerats som ett sätt att protestera och det 
förekommer ofta olika typer av namnlistor som inte sällan publiceras i dagstidningar. I Sve-
rige är Dagens Nyheters DN.debatt och Svenska Dagbladets Brännpunkt de två främsta are-
norna för dessa publika upprop.  
117 Vegesack von, Tankens aristokrater eller pennans betjänter, s. 18. 
118 Bauman Zygmunt, Legislators and Interpreters, (Cambridge: Polity Press, 1995). s. 21. 
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struktur som gav noden dess specifika form har sitt ursprung i en myt som 
funnits sedan antiken. 

Det finns en god anledning att kort presentera Antigone, Sokrates, be-
skrivningarna av upplysningen och dreyfusaffären. Det är berättelser som 
fungerar som Alexanders kollektiva representationer, eller för att tala med 
Armstrong, Thurén och Barthes: dessa bestämmer i sin tur vilka element 
som kan knytas till den aktuella nodalpunkten.  

Som myten beskrivs i berättelserna om Antigone och därefter upplys-
ningen och dreyfusaffären är så central i beskrivningarna av intellektuella att 
jag väljer att kalla beskrivningen och de element som beskrivningen postule-
rar för en grundläggningsmyt, en myt som har flera funktioner: den utpekar 
och talar om, den möjliggör förståelse och bestämmer: den ger nodalpunkten 
en särskild form. Det är en myt som återkommer i mängder av sociologiska 
(och andra) beskrivningar som exempelvis C Wright Mills Makteliten från 
1956 där han inledningsvis beskriver eliten med hjälp av Jacob Buckhardts 
definition: ´De är allt som vi inte är´. Och därefter målar Mills upp bilden av 
ett Amerika som i mångt och mycket påminner om ett Frankrike i samband 
med dreyfusaffären.  

Högst uppe på toppen i alla dessa tre förstorade och centraliserade sektorer 
har det växt fram ännu högre kretsar som bildar den ekonomiska, den poli-
tiska och den militära eliten. Högst uppe i näringslivet, bland de bolagsrika, 
sitter de ledande direktörerna; överst i den politiska sektorn finner man det 
politiska direkoratets medlemmar; och in spetsen för det militära etablisse-
manget sitter eliten av politiserade militärer i och närmast omkring högsta 
militärledningen och de högsta staberna. Och i och med att var och en av 
dessa sektorer allt mer börjat samspela med de andra, i och med att besluten 
tenderar att bli totala i sina följder, tenderar de ledande inom var och en av 
dessa tre maktdomäner – krigsherrarna, storföretagens hövdingar, det poli-
tiska direktoratet – att komma varandra allt närmare, att bilda en maktelit 
som styr Amerika.119 

De tre maktsfärerna som Mills beskriver som allt mer intima påminner om 
hur militären och den politiska makten samspelade i samband med dreyfus-
affären. Och Mills skriver att det är i relation till denna elit, som behärskar 
de stora företagen, som leder statsmaskineriet, dirigerar militären och besit-
ter de strategiska platserna i samhället finns en motpol, en elit som Mills 
beskriver på följande sätt:  

Dessa celebriteter och rådgivare, som mer eller mindre fria och oberoende 
framträder som kritiker av den allmänna moralen och maktens tekniker, som 
guds talesmän eller skapare av en speciell sensibilitet, en mottaglighet hos 

                                                
119 Mills C Wright, Makteliten, (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1971). s. 13.  
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massorna, framträder också de direkt på den scen där dramat om makteliten 
spelas upp.120  

Det är möjligt att läsa in grundläggningsmyten i Mills beskrivning av mak-
tens antagonist. Det korta citatet skulle utan problem kunna beskriva encyk-
lopedisternas liv och agerande i samband med att de publicerade encyklope-
din. Skillnaden skulle eventuellt vara att de inte framträder som guds tales-
män utan snarare i motsats till kyrkan. Men det hade inte i första hand med 
religion att göra utan det var kyrkans politiska makt (tillsammans med den 
gamla regimen) som de ifrågasatte.  

Även om grundläggningsmyten är central för hur intellektuella beskrivs 
förekommer också andra myter och diskurser som leder till att intellektuella 
beskrivs på olika sätt. I vissa fall, som vi kommer att se i den kommande 
analysen, förekommer grundläggningsmyten tillsammans med andra myter. 
En fråga jag bär med mig till analysen är hur dessa olika myter och diskurser 
bidrar till att förändra beskrivningarna intellektuella.  

Därmed är det dags att närma sig analysen och titta närmare på hur intel-
lektuella görs. Men innan själva analysen inleds vill jag motivera de texter 
som till sist kom att ingå som empiri.  

Urval 
Som nämnts är antalet texter som på olika sätt förhåller sig till intellektuella 
allt för omfattande för att samtliga ska kunna analyseras i en avhandling, 
knappt ens läsas. Jag tvingades till ett strategiskt urval. Frågan var vilka 
kriterier som skulle gälla.  

Eftersom det inte handlar om vad en intellektuell är, utan hur representat-
ionen görs och förändras, var det viktigt att inkludera såväl äldre som sam-
tida texter. Därmed var ett kriterium klart. De bidrag jag tittade på under 
rubriken tidigare forskning pekade ut några texter som skrevs i början av 
1900-talet som de texter vilka etablerade sociologin (och diskursen om intel-
lektuella). Redan i samband med genomgången stod det klart att dessa skulle 
ingå i analysen. I samband med den inledande läsningen, och därefter när jag 
mer systematiskt gick igenom tidigare forskning visade det sig att några 
texter framstod som mer centrala än andra på så sätt att de hela tiden förkom 
som referensmaterial i texter som problematiserade noden. Därmed kunde 
ett andra kriterium formuleras: jag skulle söka efter så centrala texter som 
möjligt och det var inte särskilt svårt att identifiera de texter som i princip 
förekommer i samtliga texter som berör intellektuella.121 Som ett sista krite-
                                                
120 Ibid., s. 8.  
121 Av de texter som nämndes som hastigast i samband med den tidigare forskningen nämner 
Bernhard Giesens Intellectuals and the Nation: Collective Identity in a German Axial Age. 
upplysningen, Frankrike, Gramsci och Mannheim. Vegesacks Tankens aristokrater eller 
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rium bestämde jag mig att för att inkludera några texter som sällan eller ald-
rig förekommer som referensmaterial för att på så sätt ”kontrollera” om dis-
kursen om intellektuella är bredare än bara några akademiska texter. Nedan 
följer redovisning och motivation av mitt urval. 

De texter som kommer att ingå i analysen är till att börja med Julian Ben-
das La Trahison des Clercs som kom 1927, Karl Mannheims Ideologie und 
Utopie som kom 1929 och Antonio Gramcis Quaderni del carcere som 
skrevs mellan 1929 och 1935 men publicerades efter andra världskrigets 
slut. Slutligen Paul Nizans Les Chiens de garde som kom 1932.  

I kapitlet som diskuterar tidigare forskning benämns tre av texterna som 
bidragen vilka etablerade sociologin om intellektuella. Av den anledningen 
var de självskrivna som en del av min empiri. Utöver dessa väljer jag att 
också inkludera Nizans text som i ett senare skede kom att betraktas som en 
av de mest inflytelserika texterna när det gäller beskrivningen av intellektu-
ella. Det kom sig av att Nizan ”återupptäcktes” av Sartre som genom att 
skriva förord till hans böcker introducerade honom för en större läsekrets på 
1960-talet.122   

När jag valde texter utifrån mitt första kriterium uppstod ett problem som 
har en sociologisk förklaring. De visade sig vara tunt med texter som analy-
serar intellektuella från 1930- till mitten av 1950-talet. Det var en upptäckt 
jag delar med de två artiklar som tittade närmare på sociologin om intellek-
tuella i samband med genomgången av tidigare forskning. Det skrevs helt 
enkelt inte särskilt mycket om intellektuella efter de inledande texterna från 
Benda, Mannheim och Gramsci. Orsaken stavas andra världskriget. Under 
perioden var de flesta som hade till yrke att skriva antingen inkallade eller på 
flykt. De tidskrifter som fanns innan kriget drogs av olika anledningar in. 

Efter litet letade hittade jag en text som kom ut i samband med kriget och 
en annan som kom ut strax efter. Efter en analys av de etablerande bidragen 
väljer jag att titta närmare på Theodor Geigers Intelligensen från 1944 och 
Simone de Beauvoirs Les Mandarins som kom ut 1954. Det första bidraget 

                                                                                                              
pennans betjänter innehåller referenser till upplysningen, Dreyfusaffären och Emile Zola, 
Julien Benda, Antonio Gramsci, Karl Mannheim och Paul Nizan. Hans Lohmanns Inte för 
intellektuella - Eftertankar i fixarnas tid förhåller sig till Sartre som han inte beundrar. Collins 
monumentalverk förhåller sig till encyklopedin, upplysningen, D´Alembert, Condillac, Di-
derot, La Mettrie och Madame de Staël. Han nämner också Beauvoir och Sartre. Bland de 
teoretiker som nämns finns Mannheim, Bourdieu och Foucault representerade. Tillsammans 
bekräftas det mönster som framträtt redan tidigare. Upplysningen och encyklopedisterna samt 
Dreyfusaffären och Zola tillsammans med bidrag av Benda, Gramsci, Mannheim, Nizan, 
Gouldner, Jacoby, Foucault, Bourdieu, Bauman, Beauvoir och Said tycks vara centrala för 
diskursen om de intellektuella.  
122 Vare sig Benda, Mannheim eller Gramsci nämner varandras bidrag. Nizan uppmärksam-
mar Benda som kallas hycklare. Att han inte läste Gramsci är inte så konstigt eftersom Gram-
sci publicerades först efter andra världskrigets slut. Att de inte läste (eller kommenterade) 
varandra kan enklast förklaras med att texterna skrevs ungefär samtidigt. Men trots att förfat-
tarna inte nämner varandra så framträder tydliga mönster (eller om man så vill konstanser) 
och det är dessa konstanser analysen behandlar. 
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präglas på olika sätt av kriget och intellektuellas förhållande till kultur. 
Beauvoirs text behandlar i första hand intellektuellas agerade under krigets 
press.  

Geiger förhåller sig förutom till kriget till såväl upplysningen som Zola. 
Texten kopplar den första händelsen till representationens tillblivelse och 
beskriver Zola som i första hand kritiker till den etablerade politiska makten. 
Han förhåller sig också till skillnaden mellan det medeltida och det moderna. 

Vare sig Geiger eller Beauvoirs texter är självklara bidrag. Anledningen 
till att jag trots det väljer att analysera dem handlar – förutom att de publice-
rades under och strax efter kriget – om att en analys av texterna gör att vi 
kan titta närmare på om diskursen om intellektuella påverkat hur representat-
ionen beskrivs i andra texter än de som kan sägas utgöra diskursens kärntex-
ter.  

Geigers bidrag är långt ifrån kontroversiellt när det gäller innehåll. Texten 
kanske inte nådde läsare utanför Sverige eller Norden, men hans akademiska 
tillhörighet gör honom till en del av diskursen.   

Beauvoirs bidrag behöver en närmare motivation eftersom det inte är en 
akademisk text på samma sätt som de övriga bidragen. Mandarinerna, som 
snarast koncentrerar sig på särskilda personligheter, motiveras också av att 
senare beskrivningar förhåller sig till hennes text som ett standardverk. 
Boken är trots sin skönlitterära form på så sätt en del av diskursen om intel-
lektuella. Och som nämnts har inte minst Beauvoir själv, de personligheter 
hon beskriver och på det sätt hon beskriver dem påverkat diskursen.  

Det finns fler texter än de två jag väljer att referera till i samband med 
analysen. C Wright Mills skrev nämnda The Power Elite (1956) samt den i 
tidigare forskningen refererade Peter L. Berger och Thomas Luckmann som 
gav ut The Social Construction of Reality 1967. Det finns utöver dessa ytter-
ligare bidrag som på olika sätt förhåller sig till representationen och utkom 
under perioden som i avhandlingen beskrivs som interregnum. I en tidigare 
version fanns några av dessa texter representerade i analysen. Mängden 
gjorde dock materialet svåröverskådligt en gallring medförde snarast att de 
mönster som finns i en diakron dikurs framträder tydligare. Jag vill hävda att 
texterna av Geiger och Beauvoir kan sägas representera andra texter som 
publicerades i samband med och strax efter det andra världskriget. 

Efter analysen av Geiger och Beauvoirs bidrag har jag valt att titta när-
mare på Michel Foucaults Power/Knowledge: Selected Interviews & other 
Writings 1972-1977, Alvin Gouldners The Future of Intellectuals and the 
Rise of the New Class som kom 1979, Russel Jacobys The Last Intellectuals: 
American Culture in the Age of Academe från 1987, Zygmunt Baumans 
Legislators and Interperters som kom samma år, Pierre Bourdieus Le 
corporatisme de l´universel: le role des intellectuels dans le monde moderne 
från 1989, Edward W. Saids Representations of the Intellecual från 1994. 
Samtliga texter förekommer i princip alltid som referenser i de texter som 
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analyserar intellektuella. De är tillsammans med Benda, Mannheim och 
Gramscis bidrag de centrala bidrag som kan sägas utgöra stommen i diskur-
sen om intellektuella. Och av samma anledning som jag lade till Niznas text 
väljer jag att analysera Frank Furedis Where Have All the Intellectuals 
Gone? Confronting 21st Century Philistinism som utkom så sent som 
2004.123  

Texter som beskriver intellektuella efter Geiger och Beauvoirs bidrag 
förhåller sig på olika sätt till de tre som den tidigare forskningen beskriver 
som etablerande texter som jag valt att inkludera i analysen.124 

En genomläsning av såväl den tidigare forskningen och andra texter som 
på olika sätt förhåller sig till noden framstår de inledande tre texterna av 
Benda, Mannheim och Gramsci som självskrivna i en text som säger sig 
vilja titta närmare på diskursen om intellektuella. På samma sätt är bidragen 
från Gouldner, Foucault, Bourdieu, Bauman, Said och Jacoby texter som i 
princip alltid förekommer i analyser om intellektuella. Till dessa texter väljer 
jag att lägga till Nizan, Geiger, Beauvoir och Furedi för att på så sätt ”kon-
trollera” om diskursen färgat av sig på bidrag utanför de texter som kan sä-
gas utgöra diskursens huvudbidrag. I den kommande analysen kommer jag 
också att nämna andra bidrag som kan sägas vara en del av diskursen om 
intellektuella. Det är texter som snarare än att försöka förstå hur nodalpunk-
ten etablerades eller förändrades fokuserar på att antingen svartmåla intellek-
tuella från ett politiskt perspektiv eller inte, likt Mills eller Pareto skriva om 
intellektuella utan snarare om makt eller eliter.     

Efter några relativt förutsättningslösa genomläsningar av texterna be-
stämde jag mig för att läsa och analysera dem kronologiskt med syftet att 
som Winther Jørgensen och Phillips skriver finna gemensamma betydelse-

                                                
123 Den från inledningen bekanta Stefan Collini anger Bendas bidrag som en del av skolbild-
ningen om intellektuella. Gramsci beskrivs som en av dem som formulerat de mest inflytelse-
rika analyserna av intellektuella. Mannheims inflytande analyseras utförligt i relation till den 
specifikt engelska uppfattningen om de intellektuella. Collini som i första hand intresserar sig 
för engelska intellektuella kopplar trots den regionala avgränsningen samman intellektuella 
med händelser i Frankrike och Paris samt med internationella bidrag som beskriver såväl 
dessa händelser som dess deltagare. Collini, Absent minds, s. 279.f. Ross nämnda bok som 
visar hur den amerikanska populärkulturen påverkat auktoriteten hos de moderna intellektu-
ella i Nordamerika använder även han Benda, Gramsci som Mannheim i sin framställning. 
Andrew, No Respect -Intellectuals & Popular Culture, s. 215.f.  
124 Gouldner nämner såväl Benda som Nizan, vilkas bidrag beskrivs som viktiga i förhållande 
till diskussionen om intellektuella. Bidraget nämner också Bourdieus tidiga texter. Jacoby 
lutar sig mot Foucault i sin analys. Bauman nämner såväl Mannheim som Gouldner, Foucault 
och Bourdieu. Bourdieu nämner i sin tur Gramsci och Foucault i sin text. Said förhåller sig 
till Benda, Gramsci som han benämner den briljanta politiska filosofen. Said förhåller sig 
också till Foucault och Jacoby. Slutligen framställer Furedi Benda som författare till den mest 
systematiska framställningen om intellektuella. Gouldners bidrag beskrivs som det mest 
inflytelserika under 1970-talet. Bourdieu och Bauman möts med respekt. Said får också en 
positiv behandling. Furedi är däremot kritisk till Foucault som han säger smular sönder tank-
en om sanning. Han är på samma sätt negativ till Jacoby som han uppfattar som raljerande 
med sin titel ”de sista intellektuella”.  
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fixeringar och analysera hur de olika berättelserna försöker etablera repre-
sentationen intellektuell på ett sätt så att vi uppfattar den som naturlig. 
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Del I: från präster till upplysningsmän, myten 
om det moderna 

Läsningen av de första fyra texterna visade att samtliga använder en myt för 
att etablera nodalpunkten intellektuell: myten om det moderna. Analysen 
visade också att myten om det moderna tillsammans med det jag beskrivit 
som grundläggningsmyten avgränsade och möjliggjorde vilka element som 
därefter kunde knytas till nodalpunkten. I det följande kommer jag genom 
citat från texterna visa hur etableringen görs. Det finns därmed en risk för 
språklig stolpighet och upprepningar, vilket tyvärr är en bieffekt i samband 
med kombinationen av avhandling, diskursanalys och ett försök till veten-
skapssociologiskt bidrag.   

Förrädarna 

The imposition of political interests on all men without exception; the growth 
of the desire and the possibility for men of letters to play a political part; the 
need in the interests of their own fame for them to play the game of a class 
which is daily becoming more anxious; the increasing tendency of the 
“clercs” to become bourgeois and to take on the vanities of that class; the 
perfecting of their Romanticism; the decline of their knowledge of antiquity 
and of their intellectual discipline. It will be seen that these causes arise from 
certain phenomena, which are most profoundly, and generally characteristic 
of the present age. The political realism of the “clercs,” far from being a su-
perficial fact due to the caprice of an order of men, seems to me bound up 
with the very essence of the modern world.125   

I Bendas La Trahison des Clercs kopplas intellektuella samman med ”essen-
sen av den moderna världen” och som diskursteorins mytbegrepp postulerar 
etablerar myten samtidigt en antagonist som i Bendas bidrag stavas medelti-
den. I framställningen beskrivs det medeltida samhället som i första hand 
religiöst där prästen, och genom den representationen den religiösa diskur-
sen, präglade människans vardag och verklighetsuppfattning. 

Benda etablerar nodalpunkten med hjälp av skillnaden mellan det moder-
na och medeltida, där det moderna får mening genom att skilja sig från det 

                                                
125 Benda Julien, The Treason of the Intellectuals (New York London: W W Norton & Co-
mapany, 1996). s. 176.f. 
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senare. Etableringen av myten möjliggör och tvingar fram en avgränsning av 
vilka element som är möjliga att koppla till representationen. Det handlar om 
det Laclau och Mouffe beskriver som det diskursiva fält varifrån Benda 
hämtar de element som kopplas samman med intellektuella. På så sätt är 
myten helt central för hur intellektuella beskrivs.  

Men det är inte endast myten om det moderna som strukturerar Bendas 
bidrag. Hans text beskriver hur det moderna samhället skiljer sig från det 
medeltida religiösa genom att i första hand vara politiskt: ”The present age is 
essentially the age of politics.”126 

Texten gör kopplingen mellan intellektuella och den politiska makten ge-
nom termen Men of letters. Med termen syftar framställningen på den 
franska upplysningens aktörer och deras sammankomster på kaféer och sa-
longer i Paris.127 Genom kopplingen till encyklopedisterna länkas Bendas 
beskrivning därmed samman med grundläggningsmyten. 

Den etablerade myten möjliggör en koppling mellan välkända historiska 
personligheter (eller element) som da Vinci, Goethe och Kant128, vilkas tex-
ter för säkerhets skull skiljer från massorna eller lekmännen i förhållande till 
nodalpunkten. Bendas bidrag länkar da Vinci, Goethe och Kant med elemen-
tet icke-materialist, vilket innebär att de hade en ambition att göra något 
utöver det som förväntas av dem. Texten beskriver att de ville förändra sam-
hället genom att skapa konst, genom att skriva och att publicera sina verk. 
De länkas på så sätt samman med grundläggningsmytens föreställning om 
den enskilda aktörens ambition att göra något större än att bara berika sig 
själv, och det är i förhållande till dem och deras ambitioner Bendas text be-
skriver hur samtidens motsvarigheter sviker sin uppgift. De ägnar sig inte åt 
att söka ickemateriella fördelar, tvärt om.129 Det som skiljer intellektuella 
från andra är alltså ambitionen att utöva konst eller metafysisk spekulation i 
förhållande till jakten på praktiska mål. Intellektuella är med andra ord de 
som söker ickemateriella fördelar.130    

                                                
126 Benda, The Treason of the Intellectuals, s. 29.  
127 Men of letters var från början en distinktion mellan de som kunde och inte kunde läsa. 
Ibland talade man till och med om de som kunde läsa som medlemmar av The Republic of 
letters, och termen kom senare att associeras med upplysningen och den i inledningen be-
skrivna gruppen upplysningsmän som ofta träffades på olika salonger för att diskutera olika 
vetenskapliga frågor.    
128 Ibid., s. 44. 
129 Bendas text anklagar också samtidens intellektuella för vara nationalister, till och med 
rasister (i första hand drabbade av antisemitism). Istället för att upplysa sysslar intellektuella 
med att piska upp hat, till och med förorda krig. Det är kraftiga anklagelser. 
130 För att illustrera intellektuellas svek använder framställningen elementet klerk, vilket 
syftar på präst eller en lärd skribent. På så sätt etableras moderna intellektuella som en anta-
gonist i förhållande till medeltidens präst som tillsammans med den politiska makten formu-
lerade det andliga på ett sätt som gagnade båda dessa maktinstitutioner. Texten beskriver hur 
vetenskapens och upplysningens oförvitliga sanningssökande intellektuella (da Vinci, Goethe 
och Kant) ersatts av en inom citationstecken beskriven ”klerk” men som istället för att som 
under medeltiden liera sig med kyrkan numera lierar sig med politiska partier. Därigenom 
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Ett fritt svävande stratum 

I förordet till en engelsk utgåva av Mannheims Ideologie und Utopie beskri-
ver Louis Wirth skillnaden mellan den mörka medeltiden och det upplysta 
moderna som en civilisationsprocess.131 Förordet beskriver processen som ett 
krig där den vetenskapliga tanken växer fram som en motvikt till ett tidigare 
intolerant och auktoritärt samhälle.  

Scientific thought about social affairs up to now had to wage war primarily 
against established intolerance and institutionalized suppression. It has been 
struggling to establish itself against its external enemies, the authoritarian in-
terest of church, state and tribe.132 

Texten är ett försök till etablering av en skillnad mellan frihet, förnuft och 
religiös intolerans. En intolerans och institutionaliserat förtryck som i första 
hand kom från kyrkan. Men också staten tillsammans med den mindre byg-
degemenskapen. Texten är en beskrivning av övergången från ett samhälle 
till ett annat, från det auktoritära, mörka och religiösa till det fria, upplysta 
och förnuftiga vetenskapssamhället. Samtidigt en övergång från ett ruralt 
religiöst till ett urbant sekulärt samhälle.  

Kopplingen till det urbana som en skillnad i förhållande till ett tidigare 
ruralt samhälle finns med i Berger och Luckmanns bidrag som diskuterar ett 
modernt samhälle med en tilltagande arbetsdelning i relation till tidigare 
ruralt och betydligt mer uppdelat samhälle. En skillnad som är central i 
samtliga av den första delens bidrag inklusive Geigers beskrivning av intel-
ligensen.  

Wirth blev ombedd att skriva förordet till Ideologie und Utopie, vilket 
blir begripligt vid en genomläsning av Mannheims egna bidrag. Mannheim 
skriver, liksom Wirth, att övergången från ett medeltida till ett upplyst sam-
hälle innebar att den religiösa gemenskapen krossades, vilket ledde fram till 
ett nytt medvetande, ett medvetande i sig. Förändringen handlar alltså inte 
bara om ett samhälle till ett annat, effekten blev att subjektet kom att sättas i 
centrum.  
  

                                                                                                              
sviker de sina värderingar och förvandlas till förrädare, vilket Benda beskriver som karakter-
istiskt för den moderna tiden. Benda, The Treason of the Intellectuals, s. 158.  
131 Det kan tyckas märkligt att använda sig av Wirths förord i analysen, men bidraget är en del 
av den text som gavs ut med Mannheims namn på omslaget. Och det är inte i första hand 
Mannheims tankar om intellektuella som intresserar mig utan den text och föreställning om 
intellektuella som länkas ihop med Mannheim text. 
132 Wirth Louis i Ideology & Utopia, s. X. 
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After the objective ontological unity of the world had been demolished, the 
attempt was made to substitute for it a unity imposed by the perceiving sub-
ject. In the place of the medieval-Christian objective and ontological unity of 
the world, there emerged the subjective unity of the absolute subject and the 
Enlightenment- “consciousness in itself.”133 

Jag tolkar texten som att religionen fick en plats vid sidan av andra och nya 
självbeskrivningar. Det gick plötsligt att se sig själv med andra föreställ-
ningar än religiös övertygelse. I ett religiöst samhälle hänger ritualer och 
särskilda föreställningar om hur människor bör bete sig samman med reli-
giös moral. I ett urbant kapitalistisk samhälle kan det vara delvis andra före-
ställningar om en god och lyckad samhällsmedborgare som ligger till grund 
för människors agerande.134 

Wirths förord har vissa likheter med Mannheims etablering av intellektu-
ella, en etablering som görs genom att på samma sätt som i Bendas bidrag 
ställa noden i relation till det medeltida samhällets präster, vilka beskrivs 
som en socialt rigid kast. En kast som i det moderna samhället kommit att 
ersättas av vad han kallar ett fritt svävande stratum: intellektuella.  

From a sociological point of view the decisive fact of modern times, in con-
trast with the situation during the Middle Ages, that this monopoly of the ec-
clesiastical interpretation of the world which was held by the priestly caste is 
broken, and in the place of a closed and thoroughly organized stratum of in-
tellectuals, a free intelligentsia has arisen. Its chief characteristic is that it is 
increasingly recruited from constantly varying social strata and life situa-
tions, and that its mode of thought is no longer subject to regulation or caste-
like organizations.135  

Kyrkan beskrivs som en kastlik organisation med monopol på tanken. Vilket 
möjliggjordes genom att i princip all högre utbildning var samma sak som 
ett prästseminarium. Det var prästerna som kunde läsa och det var kyrkan 
som kanaliserade nyheter och på så sätt stod för det medeltida samhällets 
kunskapsförmedling. Det är lätt att föreställa sig hur kyrkan och det politiska 

                                                
133 Mannheim, Ideology & Utopia, s.66. 
134 Delvis är ett nyckelord. För även om ritualer som fungerar som sammanhållande för na-
tioner och andra sammanslutningar många gånger ger sken av annat så har de ofta ett religiöst 
ursprung (jag tänker närmast på jul, påsk, midsommar och en rad andra ritualiserade 
högtider). Skillnaden har fascinerat många sociologer och den kanske mest citerade 
beskrivningen av denna skillnad är Den protestantiska etiken och kapitalismens anda av Max 
Weber I inledningen till avhandlingen diskuterade Alexander ritualernas betydelse för att 
hålla samman ett samhälle, och han menade att vi trots ett pluralistiskt samhälle delar många 
gemensamma ritualer. Det skulle kunna vara möjligt att läsa nodalpunktens koppling till 
grundläggningsmyten och myten om det moderna som införandet av en ritual när det gäller 
hur intellektuella kan beskrivas. 
135 Mannheim, Ideology & Utopia, s.11.f.  
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etablissemangets intima kollaboration medförde en påtaglig makt över det 
medeltida samhällets medborgare.136  

På samma sätt som Bendas bidrag förenar intellektuella med bildning, 
oberoende och upplysning etablerar Ideologie und Utopie noden genom att 
koppla ihop den med element som modern, fri och socialt heterogen. I be-
skrivningen är det inte längre medeltidens präster som har monopol på tan-
ken. Det är istället ett fritt svävande stratum som tagit över tankeproduktion-
en. Texten beskriver också att det moderna och betydligt mer heterogena 
samhället medfört en mängd olika tankar eftersom de inte är lika styrda av 
det medeltida samhällets kastlika organisation. Beskrivningarna innehåller 
skillnader.137  

De organiska 
Ungefär samtidigt som Benda och Mannheim skrev sina böcker blev filoso-
fen, politikern och en av grundarna till det italienska kommunistpartiet 
fängslad i Italien. I samband med rättegången berättade åklagaren att han 
måste få denna hjärna att sluta fungera i tjugo år, vilket misslyckades. Under 
sin fängelsevistelse skrev Gramsci Quaderni del cacere.  

Liksom de andra bidragen förhåller sig Gramscis text till skillnaden mel-
lan det medeltida och moderna. I hans bidrag används myten för att etablera 

                                                
136 Liksom Bendas bidrag förhåller sig Mannheims text till myten om det moderna genom en 
beskrivning av skillnaden mellan det religiösa mörkret och det vetenskapliga ljuset. Det är en 
berättelse som kopplar samman beskrivningen med Newton och Locke som genom sina 
epokgörande arbeten utmanade eller lade grunden för en alternativ diskurs i förhållande till 
medeltidens religiösa doktrin och samtidigt banade väg för encyklopedisternas upplysning. 
Vilket i sin tur ledde till att företrädare för naturvetenskapen kunde utmana de beskrivningar 
av verkligheten som hittills präglat samhället. Arvtagarna till Newton och Locke är alltså det 
heterogena stratum från skilda delar av samhället som Mannheims text kopplar samman med 
det moderna samhället. 
137 Mannheims text är inte lika kritisk till intellektuellas praktiker som Bendas. Texten fram-
ställer denna olikhet som ett uttryck för två nationella traditioner. I förordet till Mannheims 
bok skriver Wirth att sammanbrottet för den liberala Weimarrepubliken ledde fram till att en 
rad föreställningar om slutet eller nedgången för den västerländska civilisationen. Han skriver 
att Mannheims analyser framstår som särskilt genomtänkta för denna tid: ”We are witnessing 
not only a general distrust of the validity of ideas but of the motives of those who assert 
them.” Wirth skriver vidare att de eviga sanningar som tidigare var så självklara kunde ifråga-
sättas. Genom det moderna samhället (och intellektuella) blev vi enligt hans text allt mer 
sekulära och därmed upplysta. Mannheim är i första hand intresserad av hur förändringen gått 
till och särskilt hur de nya representationer som utmanade medeltidens präster etablerades. 
Han intresserade sig också för hur vi tänker och hur ideologier konstrueras. Benda var besvi-
ken på hur intellektuella förvaltade möjligheten att upplysa och han illustrerar besvikelsen 
genom att fokusera på nodens allt tydligare koppling till politiken. Utifrån kopplingen till 
grundläggningsmyten går det att förstå hans oro. Det var just politiken som beskrevs som 
intellektuellas antagonist, vilket genom Bendas oro bekräftas. Vi återkommer till intellektuel-
las relation till det politiska längre fram i analysen. Men vi kan konstatera att även om det 
finns skillnader mellan vilka element som kopplas till nodalpunkten är det samma myter som 
de två beskrivningarna är överens om. Wirth Louis i Mannheim Karl, Ideology & Utopia, i 
förordet. 
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skillnaden mellan ett tidigare ruralt jordbrukssamhälle som i och med indust-
rialiseringen ersattes med ett framväxande arbetsdelat och byråkratiserat 
urbant samhälle, en beskrivning som liknar Berger och Luckmanns skild-
ring. 

I boken konstaterar Gramsci att alla är intellektuella. Men det är inte alla 
som har funktionen som intellektuell.138 Det är alltså möjligt för vem som 
helst att vara en intellektuell, vilket handlar om att agera utanför sin profess-
ion och engagera sig i frågor som antingen bevarar eller förändrar sättet att 
tänka. Här finns en koppling till såväl Benda som Mannheims texter som 
båda beskriver intellektuella som tankeproducenter. Det finns också en 
koppling till grundläggningsmyten där såväl encyklopedisterna som Zola 
genom sina texter och upprop gick utanför sina respektive expertområden 
och agerade politiskt i den mening som Mouffe beskriver politik. 

The most typical of these categories of intellectuals is that of the ecclesiastics 
who for a long time (for a whole phase of history, which is partly character-
ized by its very monopoly) held a monopoly of a number of important ser-
vices: religious ideology, that is the philosophy and science of the age to-
gether with schools, education, morality, justice, charity, good works, etc. 
The category of ecclesiastics can be considered the category of intellectuals 
originally bound to the landed aristocracy.139 

På samma sätt som i Benda och Mannheims bidrag förenas medeltiden med 
element som skola, utbildning, moral, rättvisa, välgörenhet, gott arbete etce-
tera. Och på samma sätt som i de tidigare beskrivningarna kopplas elemen-
ten samman med representationen präst. I kedjan inkluderas också lands-
bygden. 

Etableringens syfte handlar därefter om att beskriva moderna intellektu-
ella som prästernas antagonister. Att vara intellektuell handlar därmed om att 
skapa och förmedla ett särskilt sätt att tänka. Skillnaden mellan tidigare och 
senare intellektuella handlar om vilken grund de har för att skapa kunskapen. 
De tidigare etablerade sin kunskap utifrån en föreställning om gud, de mo-
derna utifrån en föreställning om vetenskapen som människans väg till väl-
signelse.   

Gramscis text använder samma myt som de två tidigare beskrivningarna. 
Försöket resulterar i en intellektuell som utmanar de tidigare prästernas mo-
nopol på bildning, oberoende och upplysning. Genom att skriva att prästerna 
under lång tid, genom en hel fas i historien, hade ensamrätt när det gäller 
tankeproduktion framställer Gramsci samtiden som annorlunda, en skillnad 
som kopplas till sekularisering och kampen mellan vetenskapen och det 

                                                
138 Gramsci Antonio. Selections from the Prison Notebooks (London: Lawrence and Wishart, 
1998). s. 9 
139 Ibid., s. 7. 
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religiösa. En skillnad som kan sammanfattas med hjälp av grundläggnings-
myten.  

Liksom Mannheim är Gramsci intresserad av att studera hur intellektuella 
etableras, och vilken roll de har i förhållande till det tidigare samhällets präs-
ter.140 Han är inte i första hand kritisk mot intellektuellas agerande. Istället 
ser han till intellektuellas möjligheter. Vilket är en skillnad i förhållande till 
Nizan, vars text, liksom Bendas, i första hand är en slags stridsskrift som 
fokuserar på samtida intellektuella och särskilt vad han uppfattar som deras 
svek.141  

Borgarklassens beskyddare  
Nizans Vakthundarna präglas av att författaren vill göra upp med filosofin, 
och intellektuella. Beskrivningen inleds med att på samma sätt som de öv-
riga förhålla sig till myten om det moderna samhället. Texten etablerar till 
att börja med skillnaden mellan det medeltida och moderna genom att besk-
riva vad samtidens filosofer gör, eller bör göra, genom att på samma sätt 
som Gramsci koppla samman filosoferna med elementet sekularisering, vil-
ket i sin tur beskrivs som effekten av upplysningen och i första hand filoso-
fins genombrott i förhållande den tidigare religiositeten.142 Därmed innehål-
ler hans beskrivning samtidigt en koppling till grundläggningsmyten.  

På samma sätt som de andra beskrivningarna ingår element som bildning, 
oberoende och upplysning i förhållande till det moderna. Myterna gör i sin 
tur att Nizan kan kritisera samtida intellektuella för att inte leva upp till det 
moderna samhällets ideal: ”Talar de inte om Frihet, Rättvisa, Förnuft och 
Gemenskap? Tar de inte hela tiden orden Humanism och Medmänsklighet i 

                                                
140 Mannheim skrev sitt bidrag i en tysk kontext. Det bidrar sannolikt till att han fokuserar 
explicit på skillnaden mellan stad och landsbygd. Tyskland var och är inte på samma sätt 
centrerat runt en stad på samma sätt som Frankrike och Paris. Det går däremot att läsa hans 
beskrivning av noden som fritt svävande och som en del av staden. Frikopplingen som var 
möjlig genom högre utbildning länkar intellektuella till städer, även om de mest prestigefyllda 
inte på samma sätt som i Frankrike ligger i Paris. I de fall han beskriver förändringen av ett 
tidigare medeltida tänkande kopplas uppkomsten och särskilt intellektualismens utbredning 
med staden i form av bourgeoisien som i sin tur kopplas samman med element som veten-
skaplig politik och politisk kamp. Mannheim, Ideology & Utopia, s.122. 
141 Det originella med Gramscis tolkning av marxismen handlar om att han ger intellektuella 
och deras aktiva skapade av nya sätt att tänka företräde framför de ekonomiska lagar som 
annars styrde överbyggnaden traditionell marxistisk teori. Därmed kopplas intellektuella till 
grundläggningsmyten och en kamp mot den politiska makten. För att etablera skillnaden 
skapas en bipolär uppdelning mellan traditionella och organiska intellektuella, där den första 
kategorin tillhör landsbygden och den andra staden. I Gramscis beskrivning fylls med andra 
ord nodalpunkten med ett särskilt innehåll genom att kopplas samman med elementet stad (till 
skillnad från landsbygd), vilket också Bendas bidrag gör genom beskrivningen av intel-
lektuella som borgare. 
142 Nizan Paul, Vakthundarna, (Stockholm: Bo Cavefors Bokförlag, 1968). s. 83.f f.  
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sin mun? Vet de då inte att deras uppgift är att upplysa och hjälpa männi-
skorna?”143 

Nizans bidrag fyller nodalpunkten med hjälp av tecken som frihet, rätt-
visa, förnuft, gemenskap, humanism och medmänsklighet. Element som 
tillsammans skapar en oantastlig intellektuell, någon som står över den van-
liga människan, någon med möjlighet att upplysa och hjälpa människorna att 
manövrera i mörkret. Texten osar därefter av besvikelse över att intellektu-
ella inte lever upp till sin uppgift. Inte minst genom beskrivningen av hur 
intellektuella talar om frihet och förnuft, men inte längre hjälper de männi-
skor som famlar i mörkret. 

Boken koncentrerar sig i första hand på intellektuellas svek i samband 
med att de i allt större utsträckning arbetar som anställda i statlig förvaltning. 
Och beskriver hur de därmed fungerar som borgarklassens beskyddare och 
att det är med hjälp av intellektuella bourgeoisien behåller sin makt i sam-
hället.  

I texten dominerar kampen mellan intellektuella och den politiska makten 
och det är utifrån kampen vi kan förstå Nizans kritik. Vi kan också identifi-
era en skillnad mellan Nizan, Gramsci och Mannheims olika bidrag. De 
senare är inte på samma sätt oroade över intellektuellas koppling till den 
statliga förvaltningen. Det kan vara möjligt att spåra skillnaden till nationella 
olikheter när det gäller byråkraternas möjlighet att agera självständigt:144 
”Det är mycket besvärande att behöva dra slutsatsen att gränserna för bor-
garklassens intressen sammanfaller i praktiken med de lärdas handlingar. Att 
försvara Dreyfus var att bejaka bourgeoisien.”145 

Nizans framställning förhåller sig till såväl grundläggningsmyten som 
myten om det moderna samhället. Intellektuella kopplas till att börja med 
samman med ett modernt samhälle och statlig förvaltning. Så långt liknar 
bidraget de övriga. Kritiken mot samtidens intellektuella följer därefter 
samma mönster: istället för att vara maktens kritiker sammanfaller deras 
intressen med borgarklassens (det vill säga den etablerade maktens) hand-
lingar. För att tydliggöra sin kritik använder Nizan elementet Dreyfus som 
för tankarna till berättelsen om Antigone, encyklopedisterna, Zola och 
grundläggningsmyten.  

Nizan skriver att de lärda (de utbildade) bejakade det kapitalistiska sam-
hället genom att försvara Dreyfus. Kritiken mot den etablerade makten resul-

                                                
143 Ibid., s. 44. 
144 Nizan var själv medlem av det franska kommunistpartiet och hans text reflekterar en 
tydligt markerad politisk hållning. Det handlar om kamp. Den stil med vilken han gav sig på 
borgarklassen fungerade utmärkt som bränsle för den kritiska röst som använde megafoner på 
gatorna i Frankrikes huvudstad 1968. Det var ett bränsle som inte minst Sartre insåg och med 
hjälp av sitt, för att tala med Bourdieu, intellektuella kapital kunde han skänka texterna legit-
imitet och på så sätt göra dem tillgängliga för studenterna. Sartres förord medförde att Nizan 
numera betraktas som en av mellankrigstidens viktigaste franska författare. 
145 Nizan, Vakthundarna, s. 108 



 77 

terade endast i att borgarklassens intressen kunde konsolideras. Intellektuella 
kan därmed inte betraktas som fria. De står inte vid sidan av eller agerar som 
myten postulerar i förhållande till den etablerade makten. Tvärt om fungerar 
intellektuella som borgarklassens försvarare och därmed svikare. Sveket går 
att förstå i relation till myten om den fria intellektuelle som kritiserar den 
etablerade makten.  

Nizan följer den av Benda etablerade föreställningen om intellektuella 
som förrädare, som introverta filosofer vilka endast ägnar sig åt frågor som 
snarast fördunklar eller till och med förmörkar mer än upplyser.146 Det är en 
negativ beskrivning i den meningen att Nizan kritiserar intellektuella för vad 
de inte gör. Vilket samtidigt etablerar ett antal element som fyller nodal-
punkten med innehåll. Intellektuella ska tala, de ska tala om frihet, rättvisa, 
förnuft och gemenskap, vilket är tecken som går att förena med upplysning-
ens ideal, som förstärks genom Nizans påstående att intellektuella har som 
uppgift att upplysa och hjälpa människor.  

Vi kan säga att skillnaden mellan det medeltida och moderna även i 
denna beskrivning fungerar som ett försök till etablering och hegemonisk 
slutning som i sin tur möjliggör en diskurs där tecken som fri, utövande av 
konst och metafysisk spekulation kan kopplas till representationen intellek-
tuell.147 

Myten om det moderna  
Den inledande läsningen säger oss att de olika bidragen lutar sig mot en 
sedan länge etablerad relation eller myt som beskriver den politiska makten 
och den enskilda aktören.  

Som den teoretiska genomgången visade är myten och skillnaden mellan 
det medeltida och moderna ett sätt att etablera skillnaden mellan den en-
skilda aktören och den politiska makten på samma sätt som myterna om 
exempelvis Antigone eller Sokrates gjort sedan antiken. Icke desto mindre 
möjliggör de olika beskrivningarnas etablering en gemensam diskussion och 
ett gemensamt sätt att förhålla sig till intellektuella, en möjlighet som samti-
digt fungerar som begränsning för vilka element som är möjliga att hämta 
från det diskursiva fältet. I det följande kommer jag att titta närmare på vilka 
element som fyller nodalpunkten med innehåll.   

Jag har valt att presentera analysresultatet under rubrikerna förnuft, frihet, 
politik och stad. Valet av rubriker, vilket är de huvudsakliga element som 

                                                
146 Nizan, Vakthundarna, s. 9. 
147 Med Alexanders terminologi kan vi se den kollektiva representationen som ett sätt att 
smälta samman (fuse) ett komplext socialt fenomen. Skillnaden mellan det medeltida och 
moderna etableras därmed som en kollektiv representation, en myt som skapar skript och det 
som Alexander beskriver som en retorisk kokbok. Samtidigt är det möjligt att tolka Alexan-
ders text som att den kollektiva representationen är en ritual som låser möjligheten för de 
olika bidragen vid vissa särskilda föreställningar.  
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ger nodalpunkten intellektuell dess innehåll utgår från bidragens beskriv-
ningar av intellektuella. Dessa rubriker används också vid analysen av de 
återstående texterna om intellektuella. 

Förnuft 
Analysen visar att beskrivningarna tillsammans skapar en föreställning där 
kyrkan i samarbete med den medeltida bygdegemenskapen strukturerade 
människors sätt att tänka och agera. Det skedde genom att prästerna funge-
rade som en informationskanal där såväl små som stora händelser förmedla-
des från predikstolen. Det var således från denna pult frågor om moral, rätt 
och fel beskrevs tillsammans med händelser av mer politisk och praktisk 
natur. Kyrkan representerar därmed en hel maktstruktur i form av vetande, 
och en möjlighet att styra människor genom att bestämma samhälleliga nor-
mer och värderingar.  

Det var till kyrkan de flesta begav sig på söndagen. Inte bara för att få sig 
till livs en bibeltolkning. Det handlade lika mycket om att ingå i en gemen-
skap, att ta del av skvaller och nyheter. Kyrkan var inblandad i såväl dop, 
vigsel som begravning och var därmed en central del av varje människas liv, 
från början till slut. Det var i princip omöjligt att leva bortom kyrkans eller 
religionens föreställningsvärld. Det var till och med svårt att föreställa sig att 
det inte fanns en gud, än mer omöjligt att yttra en sådan uppfattning. Det var 
med andra ord till stor del genom kyrkan den samhälleliga diskursen forma-
des och förändrades.148 

Läsningen av de inledande bidragen möjliggör en tolkning av ett modernt 
samhälle som till skillnad från den medeltida präglas av en vetenskaplig eller 
om man så vill en förnuftets diskurs, som istället för att hämta kraft från 
mystiken upplyser medmänniskan, och därmed skänker henne frihet, vilket 
är den berättelse som präglar beskrivningen av upplysningen, en berättelse 
(eller myt) som de inledande bidragen använder för att etablera nodalpunk-
ten.   

Mitt kungarike är inte av denna värld 
När det gäller kopplingen till förnuft går det att tolka Bendas text som att 
intellektuellas svek sammanfaller med deras önskan att spela en politisk roll.  

Länkningen till förnuft görs genom användningen av elementet bourgeoi-
sie, vilket kan förknippas med såväl förmögna stadsinnevånare, eller i mer 
marxistiskt präglade diskurser, den egendomsägande klassen. Genom att 

                                                
148 Det bör tilläggas att det inte endast var kyrkan som stod för den samhälleliga diskurspro-
duktionen. Sagor och berättelser som härstammar från helt andra håll utgjorde en stor del av 
människors samhällsförståelse.  
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förena intellektuella med bourgeoisie kopplas noden till en särskild livsstil 
och ett särskilt sätt att tänka. Texten beskriver hur moderna intellektuella i 
allt högre grad lägger sig till med bourgeoisiens fåfänga och lägger sig till 
med de vanor som kopplar ihop dem med stadens övre medelklass, inklusive 
politiska åsikter. Därmed fjärmar de sig från medeltidens da Vinci, Goethe 
eller Kant vilka såg sig själva som medel för att åstadkomma en bättre värld 
för alla.149 Bendas text beskriver hur intellektuella istället för att hylla förnuf-
tet och vetenskapens ideal hemfaller till att hylla ett livsstilsideal som fjär-
mar dem från förnuftstänkande och leder dem mot en materialisterialistisk 
livsstil.  

Bidraget ställer sig kritisk till förskjutningen och beskriver hur det antiin-
tellektuella och begynnande antidemokratiska tankesätt som drabbat ett stort 
antal samtida intellektuella i den politiska samtiden gör dem till förrädare. 
Och förräderiet handlar om att de svikit sin uppgift som talesmän för förnuf-
tet.  

I texten konkretiseras intellektuellas förräderi genom att de istället för att 
se det ickevärldsliga och ickemateriella som sitt kungarike lierar sig med 
politiska partier och därigenom förlorar möjligheten att tala fritt. De förlorar 
därmed sin status som klerker, vilket texten med hjälp av denna religiöst 
anstrukna term kopplar dem till ett liv i asketism och ett intresse för saker 
som inte fyller ett omedelbart världsligt eller materiellt syfte.  

I mean that class of men whom I shall designate ”the clerks”, by which term 
I mean all those whose activity essentially in not the pursuit of practical aims, 
all those who seek their joy in the practice of an art or a science or metaphys-
ical speculation, in short the possession of non-material advantages, and 
hence in a certain manner say: “My kingdom in not of this world”.150 

Texten beskriver också hur samtidens intellektuella förlorat möjligheten att 
kritisera och diskutera såväl tilltagande militärisering som nationalism och 
rasism. Bendas bidrag kan därmed sägas förespråka en klassisk civilisations-
teori, och på så sätt är det att lättare förstå beskrivningen av samtida intellek-
tuella som förrädare.151 
  

                                                
149 Benda, The Treason of the Intellectuals, s. 50.f.  
150 Ibid., s. 43.  
151 Kritiken är samtidigt möjlig att läsa som en etablering av en representation som snarast ska 
läsas som en bipolär motsats till grundläggningsmytens fria kritiker. Bendas text säger oss att 
en riktig intellektuell är fri från bindningar av alla de slag. Han eller hon står över det materi-
ella. Frihet och förnuft är intimt sammankopplat. Etableringen och skillnaden mellan de 
medeltida och moderna möjliggör i sin tur en representation som kan sammanfattas med en 
ensam hjälte som genom sitt förnuft förändrar samhället. Intellektuella sätter till och med sig 
själv i andra hand i förhållande till samhällsförändring. Ett sätt att agera vi känner igen från 
berättelserna om Antigone, Sokrates, encyklopedisterna och Zola. 
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En överperspektivistisk syn 
Läsningen av Mannheims Ideologie und Utopie visar hur olika former av 
kunskap är relaterade till olika samhällsgrupper och deras plats i samhälls-
strukturen.152 Texten beskriver på samma sätt som Bendas bidrag hur det 
förmoderna prästerskapet ersatts av en ny representation. Och texten använ-
der Alfred Webers terminologi ”The socially unattached intelligentsia” för 
att illustrera förändringen. Därefter beskriver Mannheims bidrag hur intel-
lektuella till skillnad från prästerna frigjort sig från andra samhällsgrupper. 
På så sätt är bidraget betydligt mer positivt till intellektuellas position i sam-
hället i jämförelse med Bendas. 

Mannheims text är särskilt intresserad av kulturens roll i samband med 
hur olika grupper formar sin världsbild. Beskrivningen argumenterar för att 
alla, inklusive vetenskaparens föreställningar om världen, är produkten av 
den sociala kontext de verkar i. Det som skiljer intellektuella från andra är 
att de skulle befinna sig fritt svävande ovan denna strukturerande samhälls-
struktur.  

I Mannheims framställning är utbildning och ickekoppling till de tradit-
ionella maktstrukturerna nödvändig för att möjliggöra denna överperspektiv-
istiska syn.153 Texten kopplar inte ihop intellektuella med det politiska eta-
blissemanget på samma sätt som Bendas bidrag utan förenar istället noden 
med elementet utbildning (eller om man så vill förnuft). 

På samma sätt som Bendas text beskriver Mannheims bidrag en tydlig 
samhällsförändring, och att förändringen resulterat i att en helt ny represen-
tation som ersatt de medeltida prästerna som upprätthållare av en särskild 
samhällsmoral. Och på samma sätt som Bendas beskrivning kopplar Mann-
heims text samman noden med oberoende genom att beskriva intellektuella 
som fritt svävande.  

Mannheims bidrag använder sig av myten om det moderna för att koppla 
samman intellektuell och de framväxande utbildningsinstitutionerna i relat-
ion till kyrkan. Texten beskriver hur det var möjligt att tänka i nya banor när 
kyrkans grepp släppte: ”With the liberation of the intellectuals from the rig-
ourus organisations of the church, other ways of interpreting the world were 
increasingly recognised.”154 Beskrivningen kan därmed kopplas samman 
med upplysningen (och grundläggningsmyten) och på så sätt blir intellektu-

                                                
152 Mannheim tvingades som många andra i exil på grund av sin judiska bakgrund i samband 
med andra världskriget. Han tog sig som många andra till England där hand bland annat 
undervisade på London School of Economics. 
153 Mannheim kopplas samman med studiet av de intellektuella i en rad texter som av olika 
skäl lämnats utanför diskursen om de intellektuella, men likväl lästs inför denna avhandling. 
Mannheim förekommer bland annat i den klassiska Kunskapssociologi -Hur individen uppfat-
tar och formar sin sociala verklighet av Berger och Luckmann. s. 19. Bottomores Klass och 
elit tar också upp Mannheim som en av de främsta auktoriteterna när det gäller att förstå det 
moderna samhällets eliter.  
154 Mannheim, Ideology & Utopia, s.12. 
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ellas antagonist: prästen, en del av hans framställning. Myten om det moder-
na och prästen fungerar alltså på samma sätt som för Bendas bidrag: som 
den skillnad till vilken intellektuella etableras. Förnuftet ersatte det religiösa 
sättet att tänka och därmed förändrades sättet att förstå världen. Texten 
skildrar hur den utbildning som syftade till att upplysa skilde sig från den 
religiösa utbildningen, vilken snarast handlade om att överföra en särskild 
religiös moral.  

Mannheims kunskapssociologiska intresse gör texten positivt inställd till 
den högre utbildningen. Han ser inte på samma sätt som Bendas eller senare 
Nizans bidrag att intellektuella skulle lägga sig till med en borgerlig ideologi 
genom denna institution. Istället för att skapa en borgerlighet skriver Mann-
heim tvärt om att en gemensam utbildning tenderar att ta bort skillnader som 
tillkommit genom skilda uppväxtförhållanden, status, yrke eller rikedom. 
Texten beskriver hur utbildningen kan svetsa samman individer från dispa-
rata bakgrunder mot ett gemensamt sätt att förhålla sig till politik eller andra 
sociala företeelser. Utbildningen gör det med andra ord möjligt för intellek-
tuella att tillägna sig ett förnuft som möjliggör ett fritt svävande ovan andra 
samhällsskikt. 

Kritiken av den borgerliga ideologin 
Som medgrundare av det italienska kommunistpartiet genomsyras Gramscis 
text av kritiken mot det samtida kapitalistiska samhället, som i sin tur 
präglas av en borgerlig kultur. Texten beskriver hur kulturen organiseras av 
intellektuella och den ideologiska hegemoni som leder till att borgerskapets 
ideologiska tänkande uppfattas som sunt förnuft möjliggjorts eller orsakats 
genom utbildning och media. Och tillskriver på samma sätt som Mannheims 
det moderna samhällets utbyggda utbildning som en central institution för att 
etablera ett särskilt sätt att tänka. Bidraget framhåller också att intellektuellas 
uppgift handlar om att ifrågasätta borgerskapets ideologi.  

Each man, finally, outside his professional activity, that is, he is a 
´philosopher´, an artist, a man of taste, he participates in a particular concep-
tion of the world, has a conscious line of moral conduct, and therefore con-
tributes to sustain a conception of the world or to modify it, that is, to bring 
into being, new modes of thought.155 

I beskrivningen blir någon intellektuell när han (eller hon) agerar utanför sin 
professionella roll med syfte att bevara eller förändra föreställningen om 
världen. Det handlar om att förändra sättet att tänka och därmed är det möj-
ligt att på samma sätt som för Benda och Mannheim länka samman Grams-
cis beskrivning av intellektuella med elementet förnuft.  

                                                
155 Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, s. 9.  
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Som vi lärt oss innebär varje etablering av ett element en bipolär motsats, 
och i Gramscis fall etableras borgerligheten som en motsats till en modern 
intellektuell. Det innebär i sin tur att borgerligheten, genom ett borgerligt 
förnuft, utmanar intellektuellas förnuftstänkande genom en borgerlig hege-
moni.  

Gramscis bidrag frågar sig hur hegemonin kan brytas till förmån för en 
arbetarklasskultur som genom att byta ut det borgerliga tänkandet banar väg 
för ett socialistiskt samhälle.156 Genom att använda elementet filosof inom 
citationstecken kopplar han sin framställning till upplysningen och förnuftet 
i förhållande till den religiösa diskursen. Men istället för den religiösa mora-
len är det borgerskapets ideologi och föreställning om det goda livet som 
genomsyrar samhällsdiskursen och som intellektuella måste förhålla sig till.  

Gramscis text är inte lika pessimistiskt som Bendas, inte heller lika posi-
tiv som Mannheims, till möjligheten att formulera ett förnuftets diskurs. 
Men samtliga tre bidrag är överens om att intellektuella sysslar med att för-
ändra vårt sätt att tänka. Vilket endast är möjligt om de är fria i förhållande 
till den etablerade makten.  

Gramscis text beskriver utbildningen som en förutsättning för organiska 
intellektuella att utveckla, en i förhållande till den borgerliga hegemonin, 
kritisk diskurs. Texten är dock bekymrad över den utveckling som präglar 
samtidens Italien. Till att börja med konstaterar boken att skolan blir allt mer 
specialiserad.157 Anledningen är att det moderna industrisamhället kräver 
specialiserad arbetskraft och att skolan omformas för att möta detta krav. 
Det skapar särskilda problem. Tidigare var det självklart att en gedigen ut-
bildning inkluderade studier i latin. Syftet var inte att lära sig ett språk utan 
ett sätt att tänka. Att studera latin innebar att barnen förkroppsligade en hi-
storisk tradition eller om man så vill ett särskilt förnuft.158  

Gramscis oro är densamma som Bendas. Det är alltså inte utbildningen i 
sig utan framför allt vad som inte lärs ut som oroar. Men till skillnad från sin 
franske kollega ser inte Gramscis att avsaknaden av myten skulle leda till 
nationalism. Hans text är snarast kritisk till att utbildningen blir allt mindre 
undervisande i förhållande till instruktiv. Läraren upplyser inte längre eleven 
med syfte att tänka kritiskt utan ger instruktioner för ett framtida arbetsliv. 
Specialiseringen gör inte människor upplysta och på så sätt är speciali-
seringen ett hot mot förnuftet.  

Även om bidraget från Mannheim skiljer sig i fråga om den högre utbild-
ningen och förnuftet i förhållande till Benda, Nizans och Gramscis bidrag 

                                                
156 Det var denna tanke som Laclau och Mouffe tog fasta på i deras teoretiska konstruktion i 
samband med Hegemony and Socialist strategy.  
157 Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, s. 26. 
158 Jag tolkar Gramsci så att han med den latinska traditionen inkluderar berättelser som 
exempelvis den i inledningen nämnda myten om Antigone eller berättelser som Sokrates 
försvarstal. På så sätt förkroppsligas också den myt som fungerar som nodalpunktens 
förutsättning. Ibid., s. 38.  
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kan vi konstatera att utbildning och elementet förnuft är en central byggsten 
i konstruktionen av nodalpunkten. De olika beskrivningarna är dock olika 
bekymrade för hur och om förnuftet verkligen förmedlas via denna institut-
ion. Bara för att intellektuella lämnar de religiösa förklaringsmodellerna 
innebär det inte att de per automatik blir förnuftiga. Såväl Nizans som 
Gramscis bidrag är kritiska till föreställningen om att universitetet på ett 
oproblematiskt sätt fungerar som en autonom förmedlare av förnuft. Den 
högre utbildningens förändring och specialisering från att i första hand syfta 
till att forma kritiska medborgare har ersatts av en önskan om nyttighet. En 
utbildning ska inte fostra utan leda till arbete. 

Det borgerliga tänkandets grepp om medvetandet 
Nizans text länkar samman intellektuella med såväl staden som förnuft ge-
nom att koppla ihop noden med borgerlig ideologi.159 Bidraget nämner lika 
litet som Bendas staden som intellektuellas hemvist, men på samma sätt som 
för Benda är det en självklarhet att intellektuella och staden är intimt sam-
manflätade.  

De är borgare och de är tänkare. Deras speciellt borgerliga sätt att tänka har 
ständigt på ett grymt sätt skilt dem från andra människor, som inte har några 
borgerliga problem. Detta avstånd och denna isolering är rätt enkel att för-
klara. De har helt enkelt levt sina liv i lugn och ro och har aldrig haft någon 
särskild lust att frigöra sig. De har stannat kvar på den plats ödet placerat 
dem.160  

Nizans kritik kan tolkas som en kritik mot förnuftet. Genom att koppla ihop 
intellektuella med tecken som avstånd, isolering speciellt borgerligt sätt att 
tänka tillsammans med en ovilja att frigöra sig framstår de som allt annat än 
arvtagare till Antigone, encyklopedisterna eller Zola. Myten om fria och för 
sanningen kämpande intellektuella är borgerlighetens motsats.161  

Intellektuella beskrivs i båda fallen som politiskt ointresserade och fjär-
made från dem de borde företräda. De saknar kunskap om hur andra lever 
och kan därmed sägas sakna förnuft och moralisk ryggrad.  

Nizans bidrag förenar utbildningen med en förskjutning av makten över 
tanken – eller om man så vill förnuftet – från prästerna till de intellektuella. 
                                                
159 Nizan, Vakthundarna, s. 44.f f. 
160 Ibid., s. 51.  
161 Texten beskriver effekterna av isoleringen när han på ett ironiskt sätt låter oss ta del av 
Diogéne de Laërces liv. I boken finns en berättelse om ett ”äventyr” som innebar en rundtur i 
stadsskogen med några vänner: ”En söndagsmorgon i Boulognerskogen där han tillsammans 
med en gammal kusk åkt omkring som barn, började han tillsammans med dessa två pojkar 
tala om att grunda la Revue de la Métaphysique et de Morale, som de också gjorde.” Boken 
använder Boulognerskogen mitt i Paris som ett exempel på hur litet dessa människor känner 
till om andra saker än sin omedelbara omgivning, vilket i såväl Benda som Nizans fall är 
staden och i synnerhet Paris. Ibid., s. 51.f.  
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Det sker genom att noden sammankopplas ihop med högre utbildning: ”De 
höga ämbeten som kyrkan höll åt kungen och adeln under monarkin besattes 
under republiken av statens skolväsende och universitet.”162 Beskrivningen 
målar på så sätt upp en övergång från ett samhälle till ett annat, från ett reli-
giöst till ett profant, från ett medeltida till modernt. En övergång som resul-
terade i ett maktskifte från en institution till en annan, vilket i sin tur innebär 
en skillnad mellan en religiös och vetenskaplig (förnuftig) diskurs. På 
samma sätt som övriga beskrivningar kopplar Nizans bidrag samman nodal-
punkten med elementet utbildning, eller om man så vill förnuft, till skillnad 
från ett medeltida religiöst sätt att tänka. 

Liksom för Gramsci är det knappast fråga om en problemfri övergång. 
Nizan skriver till och med att den högre utbildningen på samma sätt som 
kyrkan riskerar att omfamna intellektuella och på så sätt beröva dem frihet-
en. Han skriver att universitetet i värsta fall kan fungera på samma sätt som 
kyrkans nära samarbete med den gamla regimen, som ett maktmedel åt de 
härskande eliterna. Omfamningen sker genom att politiker på samma sätt 
som prästerskapet reglerar innehållet i utbildningarna.  

Texten skildrar hur en utbildning som står under politiskt inflytande kan 
jämställas med hur en särskild och tillrättalagd verklighetsbeskrivning syftar 
till att förmörka snarare än upplysa samhällets medborgare. Texten beskriver 
det som att staten utbildar vakthundar, till och med hur dessa hundar tänker. 

Filosofernas inflytande utgör en andlig makt som de fransmän som lever i 
framtiden inte alla har en aning om eller ens misstänker och denna andliga 
makt får slutligen politiska konsekvenser. Kanske är detta inte den rätta plat-
sen för att fullständigt kunna bedöma den roll som universitetsfilosofin har 
spelat i det borgerliga tankesättets sammansättning och grepp om medvetan-
det.163 

Citatet pekar på att varje formande av våra själar, vare sig det ombesörjs av 
kyrkan eller staten innebär en väg mot ofrihet. Och erinrar oss att det som 
förmedlas från universitetens katedrar eller i de olika seminarierummen kan 
vara ett uttryck för det borgerliga samhällets medvetande, vilket innebär ett 
särskilt sätt att tänka, alltså inte samma sak som att tänka fritt. Det finns med 
andra ord inte ett enkelt samband mellan högre utbildning och förnuft. 

Den bipolära skillnaden eller motsatsen i kritiken är möjlig att läsa som 
ett försök till upprättelse av filosofin vilket i sin tur etablerar en länk till 
encyklopedisterna. På så sätt är det en koppling till upplysningen med dess 
centrala budskap om frihet. Elementet utbildning handlar i beskrivningens 
fall om en koppling mellan nodalpunkten och elementen förnuft och frihet.  

Texten beskriver vidare att vi förblindas av den positiva diskurs som 
framställer intellektuella som fria och förnuftiga: ”Denna tilltro, tyder sna-
                                                
162 Nizan, Vakthundarna, s. 86. 
163 Ibid., s. 93.  
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rare på att hela det andliga ståndet är en myt.”164 Vidare glömmer vi att all 
form av kunskap, oavsett från vilket håll den kommer formar medvetandet, 
vilket kan tolkas som att en utbildning som formar samhällets medborgare, 
är motsatsen till ett kritisk ifrågasättande av den rådande ordningen.  

Texten påstår därefter att intellektuella ägnar sig åt fel saker, att de fjär-
mat sig från dem de ska företräda. Vilket beror på att den högre utbildningen 
medfört att intellektuella inte längre talar samma språk som de människor 
som behöver deras upplysning. Texten sammankopplar denna språkförskjut-
ning med den högre utbildningen. Den framhåller att intellektuella måste tala 
ett begripligt språk och syssla med frågor som berör moral, frihet och rätt-
visa för att vara begripliga.  

När filosoferna sysslar med Själen, Idéerna, Moralen, Det högsta goda, För-
nuftet och Rättvisan men inte med äventyr, olyckor och de betydelsefulla 
händelser och dagar som livet består av, tycker inte de människor som drab-
bats av olyckorna, som pressas av trycket av omgivningen, som är på jakt ef-
ter äventyret, som genomlever sina dagar och till sist också sina liv om detta 
högdragna sätt att filosofera.165  

Utbildningen har lett fram till att avståndet ökar. Intellektuella talar på ett 
obegripligt sätt om obegripliga saker, vilket gör det svårare eller till och med 
omöjligt för dem att företräda mänskligheten på det sätt som Nizan hoppas. 
En del i denna glidning skulle kunna kopplas till utbildningens specialisering 
och att människor inte längre delar de samhälleliga myter som tidigare möj-
liggjort intellektuella och deras uppgift.  

Modern och förnuftig 
Om vi sammanfattar de olika bidragens relation till förnuft handlar det om 
ett nytt sätt att tänka. De förhåller sig till det vetenskapliga förnuftet i förhål-
lande till den tidigare religiositeten. Det handlar om att upplysa i förhållande 
till att kvarhålla människorna i ett medeltida mörker. Och för att det ska gå 
måste intellektuella vara fria, vilket tillsammans med förnuft är ett av de 
element som jag identifierade som centralt för etableringen av representat-
ionen i de inledande beskrivningarna.  

Om vi tar fasta på det gemensamma i de olika beskrivningarna kan det 
sammanfattas så att Bendas text beskriver intellektuella i relation till stadens 
framväxande borgerlighet och etablerar förnuftstänkandet som en motsats 
till bourgeoisiens fåfänga och politiska åsikter. Mannheims bidrag länkar 
samman fritt svävande intellektuella med en överperspektivistisk syn. Kopp-
lingen är möjlig genom myten och skillnaden mellan prästen och intellektu-
ella, som etableras med hjälp av den högre utbildningen. Utbildningen är 
                                                
164 Nizan, Vakthundarna, s. 10. 
165 Ibid., s. 16.  
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nödvändig, den möjliggör, som Mannheim skriver, att intellektuella kan 
etablera sig som en egen klass. Utbildningen gör att människor från olika 
delar av samhället kan samlas till ett gemensamt sätt att tänka och det är 
genom utbildningen intellektuella kan etablera sig som fria i förhållande till 
andra sociala grupper. Det är utifrån den föreställningen som Bendas och 
Nizans bidrag är så kritiska.  

Gramscis bidrag inleder beskrivningen av nodalpunktens koppling till 
förnuft med att associera intellektuella med myten om det moderna genom 
en separation mellan traditionella- och organiska, och samtidigt, landsbygd 
och stad. Beskrivningen uttrycker en oro för nodens allt för nära koppling till 
ett borgerligt förnuft. Organiska intellektuella sysslar med tankar, närmare 
bestämt med att skapa tankar, och på samma sätt som Mannheim är den 
högre utbildningen ett centralt element för organiska intellektuella.  

Nizans text delar Gramscis och Bendas oro för att intellektuella närmat 
sig ett borgerligt tänkande. Utbildningen eller det erövrade förnuftet måste 
användas i en politisk kamp för att inte förbli en myt. Den framväxande 
utbildningen, som vilar på vetenskaplig grund, gör det möjligt för intellektu-
ella att utmana de beskrivningar som i första hand kopplas med präster och 
religiositet. Det är utbildning som ger dem möjlighet att upplysa, att komma 
med alternativa förklaringar och att kritisera. Därmed blir utbildningen ett 
element som etableras som en bipolär motsats till något annat, till religiosi-
tet, till mörker och ofrihet.  

Men allt är inte bara bra med den högre utbildningen och dess medföl-
jande förnuftstänkande. Det svetsar å ena sidan samman nya kategorier, men 
å andra sidan kan den tilltagande specialiseringen leda till att intellektuella 
förlorar sin frihet. Om Mannheims bidrag är tydligast positiv till utbildning-
en som ett sätt för intellektuella att förhålla sig autonoma till den etablerade 
makten är Nizans mest skeptiskt. Det senare bidraget beskriver till och med 
hur utbildning skapar vakthundar, att utbildningen i värsta fall etablerar ett 
avstånd mellan intellektuella och dem de ska företräda, vilket sker genom 
specialiseringen, men också genom att det vetenskapliga förnuftet ersätts av 
en längtan att ingå i den borgerliga gemenskapen.166  

Läsningen av de fyra bidragen visar att de har olika förhållande till för-
nuft. Trots att Bendas och Nizans intellektuella sviker förnuftet genom att på 
olika sätt liera sig med det politiska. Men som den tidigare forskningen visat 
leder kritiken snarast till att etablera en social representation med ett särskit 
innehåll. Kritiken mot intellektuella som icke-förnuftiga etablerar på så sätt 
elementet förnuft i relation till noden.  

I beskrivningarna förknippas utbildning samman med möjligheten för in-
tellektuella att skaffa sig en utkomst. De kan genom utbildningsinstitution-
erna etablera ett avstånd till såväl den politiska makten som det framväxande 

                                                
166 Etableringen av ett centralt element möjliggör samtidigt en alternativ beskrivning eller för 
att tala med Derrida en spricka i diskursen om intellektuella. 
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industrisamhället och dess företrädare. På så sätt förenas utbildning med 
såväl förnuft som frihet, vilket är två centrala element i den kedja som föru-
tom modern och stad ger nodalpunkten innehåll. 

Därmed kan vi sammanfatta de inledande beskrivningarnas etablering av 
intellektuella med myten om det moderna och elementet förnuft. Det moder-
na kritiska förnuftstänkande som kopplas samman med noden möjliggörs 
genom de olika beskrivningarnas koppling mellan intellektuella och den 
högre utbildningen. Som i sin tur etablerar medeltidens prästseminarium och 
religiösa ideologi som motsats till det moderna förnuftet. 

Frihet 
Redan i myten om Antigone var handling, och särskilt handling i förhållande 
till frihet, centralt. Samma sak gäller för encyklopedisterna och dreyfusaffä-
ren. Antigone valde att trotsa kung Kreon, encyklopedisterna utmanade såväl 
kyrkan som den gamla regimen, Zola och de andra som undertecknade upp-
ropet utmanade också den politiska makt som ville lägga locket på. De ut-
manade genom handling. Och handlingen utgår från en möjlighet att handla 
fritt. Det gäller med andra ord att förhålla sig till de olika samhällsinstitut-
ioner som ska granskas.   

Romantisering av sig själv 
Om vi inleder analysen med Bendas bidrag ger han sig på da Vinci, Goethe 
och Kants moderna motsvarigheter, vilka beskrivs som svikare i förhållande 
till idealet fri kritiker. Han använder en klasskoppling för att tydliggöra sve-
ket: ”The other impulse I am thinking of is ‘bourgeoisism’, by which I mean 
the passion of the bourgeois class in asserting itself against the class by 
which it is threatened”.167  

I Bendas text blir moderna intellektuella mer lika den klass de ska för-
hålla sig kritiska till genom att i allt större utsträckning lägga sig till med 
deras manér. Texten beskriver därefter hur upplysningens kunskapsideal 
tunnas ut i förhållande till en ökad romantisering av dem själva som perso-
ner. Därmed görs en klasskoppling som snarast handlar om vad intellektuella 
gör eller inte gör.168  

                                                
167 Benda, The Treason of the Intellectuals, s. 12. 
168 Förutom skillnaden mellan medeltiden och det moderna, religiositet och förnuft finns klass 
med som element i de inledande beskrivningarna av nodalpunkten. Ett sådant för sociologin 
centralt begrepp var det element som Kurzman och Owens använde för att jämföra och struk-
turera skillnader mellan olika beskrivningar av intellektuella i sin analys under rubriken tidi-
gare forskning. I artikeln kommer de fram till att Benda, Mannheim och Gramscis bidrag 
förhåller sig olika till klass. De skriver att Gramsci kopplade samman intellektuella med 
klassursprung, Mannheim såg inte någon koppling alls och Benda en klass i sig själv. Eyal 
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Fortsätter vi läsa texten förstår vi att intellektuella bör fjärma sig från den 
politiska eliten. En intellektuell ska stå fri från särskilda intressen i likhet 
med Mannheims fritt svävande stratum eller som da Vinci, Goethe eller 
Kant söka icke-materiella mål. En intellektuell bör med andra ord drivas av 
en ambition att förändra samhället snarare än att berika sig själv eller för-
söka tillhöra en särskild samhällsklass.  

Genom Bendas kritik kan vi på så sätt vaska fram ytterligare ett element 
till den ekvivalenskedja som fyller nodalpunkten med innehåll. Tillsammans 
med modern och förnuftig går det genom Bendas kritik att lägga till fri. Låt 
oss se hur de andra bidragen förhåller sig till samma element.  

Att se helheten 

Mannheim skriver i sin text att kunskapssociologin sysslar med att ”avslöja” 
de teorier och ideologier som återspeglingar i klassintresset. Han beskriver 
intellektuella som fria att formulera en helhetsbild av samhället, vilket i sin 
tur möjliggör ny kunskap. Frihet är därmed ett centralt element i hans be-
skrivning av nodalpunkten. 

Mannheims text beskriver, som jag tidigare pekat på, intellektuella som 
die sozial freischwebende Intelligenz eller de socialt fritt svävande. De be-
finner sig ovan det traditionella klassamhället. Texten förknippar intellektu-
ella med metaforen sväva, som i sig inkluderar en tanke om frihet, om ett liv 
eller ett sätt att tänka utan gränser. Texten framställer kopplingen till den 
högre utbildningen som ett sätt att lyfta sig själv ur sin egen samhällsbak-
grund genom utbildning. Kunskapen eller förnuftet leder till att noden befin-
ner sig ovan och därmed får möjlighet att se helheten. Frågan är dock vad 
som håller samman noden: ”Although they are too differentiated to be re-
garded as a single class, there is, however, one unifying sociological bond 
between all groups of intellectuals, namely education, which binds them 
together in a stringing way.”169 Svaret är intellektuellas gemensamma förhål-
lande till utbildning eller om man vill förnuft. Texten lägger till att det kan 
hända att intellektuella väljer att anamma särskilda klassintressen, men att de 
gör det medvetet. Ett medvetet val som möjliggörs genom ett utbildat för-
nuft.  

Mannheims beskrivning av intellektuellas förhållande till klass möjliggör 
en beskrivning av intellektuella som svävande (och därmed fria) genom att 
placera dem ovan det determinerande klassamhället. Jag tolkar Mannheims, 
liksom Bendas koppling mellan intellektuell och klass som ett sätt att pro-
blematisera frihet snarare än klasstillhörighet.  

                                                                                                              
och Buchholz analys av sociologin om intellektuella tio år senare visade att klasskopplingen 
ersatts av intellektuellas koppling till handling. Kurzman., Owens, The Sociology of Intellec-
tuals. s. 64. 
169 Mannheim, Ideology & Utopia, s.155.  
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Organisatörer av den nya kulturen 
Gramscis beskrivning av frihet inleds med en skildring av medeltida präster 
som de traditionella, vilket är ett element som förenas med det rurala och 
särskilda yrkeskategorier som advokat, notarie, präst eller läkare.  

Intellectuals of the rural type are for the most part ’traditional,’ that is they 
are linked to the social mass of country people and the town (particularly the 
small-town) petite bourgeoisie, not as yet elaborated and set in motion by the 
capitalist system. This type of intellectual brings into contact the peasant 
masses with the local and state administration (lawyers, notaries, etc.) Be-
cause this activity they have an important politico-social function, since pro-
fessional mediation is difficult to separate from political. Furthermore: in the 
countryside the intellectual (priest, lawyer, notary, teacher, doctor, etc.) has 
on the whole a higher or at least a different living standard from that of the 
average peasant and consequently represents a social model for the peasant to 
look to in aspiration to escape from or improve his condition.170  

Traditionella intellektuella kopplas förutom de ovan nämnda yrkeskategori-
erna samman med småborgerlig, vilket kan tolkas som aristokratins tjänare. 
Texten försöker med andra ord etablera traditionella intellektuella som ofria 
traditionalister som snarast sysslar med att bevara än att förändra ett ruralt 
samhälle som präglas av tradition och hierarki, vilket sker genom att de eta-
blerar sig själva som förebilder i förhållande till de bönder som hoppas att 
deras barn ska röra sig uppåt i det sociala rummet. På så sätt fungerar tradit-
ionella intellektuella som stabilisatorer i ett givet samhälle genom att deras 
smak och kulturella praktiker eftersträvas.  

Texten framställer kopplingen till traditionell som okritisk och ofri. Att 
vara traditionell handlar om att vilja bevara, att sluta snarare än öppna, vilket 
är en syn som rimmar illa med föreställningen att intellektuella ska fungera 
som en nagel i ögat på den etablerade makten. Det Gramsci beskriver liknar 
i stor utsträckning det Mills beskriver som makteliten, en elit som dominerar 
de maktinstitutioner som bestämmer vår vardagsverklighet, och till vilka 
intellektuella: ”Dessa celebriteter och rådgivare, som mer eller mindre fria 
och oberoende framträder som kritiker av den allmänna moralen och mak-
tens tekniker, som guds talesmän …”171 

De element som förknippas med traditionella intellektuella skiljer sig från 
det moderna industrisamhällets organiska intellektuella som genom att be-
finna sig i staden och genom utbildning frigöra sig från sin tidigare roll som 
traditionsbärare.172 Organiska intellektuella beskrivs som företrädare för de 
framväxande grupper som på olika sätt utmanar det traditionella samhällets 
advokat, präst eller notarie som förebild. Det är en typ av intellektuell som 

                                                
170 Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, s. 14.  
171 Mills, Makteliten, s. 8. 
172 Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, s. 14.ff.  
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möjliggörs genom det moderna samhällets kapitalistiska system. En intellek-
tuell som möjliggörs när nya framväxande sociala grupper skaffar sig före-
trädare i form av olika specialister, som den industriella teknikern eller ex-
perten på politisk ekonomi.173  

Gramscis bidrag beskriver hur kapitalisterna som beroende av att investe-
rare och konsumenter uppfattar dem som seriösa. Det leder till att de anstäl-
ler experter. Intellektuella fungerar därmed som organisatörer av såväl den 
nya kulturen som det nya juridiska systemet. Skillnaden mellan den rurala 
medeltiden och den urbana moderniteten är en beskrivning som kan och av 
Wirth förknippades med den sociologiskt bekanta civilisationstanken.174 

I beskrivningen frikopplas moderna intellektuella från sin traditionella 
roll som småborgerliga, vilket var möjligt genom den nya samhällsordning 
som sammanföll med det urbana industrisamhället och dess institutioner. De 
fungerar som de dominerande gruppernas ombud och medverkade till att 
etablera den sociala hegemoni som möjliggör egen dominans. Texten pro-
blematiserar på så sätt organiska intellektuella och deras förhållande till det 
politiska partiet och till industri- eller köpmannen.  

Till sist handlar det i Gramscis framställning om gradskillnader: ju högre 
upp i hierarkin, vare sig det handlar om att tillhöra ett politiskt parti eller 
som anställd i en annan organisation, är det friheten som stratifierar. I etable-
ringen förhåller sig nodalpunkten snarare till elementet frihet än till en sär-
skild klass eller yrke. Och på så sätt tydliggörs föreställningen om att alla är 
intellektuella, men att det är funktionen (eller om man så vill handlingen) 
som gör dem intellektuella, en funktion som handlar om frihet.   

                                                
173 Ibid., s. 5.  
174 I Sedernas historia diskuterar Norbert Elias uppkomsten av begreppet civilisation, ett 
begrepp som dyker upp i samband med encyklopedisterna. Elias anger Holbechs Systéme del 
la nature från 1770 som en av de böcker som innehåller begreppet. Tanken var att på olika 
sätt forma mobile vulgus, les classes dangereuses till fogliga medborgare som på olika sätt 
kunde vara till samhällets nytta. Vägen till civilisationen skulle ske genom upplysning, ge-
nom vetande: ”Den uppfattning som finns bakom denna upplysta, samhällskritiska reformrö-
relse är ständigt densamma: genom utvecklingen av vetandet – inte vetenskapen i 1700-talets 
tyska mening, för här är det inte universitetsfolk som talar utan fria skriftställare, tjänstemän, 
intellektuella, höviska medborgare av olika slag, förenade genom umgänget i den fina värl-
den, i salongerna – alltså i första hand genom att kungar och härskande blir upplysta i sam-
klang med ´förnuftet´ eller, vilket är detsamma, ´naturen´, och att ledande poster besätts med 
upplysta, dvs reformvänliga män, ska institutionerna, undervisningen och lagarna förbättras.” 
I boken anges upplysningen, vilket beskrivs som den samhällskritiska reformrörelse genom 
utvecklandet av vetandet ska hjälpa till att utforma institutioner, undervisning och lagar. 
Upplysandet ska leda till förnuftigare beslut som kan diskuteras i de olika salonger som besk-
revs i inledningen av denna avhandling. I Elias text framstår de intellektuella som både upp-
hovsmän, det vill säga upptäckare till ett problem (genom att de artikulerar den) och samtidigt 
den kategori som sitter inne med lösningen. Elias Norbert, Sedernas historia (Stockholm: 
Atlantis, 1989). s. 134. 
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Ett väsen som består av prat 
Nizans beskrivning har tydliga likheter med Bendas. Båda beskrivningarna 
förbinder intellektuellas anställningar inom den högre utbildningen med att 
de på så sätt lägger sig till med borgarens eller bourgeoisiens tankesätt. Och 
båda beskriver nodens koppling till den framväxande medelklassen som ett 
svek. De skiljer sig därmed från såväl Mannheims bidrag, som beskriver hur 
intellektuella svävar ovan klassystemet, och Gramscis som ser intellektuella 
som en oundviklig del av det nya industrisamhällets behov av specialister. I 
Gramscis fall kopplas intellektuella till och med loss från den tidigare små-
borgerligheten. Oavsett om noden kopplas till, ifrån eller ovan handlar det 
om intellektuellas autonomi.   

I Nizans beskrivning kopplas nodalpunkten ihop med borgarklassen och 
på så sätt representerar de inte längre den fria tanken utan förvandlas till 
företrädare för en specifik samhällsklass. Deras frihet beskärs alltså genom 
att deras förnuft ersatts av en önskan att tillhöra den specifika samhällsklas-
sen.  

Bidraget inleder beskrivningen av noden med en historisk tillbakablick, 
och använder sig av myten om den enskilda hjältens kamp mot den etable-
rade politiska makten för att därefter förknippa noden med svek. Texten 
nämner såväl Sokrates som Zola och associera dem med filosofi, vilket be-
skrivs som en slags övning i formgivning, vilket kan handla om vad som 
helst: ”Det är ett väsen som består av prat.”175 Vidare att detta prat, denna 
formgivning av prat, bestäms av intellektuellas position som borgare: ”denna 
filosofiska dräkt är tillskuren av borgarklassen enbart i en storlek som passar 
borgare.”176 Borgerlighetens ideologi har alltså kommit att färga intellektuel-
las sätt att tala, vilket är samma sak som att tänka. Intellektuella är därmed 
inte fria. De är inte längre som Sokrates eller Zola villiga att riskera sina 
karriärer för något större. De aktar sig tvärt om för att uppröra någon. De 
som skulle tala om moral, om sanning och om hur samhället ska utformas 
har tystnat. Om de säger något så sker det på ett sätt som går förbi den van-
lige medborgaren. De sviker med andra ord sin uppgift som upplysare.  

Kritiken är möjlig att läsa som en bipolär skillnad i förhållande till hur en 
intellektuell bör förhålla sig till borgerlighetens förnuft. Intellektuella ska klä 
sig i frihetens och förnuftets språkdräkt. Därmed går det att läsa kritiken mot 
hur intellektuella förhåller sig till borgarklassen och därmed makten som 
motsatsen till frihet.  

                                                
175 Nizan, Vakthundarna, s. 11. 
176 Ibid., s. 69.  
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Modern, förnuftig och fri 
Analysen ger vid handen att elementen modern, frihet och förnuft är varand-
ras förutsättning. Det som skiljer dem åt kan sägas handla om hur intellektu-
ella förhåller sig till olika samhällsinstitutioner. Om förnuftet är intimt för-
knippat med utbildning och skillnaden mellan det moderna samhällets högre 
utbildning och kyrkans tidigare prästseminarium är friheten kopplat till det 
moderna klassamhället.  

Mannheims bidrag beskriver intellektuella som fritt svävande, vilket möj-
liggörs genom utbildning, eller om man så vill förnuft. Gramscis text kopp-
lar också samman intellektuella med frihet genom att länka noden med klass. 
Både Mannheim och Gramscis bidrag kopplar samman klass med frihet 
genom elementet utbildning, vilket gör att intellektuella kan etablera sig som 
fritt svävande ovan andra samhällsklasser eller som organiska och fria från 
de småborgerliga ideal som sammankopplas med medeltidens intellektuella: 
prästerna.  

Benda och Nizans beskrivningar skiljer sig åt genom att vara kritiska till 
intellektuellas koppling till en särskild samhällsklass. De skriver att intellek-
tuella lägger sig till med borgarklassens manér och att de på så sätt sviker sin 
uppgift genom att i allt för stor utsträckning liera sig med borgarklassen. De 
är inte fria, vilket säger oss att en intellektuell ska sträva efter att vara fri.177  

Politik 

Analysen av texterna visar att beskrivningarna utöver element som modern, 
förnuftig och fri associerar intellektuell med hjälten som förhåller sig kritisk 
till den politiska makten.178 

                                                
177 Klass ingår som ett centralt element i beskrivningarnas ekvivalenskedjor, men har olika 
innebörd beroende på hur det länkas med andra element, vilket också gäller för elementet 
politik, som i sin tur också etableras i förhållande till elementet frihet. När intellektuella 
associeras med klass är det borgarklassen, de småborgerliga och som förespråkare för denna 
särskilda samhällsgrupp. De lägger sig till med klassens vanor och ovanor. Jag tolkar kritiken 
i ljuset av de myter som ligger till grund för konstruktionen av noden. Den samhällsgrupp 
eller samhällsklass som Antigone, encyklopedierna och Zola utmanade var i mångt och 
mycket den borgarklass som Benda och Nizan ville att intellektuella skulle förhålla sig au-
tonoma till. Det var samma klass som Gramsci kopplade med traditionella intellektuella och 
som Mannheim skriver att de intellektuella svävande ovan. Att tillhöra en klass är med andra 
ord inte möjligt för en ”riktig” intellektuell. De måste ställa sig vid sidan av eller sväva ovan. 
Det är endast utan koppling en intellektuell är fri. Till den ekvivalenskedja som tidigare 
innehåller myten om det moderna och elementet förnuftig kan vi därmed lägga till elementet 
fri.  
178 Om vi påminner oss Magris beskrivning av intellektuella med hjälp av myten om Antigo-
ne mynnade texten ut i en föreställning om noden som politisk, som med tankeskärpa och 
själsstyrka upprätthåller de av gudarna oskrivna lagarna om mod, sanning, frihet och moral. 
Beskrivningen använde elementet politiker för att etablera en antagonist som i motsats till 
intellektuella kopplades ihop med totalitära stater, lögn och korruption. 
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Eftersom politik är ett så centralt element i Laclau och Mouffes teori samt 
som en antagonist till representationen intellektuell väljer jag att kort redo-
göra för hur avhandlingen förhåller sig till politiken och det politiska genom 
Mouffes tankar i On the political.  

Mouffe inleder sin definition av politik med en kritik av den postpolitiska 
föreställningen om en andra modernitet som innebär att samtidens medbor-
gare frigjort sig från kollektiva band och istället ingår i olika livsstilar utan 
direkta lojaliteter.179 Mouffes tankar harmonierar med Alexanders kritik av 
föreställningen om en värld utan kollektiva ritualer.  

Mouffe skriver att ett postpolitiskt perspektiv i värsta fall förbiser de ut-
maningar våra samhällen står inför. Fokus på att inrätta institutioner för att 
möta ett universellt och rationellt samförstånd har till och med lett in det 
demokratiska tänkandet på fel spår. Istället bör institutionerna utformas för 
att en livaktig antagonistisk kamp mellan olika hegemoniska krafter kan 
konfrontera varandra.   

Mer specifikt kan min distinktion mellan ”det politiska” och ”politiken” 
beskrivas på följande sätt: med ”det politiska” avser jag den dimension av 
antagonism som är konstitutiv för mänskliga samhällen; med ”politiken” 
menar jag den uppsättning praktiker och institutioner genom vilka en ord-
ning skapas och en mänsklig samlevnad organiseras i den konfliktpräglade 
kontext som det politiska erbjuder. 

Liksom Mouffe uppfattar jag politik som antagonismens arena där olika 
och motstridiga krafter möts och utmanar varandra. Som vi kommer att se är 
hennes tankar om ett allt för hegemoniskt förhållningssätt inte nytt även om 
de tidigare bidragen formulerar sig genom att länka intellektuella med nat-
ionalism och språk. 

Den specialiserade funktionären 

Om vi till att börja med analyserar hur Bendas text förhåller sig till politik 
inleds beskrivningen med etableringen av elementet genom att förenas med 
myten om det moderna på så sätt att det medeltida samhället kopplas sam-
man med religiositet och det moderna samhället med nationalism, samt att 
både religionen och nationalismen syftar till att hålla ihop det.  

Sociologiska beskrivningar av nationer brukar inte sällan inkludera före-
ställningen om ett nationellt vi och dom som en central del av nationens och 
subjektets identitetsskapande. Övergången från det medeltida till det moder-
na innebar att människor kom att spegla sig mot andra nationaliteter istället 
för en gud, häxor eller övernaturliga fenomen. Benedict Anderssons be-
skrivning kan fungera som en illustration av den nationalistiska föreställ-
ningens starka släktskap med religiösa föreställningar:  

                                                
179 Mouffe, Om det politiska, s. 9.ff.  
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Jag tar upp dessa kanske självklara iakttagelser främst för att 1700-talet i 
Västeuropa markerar inte bara gryningen av nationalismens tidsålder utan 
också skymningen före religiösa tankeformer. Upplysningens, den rational-
istiska sekularismens århundrade förde med sitt eget moderna mörker. Men 
den religiösa trons nedgång försvann inte det lidande som tron delvis mild-
rade. Paradisets upplösning: inget gör ödesbestämbarheten mer godtycklig. 
Frälsningens absurditet: inget gör en annan form av kontinuitet mer nödvän-
dig. Vad som alltså krävdes var en sekulariserad omvandling till ödesbe-
stämbarheten till kontinuitet, tillfälligheten till mening. Få ting var (är), som 
vi kommer att se, bättre lämpade för detta syfte än en föreställning om nat-
ion.180 

Istället för en hegemonisk föreställning om en gud som styr och ställer över 
allt behöver den upplysta människan en annan föreställning eller om man så 
vill en hegemonisk slutning att förhålla sig till; en föreställning om en ge-
mensam nation. I förlängningen ett gemensamt folk eller som idag en ge-
mensam kultur. Andersson kopplar samman förändringen med vad han be-
skriver som ett modernt mörker: nationalismen. Kopplingen mellan nation 
och nationalism är gemensam för de etablerande beskrivningarna av intellek-
tuella. Det gemensamma handlar om kritikern mot nationalismen som en 
motsats till universalism. 

Bendas text beskriver hur intellektuella bidragit till att skapa och upprätt-
hålla såväl den religiösa gemenskapen under det medeltida religiösa sam-
hället som den moderna föreställningen om de andra:  

Speaking generally, it may be said that national passions, owing to the fact 
that they are now exerted by plebeian minds, assume the character of mysti-
cism, of a religious adoration almost unknown in these passions in the practi-
cal minds of the great nobles.181  

Bendas bidrag förenar till och med samman nationalismen med passion, en 
passion som inte ens religiositeten kunde frambringa under medeltiden.182 
Kritiken mot samtida intellektuella riktas mot deras vurm för det nationella, 
vilket är samma sak som en antiuniversalism eller samma sak som att ifråga-
sätta upplysningen och tanken om ett förnuftigt samhälle. Det är mot den 

                                                
180 Andersson Benedict. Den föreställda gemenskapen – Reflexioner kring nationalismens 
ursprung och spridning (Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 1996). s. 24.f.  
181 Benda, The Treason of the Intellectuals, s. 22. 
182 Mystiken runt nationalismen är inte mindre intressant idag. Vurmen för nation tycks öka 
snarare än minska i paritet med integrationen av Europa, eller för den delen resten av världen. 
Som en effekt av tanken om Europa växer partier med skumma referenser till tidigare bilder 
av respektive länder som befolkade av samma slags människor. Och att det skulle vara en 
poäng med det. De utmanar den etablerade hegemoniska tanken om ett enat Europa med 
samma valuta och en rad andra sammankopplande symboler.    
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bakgrunden Bendas text fokuserar på nationalismen som mystisk, vilket 
också kan läsas som motsatsen till förnuftig.183  

Benda förenar avsaknaden av klassisk skolning med frånvaron av en uni-
versell tanke och kopplar i sin tur samman avsaknaden av universalism med 
ett ökat intresse för politik och en tilltagande nationalism. Han formulerar 
det som att intellektuella överger den universella tanken till förmån för den 
nationella.  

Kritiken är en negativ koppling på så sätt att Bendas text fyller på nodal-
punktens ekvivalenskedja genom att beskriva hur den borde vara samman-
satt, och att länkarna inte stämmer. Noden kopplas med tecken som politik 
och nationalism. Vilket är motsatsen till modern, historiskt kunnig, fri från 
bindningar, opolitisk och universell.  

Textens ambivalenta förhållande till utbildningen som en del av univers-
alismen men samtidigt en orsak till en ökad nationalism skiljer sig från 
Mannheim som till skillnad från Benda kopplar utbildningen till frihet. 
Mannheims text skildrar hur utbildning möjliggör för intellektuella att se 
helheten i förhållande till den som endast agerar utifrån den omedelbara 
närmiljön. Därmed har Mannheim större tilltro till den högre utbildningen. 
Istället för att forma en nationalistisk intellektuell kan den skapa en fritt 
svävande, till och med förnuftig intellektuell. 

Bendas beskrivning kopplar därefter samman nation och språk. Han län-
kar språket till hur gränserna ritas upp mellan de moderna nationerna. Där-
med kom också en nations språk att förstärka skillnaderna mellan olika nat-
ioner. Texten beskriver hur en allt för stor vurm för det egna språket sam-
manfaller med en föreställning om nationalism som ett motsatsförhållande 
till universalism: ”Recently a young Italian writer praised his language be-
cause it is only used in Italy, and poured scorn on French because it is em-
ployed universally”.184 I framställningen beskriver Benda hur det italienska 
språket prisas för att det i första hand användes i Italien. Och beskriver där-
efter hur den unge italienaren uppfattade franskan som ett universellt språk.  

Bendas bidrag förenar till och med vurmen för italienska och valet att inte 
tala eller skriva franska som ett tecken på xenofobi: ”I shall point out anoth-
er characteristic of the patriotism in the modern ”clerk”: xenophobia.”185 Han 
skriver vidare att det hotar det universella tänkande som karakteriserar mo-
derna intellektuella.  

                                                
183 Bendas beskrivning av intellektuella som allt mer politiska, och därmed förrädare, hänger 
samman med den tidigare nämnda förändringen av utbildningen och en tilltagande specialis-
ering. Texten beskriver hur intellektuella i allt mindre utsträckning läser klassisk litteratur. 
Texten skildrar hur bildningen sjunker till förmån för en tilltagande specialisering: ”This 
attitude also seems to me to result from the decline of the study of classical literature in the 
formation of their minds.”Intellektuella känner med andra ord inte till den myt som hjälper 
dem att identifiera sin antagonist. Benda, The Treason of the Intellectuals, s. 172. 
184 Ibid., s. 84.  
185 Benda, The Treasson of the Intellectuals, s. 55. 
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Det finns alltså två kedjor i beskrivningen. Å ena sidan är intresset för det 
nationella och språk ett problem eftersom det hindrar intellektuella att tänka 
universellt, särskilt om de börjar tänka vi och dem eller i värsta fall blir xe-
nofober. Å andra sidan är det nationella en förutsättning för ett gränsöver-
skridande och därmed universellt tänkande.  

Det går också att läsa beskrivningen som att latin, vilket tidigare funge-
rade som ett särskilt och sammanhängande språk för lärda intellektuella, 
under medeltiden ersatts av franska eller ett nationellt språk.  

Gramsci föreslår engelskan som ett gemensamt språk för de olika dialek-
ter han beskriver som splittrande för den afrikanska kontinenten. Det cen-
trala är att det i första hand är vetenskapens och förnuftets språk som ska 
leda människan mot ljuset. Ett universellt ljus, ett ljus som tycks vara svå-
rare att formulera med hjälp av ett nationellt språk.  

Huvudpoängen är att den tidigare bygemenskapen ersatts av en nations-
gemenskap som i sin tur hänger samman med språkgränser. I Italien talar 
italienare italienska, i Tyskland talar tyskar tyska och i Frankrike fransmän 
franska. Intellektuella har möjligheten att röra sig över dessa gränser genom 
att de behärskar ett gemensamt språk: det vetenskapliga (vilket kan förstås 
som bipolär motsats till medeltidens och prästernas latin). Orsaken till det 
kan kopplas till upplysningen och att händelserna i samband med upplys-
ningen medförde att vetenskapens och förnuftets språk blev intellektuellas 
huvudsakliga idiom.  

Om vi sammanfattar kan vi konkludera att det vetenskapliga, eller om 
man så vill förnuftiga och universella språket, är det språk som talas av intel-
lektuella från olika delar av världen. På så sätt kan vi tolka det som univer-
sellt på samma sätt som prästernas gemensamma latin. En poäng är att ett 
gemensamt språk möjliggör gemensamma eller universella föreställningar.  

Ett ökat fokus på nationalism och ett gemensamt språk skulle kunna för-
stås som att intellektuella blir allt för benägna komma fram till ett rationellt 
samförstånd. Därmed försvinner den antagonistiska kamp som är livgivande 
för det intellektuella samtalet. Ett fokus på nation och ett gemensamt språk i 
förhållande till de andra tenderar att skapa en gemenskap som får det intel-
lektuella samtalet att tystna. 

Benda sammanfattar nationalistiskt tänkande med tystnad. Texten beskri-
ver också hur noden i samband med industrialismens eller det modernas 
genombrott flyttat fokus och ersatt den tidigare passionen för upplysning 
med en passion för det politiska:186  

Now, at the end of the nineteenth century a fundamental change occurred: the 
”clerks” began to play the game of political passions. The men who had acted 
as a check on the realism of the people began to act as stimulators.187      

                                                
186 Benda, The Treason of the Intellectuals, s. 10.  
187 Ibid., s. 45. 
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Bendas text inleder som bekant beskrivningen av moderna politiska intellek-
tuella genom att ställa dem mot da Vinci, Goethe och Kant och andra som 
engagerade sig för en större samhällsförändring. Texten målade upp en bild 
av hur de kämpade mot kyrkan och det gamla samhällets politiska företrä-
dare. Och att den personliga framgången var oviktig i jämförelse med sam-
hällets. De beskrivs om man så vill som upplysare och universalister.  

Till skillnad från Mouffe som ser politik som antagonism ser Benda poli-
tik som hegemoni. Texten beskriver en förändring som handlar om att intel-
lektuella, som tidigare sysslat med att avslöja det politiska spelet själva bör-
jat delta i detsamma. Det leder i sin tur till att de får allt svårare att hantera 
sitt oberoende. Elementet politik ställs alltså mot en föreställning om intel-
lektuella som har sitt ursprung i myten om hjältens relation till den politiska 
makten eller grundläggningsmyten. Benda skriver att intellektuella genom 
att gå in i det moderna samhällets organisationer därmed sviker sin ställning 
som oberoende talesmän för mänskligheten.188 En beskrivning som är möjlig 
genom en koppling till myten om intellektuella som upplysare i kamp med 
den gamla regimen och kyrkan. I relation till myten blir de allt mer politise-
rade intellektuella förrädare. Förräderiet består i att inte leva upp till före-
ställningen om fri och kritisk vilket är samma sak som att inte leva upp till 
grundläggningsmyten.  

An apostle of the modern mind clamors for ’politics first.’ He might have ob-
served that nowadays it is politics everywhere, politics always and nothing 
but politics. We have only to open our eyes to see when an increase of power 
is acquired by political passion when combined with other passions, so nu-
merous, so constant and so strong themselves.189  

Bendas beskrivning av ett allt mer politiserat samhälle associeras med ele-
mentet nationalism. Texten beskriver till och med att nationalismen kan 
medverka till att etablera särskilda föreställningar om klass och ras. Texten  
ser inget gott komma med den ökade politiseringen. Illustrativt avslutas av-
snittet med en sammanfattning av den moderna tiden som en period av poli-
tiskt hat: ”Our age is indeed the age of the intellectual Organisation and po-
litical hatreds.”190   

                                                
188 Marshall McLuhan kommenterar Benda i sin klassiska text Media. Han identifierar Ben-
das besvikelse över att intellektuella kommit att bli maktens lakejer. Men McLuhan tror inte 
att Benda skulle blivit så förvånad och upprörd om han varit litet mer hemma på historia. Han 
skriver att det alltid varit de intellektuellas lott att fungera som förbindelselänk och medlare 
mellan gamla och nya maktgrupper. McLuhan Marshall, Media, (Stockholm: Norstedts, 
1999). s. 49.    
189 Benda, The Treason of the Intellectuals, s. 9. 
190 Ibid., s. 27. 
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Den tysta partifunktionären 
Mannheims text beskriver liksom Bendas bidrag hur intellektuella kommit 
att delta i det politiska samtalet genom ett engagemang i politiska partier. 
Texten beskriver hur partierna och de politiska strukturerna tvingar intellek-
tuella att göra avkall på sin frihet och möjlighet att formulera sig som de vill. 
Det beror på att partiet tvingas sätta den gemensamma kampen före möjlig-
heten för partiets medlemmar att säga sin egen personliga åsikt. Därmed 
tvingas intellektuella, i sin roll som partifunktionärer, att tystna. I sin nya 
roll blir de med tiden avtrubbade och förlorar känsligheten och mottaglig-
heten för nya intryck.  

Political parties, because of the very fact of their being organized, can neither 
maintain elasticity in their methods of thought nor be ready to accept any an-
swer that might come out of their inquiries. Structurally they are public cor-
porations and fighting organizations. This in itself already forces them into a 
dogmatic direction. The more intellectuals became party functionaries, the 
more they lost the virtue of receptivity and elasticity, which they had brought 
with them from their previous labile situation.191 

Det sker med andra ord en slutning inom den egna gruppen. Medlemmarna 
av en politisk organisation tvingas till en dogmatisk position i vissa frågor. 
Texten ställer därmed strukturell likhet och den dogmatiske partifunktion-
ären mot föreställningen av intellektuella som hela tiden söker nya svar och 
inte backar för det obekväma.192  

I såväl Mannheims som Bendas beskrivningar används elementet politik 
som ett sätt att sammanfatta beskrivningen av noden. Genom att engagera 
sig politiskt utmanas såväl den myt som möjliggör etableringen av represen-
tationen som en motkraft till den härskande makten genom att de tecken som 
i deras tidigare beskrivningar knutits till intellektuell byts ut mot tecken som 
dogmatisk, ideologisk och ofri. Vilket är ett ifrågasättande av frihet och för-
nuft, två centrala element i den kedja som skapat den särskilda nodalpunkten 
hos de inledande texterna. Med andra ord görs en sammankoppling av intel-
lektuella med det politiska för att visa hur en intellektuell bör vara.    

Som jag nämnt är språk och politik intimt sammanflätade tecken. Tidi-
gare argumenterade i första hand Benda för att det politiska, som ersatt det 
religiösa, lett fram till en ökad nationalism. Nationalismen fick till och med 
effekten att intellektuella övergav det vetenskapliga förnuftet för att ägna sig 
åt nationalistiska samtalet. På samma sätt beskriver Mannheims text hur det 
                                                
191 Mannheim, Ideology & Utopia, s.37.f.  
192 De intellektuella riskerar med andra ord att känna partipiskan vina om de inte i första hand 
väljer partiledningens linje. I känsliga frågor kan vissa enskilda pariledamöters ställningsta-
gande väcka uppseende, oavsett om de väljer att låta sig piskas eller med skammen brännande 
i nacken väljer att tyst lägga ner sin röst. I svensk politisk historia är detta vanligt och i sam-
band med den omtumlande FRA-omröstningen 2008 fick vissa politiker att bekänna färg 
inför såväl väljare som det egna partiet.  
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politiska engagemanget kan strypa det kritiska eller om man så vill förnuf-
tiga samtal som präglar den intellektuella diskussionen. Det handlar om en 
skillnad mellan ett politiskt konsensussökande samtal i relation till ett veten-
skapligt, där skillnaderna och opponentens argumentation hela tiden ska 
ifrågasättas. Det politiska samtalet hamnar i konflikt med det intellektuella 
samtalet som snarast strävar efter att nå ut med sina sanningar, oavsett kon-
sekvenserna för de organisationer han eller hon för tillfället företräder: ”Po-
litical discussion possesses a character fundamentally different from aca-
demic discussion. It seeks not only to be in the right but also demolish the 
basis of its opponent´s social and intellectual existence.”193 

När det moderna samhället etablerats har kampen om hur det ska formas 
kommit att engagera intellektuella och i förlängningen har det lett till att de i 
allt större utsträckning ägnar sig åt att tillintetgöra sin meningsmotståndares 
argument snarare än att förstå eller intressera sig för hur samhället ska göras 
annorlunda eller bättre. Jag väljer att tolka Mannheims text som att det poli-
tiska samtalet är det upplysande samtalets motsats.  

Den nödvändiga involveringen 
Gramscis bidrag skiljer sig från de övriga genom att beskriva det politiska 
partiet som nödvändigt för framväxten av ett socialistiskt samhälle. På så 
sätt associeras politik med intellektuell på ett positivt sätt.  

Texten ägnar en del av sin framställning åt kopplingen mellan noden och 
nationalstatens framväxt. Beskrivningen skiljer sig dock helt och hållet från 
Bendas. Gramscis text målar upp bilden och avsaknaden av en gemensam 
föreställning om nation som försvårande för framväxten av intellektuella.194  

Gramsci diskuterar de olika nationernas möjligheter att påverka hur den 
nationella identiteten utformats.195 Men det är inte lika relevant i analysen 
som hur beskrivningen förenar nodalpunkten med nation och i förlängningen 
en kosmopolitisk identitet. Elementet nation blir med andra ord en förutsätt-
ning för gränsöverskridande och universalism. Den gränsöverskridande uni-
versalismen är in sin tur beroende av andra slutningar.  Framställningen 
fastnar speciellt för den afrikanska kontinentens svårighet att skapa den nya 
moderna nationella identitet som andra kontinenter lyckats med. Framställ-
ningen ställer sig tveksam till att det är möjligt att organisera en gemensam 
föreställning om den afrikanska kontinenten som en för alla gemensamt 
fädernesland, och orsaker handlar om frånvaron av ett gemensamt språk. 
Därmed skiljer sig Gramscis syn på språkets funktion och betydelse helt och 
hållet från Bendas.  

                                                
193 Mannheim, Ideology & Utopia, s.38.  
194 Beskrivningen jämför framväxten av italienska, franska, engelska tyska, ryska, nordameri-
kanska, latinamerikanska, afrikanska, japanska och kinesiska intellektuella. 
195 Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, s. 17.ff. 
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This development would give rice to two fundamental questions: 1. Linguis-
tic: whether English could become the educated language of Africa, bringing 
unity in the place of the existing swarm of dialects? 2. Whether this intellec-
tual’s stratum could have sufficient assimilation and organizing capacity to 
give a “national” character to the present primitive sentiment of being a des-
pised race, thus giving the African continent a mythic function as the com-
mon fatherland of all the negro peoples?196   

De två frågor som Gramsci förhåller sig till handlar om huruvida en hege-
monisk slutning är möjlig i en miljö som präglas av en mängd olika dialek-
ter. Han föreställer sig ett gemensamt språk som en förutsättning för en ge-
mensam föreställning om en nationell karaktär som raderar ut rasmässiga 
olikheter. Han frågar sig om intellektuella klarar den uppgiften? De skulle 
alltså fungera som organisatörer av en modern stat, en modern kontinent.197  

Gramsci hoppas på intellektuellas ambition att skapa ett socialistiskt sam-
hälle. Det politiska partiet framställs som en organisation där olika personer 
från olika delar av samhället kan förenas i frågor om såväl nationell som 
internationell karaktär. Politiken och de politiska organisationerna erbjuder 
möjlighet för intellektuella att påverka, att förändra. Därmed ser han intel-
lektuellas involvering i det politiska som nödvändigt. På så sätt skiljer sig 
beskrivningen från Benda och Mannheims bidrag.  

För Gramsci handlar intellektuellas relation till politiken i första hand om 
funktion. En funktion som i sin tur är kopplad till autonomi.198 Därmed för-
håller sig texten annorlunda till föreställningen eller myten om intellektuel-
las relation till den politiska makten. Intellektuella behöver inte stå i opposit-
ion till makten, de kan (och bör) engagera sig för att förändra. Genom sin 
funktion som medlare mellan olika yrkeskategorier har de en funktion som 
gör dem autonoma trots att de väljer att ingå i ett politiskt parti. Intellektu-
ella är alltså delaktiga, men ändå inte.199 Återigen är det frågan om intellek-
tuellas koppling till handling. En handling som i första hand handlar om att 
tala, att engagera sig, argumentera och upplysa. Gramsci tror dock att det 
politiska engagemanget och möjligheten att förändra går att förena.  

                                                
196 Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, s. 21. 
197 Man kan fråga sig om inte dessa tankar kan fungera som en slags metafor för ett Italien 
som genom sin topografi och skillnad mellan alperna och Medelhavsöarna kan sägas vara 
minst lika splittrat som beskrivningen av den afrikanska kontinenten. Även om italienska är 
majoritetsspråket så talas ett stort antal språk där sardiska och neapolitanska och friuliska är 
några av de största. Det går att läsa Gramscis beskrivning som att Italien inte kan betraktas 
som en gemensam hegemonisk slutning på ett sätt som gör det till en nation. Det kan i för-
längningen försvåra framväxten av intellektuella eftersom det inte finns en tydlig antagonist i 
form av en samlad politisk makt. 
198 Ibid., s. 16. 
199 Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, s. 14. 
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De tysta 
Ungefär på samma sätt som de andra bidragen kopplar Nizans ihop intellek-
tuellas uppgift att upplysa och ett autonomt förhållande till makten. Till att 
börja med genom att sammankoppla noden med upplysningen och på samma 
sätt som i Bendas beskrivning finns en frustration över deras tystnad.   

Vad gör då de människor vars yrke det är att tala i Förståndets och Själens 
namn? Vad gör yrkestänkarna under dessa jordbävningar? De är ännu tysta. 
De varnar inte. De säger ingenting. De har inte återvänt. Avståndet mellan 
deras tankar om världen, som är offer för katastrofer, ökar för varje vecka, 
för varje dag, men ändå är de inte alarmerade. Och de alarmerar ingen. Skill-
naden mellan deras löften och människornas verkliga situation verkar mer 
skandalös än den någonsin tidigare varit.200  

Texten skildrar författarens frustration över att intellektuella inte agerar poli-
tiskt i den meningen att de som myten om dem postulerar ställer sig i oppo-
sition till den politiska makten. De upplyser inte. De är tysta.  

Myten om relationen mellan den upplysande hjälten och den politiska 
makten möjliggör en föreställning om intellektuella som skyldiga att upp-
lysa, skyldiga att tala i förståndets och själens namn. En skyldighet som kan 
tolkas som att sprida förnuftet. En skyldighet de sviker.  

Nizans beskrivning hävdar till och med ett tilltagande avstånd mellan in-
tellektuella och människor de ska företräda, och att avståndet ökar för varje 
dag. Beskrivningen förhåller sig kritisk till utvecklingen som skett genom 
nodens koppling till den högre utbildningen: ”Filosofin har format en andlig 
värld av idéer och samtal som inte har någon förbindelse med ett jordeliv där 
kropparna ruttnar.”201 Det är en formulering som snarast etablerar ett avstånd 
mellan filosoferna och de vanliga människorna.  

Texten förklarar förändringen med att intellektuella lagt sig till med en 
borgerlig filosofi.202 Det kan tolkas som att de i första hand ägnar sig åt att 
sjunga borgerlighetens lovsång: ”Denna filosofiska dräkt är tillskuren bor-
garklassen enbart i en storlek som passar borgare.”203  

Elementet borgerlig ställs mot radikal och någon som ställde sig på barri-
kaderna och handlade. Borgare syftar alltså till att koppla intellektuella till 
höger och därmed ett svek mot den klass de ska företräda. Att kopplas till 
borgaren är samma sak som att företräda medel- eller överklassen. På så sätt 
används elementet klass för att koppla ihop intellektuella med en viss poli-
tisk agenda, och för att kritisera intellektuellas tystnad och sveket mot dem 
                                                
200 Nizan, Vakthundarna, s. 99.  
201 Ibid., s. 104. 
202 ”Borgerlighetens stoltaste uttryck är de upproriska meningar som uttalades vid Zolapro-
cessen. Otvivelaktigt får dessa påståenden dem att tro att de jämfört med andra människor 
befinner sig i en privilegierad position, liksom Descartes i deras ögon är det. De hoppas bli 
behandlade på samma sätt som de själva behandlar Descartes”. Ibid., s. 23.f.  
203 Nizan, Vakthundarna, s. 69. 
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de ska företräda. Nizans vänsterposition märks tydligt i valet av den för-
kroppsligande representationen när det gäller hur en idealtypisk intellektuell 
bör agera.   

Då Marx kände sig skakad av människornas verkliga slaveri sökte han orsa-
ken till det onda där det fanns. Han upptäckte roten till det onda i själva va-
ruproduktionen. Han betraktade inte detta. Han inväntade inte förnuftets 
blomstertider. Det som inspirerade honom till handling var en passionerad 
önskan att återupprätta människan och inte några bekymmer om att förbli en 
lärd man. Han var radikal och ville ta upp det onda med rötterna, inte bara 
kapa de översta grenarna. Han var inte precis någon lugn och stillsam träd-
gårdsmästare.204 

Elementet Marx knyts ihop med att skakas, att söka orsaken, upptäcka och 
därefter handla. Det är en beskrivning som följer grundläggningsmytens 
föreställning om de upplysta och autonoma intellektuella vilket är en be-
skrivning som konsoliderar tidigare beskrivningar av de förnuftiga och poli-
tiska. Det handlar alltså inte bara om att tala eller upplysa.  

En intellektuell måste agera, och om så krävs, agera radikalt. Framställ-
ningen beskriver det som att dra upp det onda med rötterna, att inte bara 
agera stillsam trädgårdsmästare. Att vara intellektuell innebär alltså att som 
en autonom kritiker inte dra sig för att rensa ut det som gör samhället sjukt. 
Texten länkar på så sätt samman föreställningen om noden med den radikali-
tet som kan kopplas till upplysningen.205 

Att använda borgaren som ett centralt element möjliggör en koppling 
mellan intellektuella, den politiska makten och konservativa tankar. Och 
genom att förbinda borgare med intellektuella kan han kritisera dem som 
svikare. Etableringen av en bipolär motsats skapar samtidigt en riktig intel-
lektuell, vilket i Nizans text är en fri och förnuftig universalist.  

Den moderna, förnuftiga, fria och politiska 
Genom etableringen av det moderna och därmed dess antagonist det medel-
tida går det för Bendas bidrag att koppla samman myten om det moderna 
med en rad element som därmed skiljer epokerna från varandra. Texten be-
skriver bland annat att den religiösa diskursen ersattes av den politiska, vil-
ket innebar att makten flyttades från prästerna till politikerna.206  
                                                
204 Ibid., s. 106.  
205 Diderot, d´Alembert eller Zola ville förändra genom encyklopedin. Zola utmanade genom 
uppropet i L´Aurore. Deras ambition var att förändra och deras agerande var radikalt, så 
radikalt att det förföljdes och till och med landsförvisades. Texten har svårt att se att någon 
samtida motsvarighet som genom att tala och beskriva samhället också vill förändra det. 
206 Om vi påminner oss skillnaden mellan encyklopedisterna och dreyfusaffären illustrerar 
dessa händelser förskjutningen. Encyklopedisterna kämpade mot kyrkan och den gamla regi-
men som i första hand ärvdes inom en särskild samhällsklass. Zola tvingades däremot i 
landsflykt av folket valda företrädare: politiker. 
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Som exempel på hur kopplingen går till nämner Bendas text Zola och 
dreyfusaffären i samband med kampen mellan klerkerna och politiken: “… 
when Zola and Duclaux came forward to take part in a celebrated lawsuit 
(Dreyfusaffair); all the ’clercs’ were carrying out their functions as ‘clercs’ 
in the fullest and noblest manners.”207 Beskrivningen framställer själva kam-
pen som nobel och att Zola genom att delta i kampen mot den politiska mak-
ten fullföljde sin funktion som klerk fullt ut, vilket innebär att som Antigone 
eller Sokrates sätta den moraliska övertygelsen före sin egen person. Det 
handlar med andra ord om att kliva utanför sin egen person och agera som 
intellektuell. Intellektuell är alltså inget man kan vara, det är något man blir, 
något som görs.208  

Analysen visar att föreställningen om hur moderna och fria intellektuella 
ska agera politiskt växer fram genom de olika beskrivningarnas kritik av hur 
intellektuella faktiskt agerar. Det bidrag som framför hårdast kritik är Ben-
das som till och med anklagar samtidens intellektuella för att skapa främ-
lingsfientlighet. Texten associerar det nya intresset för det nationella med 
xenofobi, med hat och ett nytt nationellt mörker som ersätter det tidigare 
religiösa. Kritiken betonar nationalismens bipolära motsats som universal-
ism vilket är ett element som lätt kan kopplas samman med den kedja som 
innehåller modern, förnuftig och politisk.  

I beskrivningarna förenas det politiska samman med element som nation-
ell och nationalism. De nationer som växer fram i kölvattnet av det moderna 
samhällets representativa demokratier föder ett intresse för det nationella och 
framför allt Benda oroar sig för att intellektuella glömmer sin uppgift som 
företrädare för det universella vilket innebär att upplysa och förhålla sig 
kritiskt till olika former av samhälleliga institutioner, särskilt den politiska 
makten. 

Bendas text beskriver hur intellektuella bör omfamna det universella, det 
förnuftiga och att de ska upplysa. Om vi läser de övriga beskrivningarna 
utifrån skillnaden mellan nationell och universell kan vi läsa Mannheims 
vilja att intellektuella ska hålla sig borta från de politiska partierna som ett 
led i denna tanke. Att engagera sig politiskt är detsamma som att sluta upp-
lysa, att frånsäga sig den autonomi som är helt nödvändig.209  

                                                
207 Benda, The Treason of the Intellectuals, s. 50.f.  
208 Det analysen av de inledande bidragen visar är att görandet är reglerat genom myter som 
sätter gränser för vad som är tvunget och möjligt att göra som intellektuell. Genom 
beskrivningar av hur en riktig intellektuell bör agera – beskrivningar som regleras av 
grundläggningsmytens och myten om det modernas innehåll – går det därefter att kritisera 
intellektuella som inte lever upp till mytens föreställning. 
209 Analysen visar också att den kedja som innehåller element som politik och nationalism 
utöver dessa element innehåller språk. Bendas bidrag beskriver att intellektuella ska syssla 
med upplysning för att möjliggöra förnuftets spridning. De ska sprida det vetenskapliga 
förnuftet med hjälp av ett lättfattligt språk: ett förnuftigt, kritiskt vetenskapligt språk. Ett 
språk som kopplas med franska och engelska, vilket jag tolkar som en skillnad till det tidigare 
latinet som talades av det medeltida samhällets präster. Med andra ord är latin mörkrets språk. 
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Specialisering är ett element som för tankarna till en föreställning om de 
lärdas önskan om avskildhet för att undkomma de obildade massornas upp-
märksamhet. En sådan koppling skulle kunna förklara hur det kommer sig 
att flera samtida beskrivningar sammankopplar intellektuella med frånvaro, 
till och med död. Specialiseringen som en motsats till universalism och upp-
lysning är ett element som kommer att få en mer central position i senare 
beskrivningar. Det är ett element som kommer att bidra till att representat-
ionen förändras. Liksom några bidrag skvallrade om redan i genomgången 
av den tidigare forskningen kommer senare beskrivningar att fokusera på att 
intellektuella istället för att upplysa i allt större utsträckning ägnar sig åt ett 
vetenskapsspråk som inte når ut. Därmed uppfattas de som tysta.  

Beskrivningarnas förhållande till politik inbegriper en relation till såväl 
nationalism som den grundläggningsmyt som redovisades i inledningen av 
avhandlingen. Politik är på samma sätt som frihet kopplat till handling. Uti-
från Mouffes tankar om politik blir en handling som syftar till frihet politisk 
genom att den ifrågasätter hegemoniska föreställningar. Vilket kan förstås 
som en politisk handling. Att liksom encyklopedisterna upplysa medborgar-
na om en alternativ hegemoni är samma sak som att agera politiskt. Därmed 
kan vi förstå hur det kommer sig att intellektuella beskrivs som ansatta från 
två håll: föreställningen att upplysa etableras genom myten om det moderna 
och kampen mellan prästerna och den etablerade politiska makens vilja att 
styra människorna genom religion och intellektuellas vilja att upplysa. Präs-
ten och prästerskapet beskrivs som ideologiska och som en del av den poli-
tiska makten. De hade monopol på beskrivningen av verkligheten och kunde 
med hjälp av föreställningar om himmel och helvete hålla människor i 
schack. Moderna intellektuella ska utifrån resultatanalysen förhålla sig, lik-
som Antigone, encyklopedierna eller Zola, autonoma till den politiska mak-
ten.210 

                                                                                                              
Det nya och upplysande idiomet är det vetenskapliga och förnuftiga som framförs på det 
nationella språket. På så sätt går det att läsa in en koppling mellan intellektuell och universal-
ism i den meningen att de talar på ett sätt så att alla förstår. Att tala till alla är också samma 
sak som att agera politiskt. Elementet språk hänger i sin tur samman med element som spe-
cialisering vilket går att ställa mot föreställningen om universell. Det är i första hand Nizans 
text som beskriver intellektuellas språk som allt mer komplicerat. Hans och de övriga bidra-
gen visar att utbildningen och i förlängningen språkets förändring bidragit till att intel-
lektuella kan kopplas samman med föreställningen om det ensamma geniet i elfenbenstornet 
– i motsats till den upplysande – som genom (och på samma sätt som encyklopedisterna och 
Zola) drev en politisk linje med syfte att förändra samhället och inte i första hand för sin egen 
skull. 
210 Det går också att associera ett politisk agerande med myten om Antigone som till skillnad 
från kung Kreon ifrågasätter det moralsystem som han slaviskt och okritiskt följer för att 
finna sig ensam och övergiven. Det är möjligt att tolka myten på olika sätt och ett av dessa är 
att den ensamma hjälten måste handla förnuftigt, även om det kan leda till fruktansvärda 
konsekvenser. Det går också att läsa kopplingen mellan intellektuella och förnuft i relation till 
myten om Zola med kritiken av bourgeoisien. Högern bekämpades med hjälp av pennan och 
förnuftet. Syftet var att ge den unge kapten Dreyfus sin frihet tillbaka. 
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Staden 
Läsningen av de inledande texterna visade att elementet stad var ett så pass 
centralt i diskursen om intellektuella att jag väljer att ge det en egen rubrik. 
Staden skiljer sig från landsbygden som fram till industrialismen och det 
moderna samhällets genombrott var människans huvudsakliga vistelseort. 
De allra flesta bodde inte bara på landsbygden, de levde ungefär samma liv 
som sina föräldrar. I regel bodde flera generationer tillsammans och funge-
rade mer eller mindre som en enhet. Människor föddes in i en viss social 
position, om det så var piga, dräng eller som den förstfödde sonen och arvta-
gare till familjens gård. Få – knappt någon – tänkte sig ett annat liv än det 
man tilldelats genom guds försyn. Social mobilitet var något exotiskt. De 
allra flesta föddes, levde och dog i samma socken eller samma del av ett 
landskap. Att resa var inget nöje utan handlade om att röra sig från hemmet 
till närmaste marknadsplats. Det var ett liv som i mångt och mycket såg lika 
ut från generation till generation.  

Varje sociolog vet att ritualer ger trygghet, vilket samtidigt gör det lättare 
att tackla förändring. För inget samhälle, hur litet det än är, skyddas från 
omvandlingar. Det kan handla om allt från missväxt till dödsfall. Bygdege-
menskapen gjorde också att människor kände till, eller trodde sig känna till, 
varandras liv. Även om man inte alltid talade till varandra talade man om 
varandra. På så sätt upplevde många en närhet till sina grannar eller om-
kringboende, vilket i sig skapade trygghet. C Wright Mills beskrivning är 
illustrativ för landsbygdens motsats:  

De strukturella tendenserna i det moderna samhället och den manipulativa 
karaktären hos dess kommunikationsteknik möter varandra i massamhället, 
som i stor utsträckning är ett storstadssamhälle. Storstadens tillväxt, som seg-
regerar människorna i snäva rutiner och miljöer, får dem att förlora varje fas-
tare känsla av sin integritet i allmänhet. Allmänhetens medlemmar i den 
mindre samhällena känner varandra mer eller mindre intimt, eftersom de 
möts i olika sammanhang i sin samlade livsrutin. Medlemmarna av massan i 
ett storstadssamhälle känner varandra bara som brottstycken av speciali-
serade miljöer: mannen som reparerar bilen, flickan som serverar ens lunch, 
biträdet i affären, kvinnorna som tar hand om ett barn i skolan under da-
gen.211  

På samma sätt som landsbygden beskrivs ovan brukar allmänsociologisk 
litteratur beskriva hur städernas anonymitet och mångfald skapade utrymme 
för ny information, en annan moral och andra föreställningar om hur det var 
möjligt att leva. När kyrkorummet som central mötesplats ersattes av kaféer, 
restauranger och universitetens seminarierum kunde andra beskrivningar än 

                                                
211 Mills, Makteliten, s. 355.  
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de som förklarade livets alla skeenden med hjälp av en gud få fäste.212 Sär-
skilt brukar den högre utbildningen, som byggde på vetenskapliga fakta och 
inte religiösa föreställningar, ligga till grund för föreställningen om det mo-
derna samhällets genombrott, ett genombrott som ofta förknippas med upp-
lysningen och därmed förnuftets utmaning av religiositeten.213  

Under den inledande resultatanalysen har flera av bidragen redan nämnt 
staden, men vi kan kort göra en sammanfattning av de olika bidragens kopp-
lingar mellan intellektuella och elementet. Analysen visade att myten om det 
moderna möjliggjorde en bipolär skillnad mellan elementen landsbygd och 
stad. I de olika beskrivningarna kopplas landsbygden till medeltiden och 
staden till det moderna. Intellektuella associeras i sin tur med staden och 
dess antagonist prästen till landsbygden. Representationen präst är alltså ett 
resultat av myten om det moderna. Prästen fungerar i sin tur som en bipolär 
skillnad till de moderna, urbana intellektuella. På så sätt fungerar elementet 
stad som ett element i konstruktionen av intellektuella. 

Om vi tittar närmare på analysens fyra inledande bidrag görs kopplingen 
mellan stad och landsbygd olikartat. Bendas text förenar intellektuell och 
stad genom att beskriva noden som alltför nära den borgerlighet som de ska 
kritisera. I hans fall leder närheten till och med till att bidraget beskriver 
intellektuella som förrädare. Bendas text är fransk, och därmed speciell när 
det gäller relationen mellan stad och landsbygd. För en fransk teoretiker är 
Paris i regel samma sak som staden. Det är i huvudstaden den politiska, reli-
giösa, kulturella och ekonomiska makten (som vid olika tidpunkter i histo-
rien varit samma sak) fanns och fortfarande finns. Att beskriva intellektuella 

                                                
212 Sociologins tillblivelse som vetenskap hänger intimt samman med denna samhällsom-
vandling. De teoretiker som i efterhand brukar beskrivas som ämnets grundare har på ett eller 
annat sätt studerat effekterna av det urbana, moderna samhälle som också förknippas med de 
intellektuella. Émile Durkheim skrev om det organiska samhället, Maximilian Weber om 
kapitalismens anda, Karl Marx om den politiska ekonomin, Georg Simmel frågade sig hur 
samhället var möjligt och Walter Benjamin skrev om sin barndom i Berlin. Men av dessa 
tänkare är det kanske Ferdinand Tönnies som främst kopplas samman med skillnaden mellan 
landsbygd och stad, inte minst genom begreppen Gemeinschaft und Gesellschaft. Det är alltså 
vetenskapliga beskrivningar på såväl meta, mesa- som micronivå. De vetenskapliga eller om 
man så vill förnuftiga förklaringarna omfattar alla samhälleliga nivåer och på så sätt utmanas 
medeltidens beskrivningar av livet på alla plan. Den allmänsociologiska litteratur som jag 
refererar till är till exempel översikts- och introduktionslitteratur som Anthony Giddens stan-
dardverk Sociologi, men samma berättelse finns med variation beskriven i texter och artiklar 
som Ferdinand Tönnies Gemainschaft und Gesellschaft från 1887 eller Norbert Elias Űber 
den Prozess der Zivilization från 1939. Som en detalj kan nämnas att Elias under en period 
arbetade som Mannheims assistent i Frankfurt.   
213 Skillnaden mellan stad, landsbygd och i sin tur skillnaden mellan gemenskap och individ-
ualism (eller det sociologer brukar beskriva med hjälp av Ferdinand Tönnies begreppspar 
Gemeinschaft och Gesellschaft religiositet eller vetenskap (eller upplysning) är dikotomier 
som kan kopplas till myten om det moderna och skillnaden mellan det medeltida och moder-
na. På samma sätt som skillnaden mellan det medeltida och moderna var ett tydligt försökt till 
hegemonisk slutning ska jag i det följande visa hur de med hjälp av myten och skillnaden 
mellan det medeltida och moderna fyller nodalpunkten med innehåll genom elementet 
förnuft. 
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är därmed samma sak som att tala om staden och i en fransk kontext är sta-
den samma sak som Paris. 

I Mannheims bidrag är intellektuellas association till staden självklar, 
även om det inte är en särskild stad han åsyftar när har beskriver intellektuel-
las koppling till borgerligheten. En borgerlighet som ställs mot bönderna och 
deras svårigheter att tillgodogöra sig det moderna upplysningstänkandet. 
Med andra ord är staden eller det urbana moderna livet intimt förknippat 
med intellektuella.214  

Gramscis text är tydligast när det gäller skillnaden mellan landsbygd och 
stad genom att benämna landsbygdens intellektuella som traditionella och 
stadens motsvarighet som organiska. Gramsci beskriver därefter staden som 
osäker, både genom att skilja sig från landsbygdens trygga föreställnings-
värld men också genom att de allt fler människorna medför ett förfrämli-
gande och därmed en önskan om ordning. Han skriver att det växter fram en 
önskan om ett civiliserande av de orosmoment som stör, vilket kräver en 
administrativ styrning, som i sin tur kräver en utbildad grupp byråkrater: 
intellektuella. Staden är en plats som erbjuder nya institutioner för de intel-
lektuellas försörjning. 

Organiska intellektuella är på alla sätt kopplade till staden och de organi-
sationer som behöver utbildade företrädare. Även om Gramscis bidrag inte 
trycker på skillnaden mellan det medeltida och moderna på samma sätt som 
de andra beskrivningarna, beskriver texten skillnaden mellan stad och lands-
bygd för att etablera skillnaden mellan traditionella och organiska intellektu-
ella. En närläsning resulterar i att traditionella på många sätt kan associeras 
med prästen och den organiska. Det hänger inte bara samman med staden 
och det moderna samhället utan också med andra moderna institutioner som 
högre utbildning och därmed förnuft, ett element som är särskilt kopplat till 
föreställningen om det upplysta moderna i relation till det medeltida mörk-
ret, vilket analyseras mer utförligt under rubriken med samma namn.  

Nizans bidrag är liksom Bendas kritiskt till intellektuellas allt för nära 
koppling till den borgerlighet de ska kritisera. Mannheims beskrivning är 
den som är minst fokuserad på skillnaden mellan landsbygd och stad vilket 
jag tidigare i analysen förklarade med en nationell skillnad. Tyskland har 
inte samma tradition av centralism i jämförelse med Frankrike. 

Myten om det moderna möjliggör elementet stad som i sin tur möjliggör 
en kritik mot intellektuella. Benda och Nizans beskrivningar använder sig av 
elementet för att peka på vad de uppfattar som intellektuellas svek. De skri-
ver att de lägger sig till med medelklassens manér och ett borgerligt tän-
kande. De söker sig med andra mot stadens etablerade makt. På så sätt sviker 
de ett ideal som inbegriper föreställningen om intellektuella som autonoma 
och kritiska, vilket i sin tur är en föreställning som har beröringspunkter med 

                                                
214 Mannheim, Ideology & Utopia, s. 34.f.  
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myten om intellektuella som autonoma och kritiska i förhållande till den 
politiska makten. 

Läsningen av de olika bidragen leder fram till en föreställning som säger 
att staden möjliggör anonymitet och möten med nya människor som kan 
förändra deras sätt att tänka. Den urbana miljön förenar det utbildade förnuf-
tets förhållande till den religiösa ideologin. Staden och det moderna förnuftet 
möjliggör en ny moral, en moral som är baserad på frihet, rättvisa och ge-
menskap. Staden gör att intellektuella kan beskrivas som moderna, anonyma 
liberaler.  

I min analys kopplas således den kedja som innehåller stad, förnuft och 
liberalism till den i inledningen beskrivna myten som handlar om intellektu-
ellas förhållande till den etablerade politiska makten. Inte minst genom be-
skrivningarna av encyklopedisterna som genom att sitta på kafé eller samlas 
på olika salonger för att diskutera och problematisera samtiden möjliggjor-
des genom stadens olika träffpunkter. 

Moderna intellektuella  
Genom att titta närmare på hur de inledande beskrivningarna etablerar och 
därefter fyller noden med innehåll kan vi konstatera att bidragen handlar om 
tre saker: hur intellektuella var, hur de är och hur de bör vara. En slutsats 
som också Kurzman och Owens kom fram till i sin översiktsartikel. De kon-
staterade att texter om intellektuella ofta antagit en normativ form och foku-
serat på hur intellektuella borde bete sig.  

Deras översiktsartikel, liksom min egen analys av de inledande fyra bi-
dragen, visar att diskursen om intellektuella etableras med hjälp av dreyfus-
affären som i sin tur reproducerar en myt (som handlar om relationen mellan 
den enskilda hjälten och den politiska makten) med rötter så långt tillbaka 
som till antiken.    

Det sker en dubbel kategorisering, dels etableras en intellektuell som 
hänger samman med grundläggningsmyten, men också dess moderna mot-
sats, en intellektuell som har mer eller mindre problem att leva upp till 
grundläggningsmytens ideal. Den iakttagelsen skiljer min text från den tidi-
gare forskningen som endast fokuserar på de inledande beskrivningarnas 
etablering och koppling till dreyfusaffären och inte att det bara är en av de 
myter som reglerar hur en intellektuell kan beskrivas. 

Till skillnad från hur den tidigare forskningen förhållit sig till intellektu-
ella visar den fortsatta analysen att nodalpunkten etableras med hjälp av 
ytterligare en myt förutom den jag beskrivit som grundläggningsmyten: my-
ten om det moderna.  

Analysen visade att myterna möjliggjorde en rad element som in sin tur 
etablerade bipolära motsatser. Analysresultatet av de inledande texterna 
visar att de gemensamma knutpunkterna för de olika beskrivningarna, ele-
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ment som både möjliggjordes och reglerades genom myterna: förnuft, fri, 
politisk och stad.  

Vi kan konstatera att intellektuella kopplas samman med staden i förhål-
lande till landsbygden. Det är i de framväxande urbana centra som hänger 
samman med det moderna stads- och utbildningssamhället intellektuella 
möjliggörs som en motsats till den politiska makten som genom lagar och 
förordningar reglerar människorna i förhållande till hur religionen fungerade 
under medeltiden (och på landsbygden).  

Elementet stad handlar inte bara om utbildning utan staden innebär 
mycket mer än så. Staden handlar om en större samhällsförändring där den 
sociala mobiliteten innebär nya möten, nya kontakter och utbyten av nya 
tankar. Det innebär att landsbygdens sociala kontroll ersätts av andra regle-
rande system och det är inte längre kyrkan som är den självklara auktoriteten 
utan det sker ett skifte till förmån för politiken. Det sker med andra ord en 
förhandling om vad som är och bör vara ett gott liv, var gränser för moral 
och god smak ska gå. Och det är i den förhandlingen intellektuella utmanar 
politikerna, en utmaning som illustreras genom upplysningsfilosofernas 
kamp genom encyklopedin. Det element som etablerades genom denna för-
handling var bland annat förnuft.  

Förnuft var ett av de element som fyllde noden med innehåll i relation till 
medeltidens religiösa mörker. Förutom stadens och de framväxande utbild-
ningsinstitutionerna nämndes da Vinci, Goethe, Kant, Voltaire, Bergson och 
Brunschvicg tillsammans med grundläggningsmyten (vilket inkluderar An-
tigone, Sokrates, upplysningsmän som Diderot och d´Alembert) och dreyfu-
saffären (som förenar intellektuell med Zola). På så sätt etableras intellektu-
ella som en del av det moderna förnuftet i relation till den anonyma prästen 
och ett medeltida religiöst mystiskt mörker. 

Förutom förnuftet kopplades intellektuell till frihet, vilket skedde i relat-
ion till politik, men också i relation till klass. Myten om det moderna etable-
rar därmed den politiska makten som de intellektuellas huvudsakliga anta-
gonist.  Analysen visar att prästerskapets makt minskat, till och med för-
svunnit och ersatts med det politiska etablissemanget.  

I och med att grundläggningsmyten innehåller relationen till den politiska 
makten förändrar det inte nodalpunkten, men väl dess antagonist. Myten 
handlar om en relation mellan intellektuella och den som har makten att 
beskriva samhället. Om det är företrädare för religionen eller den politiska 
makten som är dess huvudsakliga antagonist möjliggör nya element som 
stad i förhållande till landsbygd, men grundläggningsmyten reglerar förnuft, 
fri och politisk.    

Utifrån analysen av de inledande bidragen kan vi säga att intellektuella 
beskrivs som en modern, urban, universell och utbildad kritiker som förhål-
ler sig fri till såväl politiska partier som andra samhällsorganisationer. Och 
det är så de olika framställningarna önskar att intellektuella ska vara, och det 
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är i relation till föreställningen som de på olika sätt kritiserar sin samtids 
motsvarighet.  
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Frihet och förnuft mellan politik och akademi: 
interregnum 

Frågan är vad de inledande beskrivningarna betytt för senare skildringar av 
intellektuella? Knyter texter som kommit efter Benda, Mannheim, Gramsci 
och Nizan an till samma eller andra myter. Används samma eller andra ele-
ment i relation till nodalpunkten? Före analysen av de två bidragen presente-
ras de litet närmare.  

Intelligensen 
Den tyskfödde sociologen Theodor Geiger tvingades i landsflykt på grund 
av sina antinazistiska åsikter i början på 1930-talet. Han kom till Sverige via 
Danmark och stannade några år i samband med och på grund av det andra 
världskriget. Under tiden i exil skrev han Intelligensen – de andligt skapan-
des uppgift och öde i samhället som kom ut 1944.  

Framställningen skiljer mellan intellektuella och intelligensen. Geiger 
skriver att begreppet intellektuella åsyftar en viss person, men att intelligen-
sen kopplas till ett kollektiv: ”Namnet intelligensen syftar alltså på en krets 
personer uteslutande som bärare av en viss samhällsfunktion, men det inne-
håller inte någon rangföreställning”.215 Jag kommer använda Geigers benäm-
ning intelligens eftersom hans definition liknar den som etablerades av de 
inledande beskrivningarna. Geiger fokuserar inte minst på frågan om intelli-
gensens funktion i samhället.  

Texten beskriver på samma sätt som Gramscis bidrag att alla, och speci-
ellt de med högre utbildning, kan tillhöra intelligensen men att långt från alla 
som skapar vad texten beskriver som andliga värden. Intelligensen ska alltså 
uppfattas som bärare av en samhällsfunktion, en funktion som handlar om 
att skapa andliga värden, vilket i praktiken innebär att intelligensen måste 
agera för att uppfylla kriteriet funktion. Intelligensens funktion i samhället 
handlar därmed om att skapa nya tankar, nya sätt att se världen och inte end-
ast reproducera tidigare tankar. Geiger använder sig av en analogi till 

                                                
215 Intelligensen omfattar alla dem som frambringar representativa andliga värden. Det inne-
bär att det handlar om en ganska begränsad krets. Anledningen till att Geiger väljer att besk-
riva de intellektuella med hjälp av begreppet intelligensen handlar om att han stödjer sig på 
ett internationellt språkbruk. De intellektuella uppfattar han som en mer vidsträckt betydelse i 
förhållande till det ryska intelligentsija varifrån han hämtat termen intelligensen. Geiger 
Theodor, Intelligensen, (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1944). s. 28.  
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hötorgsmålaren för att illustrera föreställningen om andligt värde. Geiger 
beskriver hur hötorgsmålaren endast kopierar – om än vackert – men genom 
att kopiera inte tillför något nytt. För att konsten ska fungera som andligt 
värde måste verket vara unikt, vilket också gäller tankar om samhället. Intel-
ligensens funktion handlar om att skapa tankar som är motsatsen till igen-
känning.  

Jag tolkar Geigers bidrag som att intelligensens uppgift handlar om att 
skapa nya tankar, men också agera för att sprida dessa tankar. Det räcker inte 
med att endast vara högt utbildad eller om man så vill förnuftig. En tes som 
också Eyal och Buchholz driver i sin artikel. Det är handlingen som gör 
intellektuella till intelligens i Geigers text och det är genom särskilda hand-
lingar som de betydligt mer heterogena och specialiserade intellektu-
ella/intelligensen måste granskas. 

Mandarinerna 
Simone de Beauvoir är en av efterkrigstidens mest kända franska kulturper-
sonligheter. Hennes liv tillsammans med filosofen och författaren Jean-Paul 
Sartre är en av de mest omskrivna kärleksrelationerna i modern tid. Men det 
är inte existentialisten och feministen som genom sin bok Le Deuxième Sexe 
förändrade människors liv jag är ute efter att beskriva, utan hennes beskriv-
ning av intellektuella, även om Les Mandarins har självbiografiska drag: 

Min historia tillhörde de mer klassiska, den lät sig lätt infogas i de förutbe-
stämda mallarna. I katolikernas ögon är mitt fall också mycket banalt: Jag 
slutade tro på Gud när jag upptäckte sinnlighetens frestelser. Mitt äktenskap 
med en icke troende fullbordade förtappelsen. Socialt är Robert och jag väns-
terintellektuella. Inget av detta är helt fel. Där har ni mig, tydligt katalogise-
rad, och jag går med på att vara det, anpassad till min man, till mitt yrke, till 
livet, till döden, till världen, till dess fasor. Det är jag, just jag det vill säga 
ingen.216 

Jag väljer att inleda presentationen av Mandarinerna genom en diskussion 
mellan två av de centrala karaktärerna Lambert och Henri.217 De talar om att 
man måste åstadkomma något för att vara en intellektuell:  

 
Lambert skakade på huvudet:  
– Jag känner mig själv. Jag kommer aldrig att åstadkomma något vettigt. Det 
är ynkligt med en intellektuell som inte kan åstadkomma något.  

                                                
216 Beauvoir Simone de, Mandarinerna (Stockholm: Norstedts, 1992). s. 32.  
217 I boken förekommer ingen närmare förklaring till att hon benämner bokens huvudrolls-
innehavare mandariner istället för intellektuella. En enkel slagning säger att en mandarin 
traditionellt är en västerländsk benämning på en kinesisk ämbetsman. Det kan läsas som en 
kritik av bokens karaktärer som snarast positionerar sig som byråkrater än att som intel-
lektuella (eller intelligens) utmana den politiska makten. 
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– Det kommer du att göra om du verkligen vill det. För övrigt är det inget 
lyte att vara intellektuell. 
– Det är ingen välsignelse heller, sa Lambert.  
– Jag är ju en av dem och du tycks ju uppskatta mig.  
– Det är annorlunda med dig, sa Lambert.  
– Inte alls. Jag är en intellektuell. Det retar mig att man använder det ordet 
som en förolämpning. Folk verkar tro att tomrummet i deras hjärnor skulle 
fylla deras ballar.218 

En av Mandarinernas huvudkaraktärer Henri försvarar intellektuella genom 
att koppla ihop sig med noden och beskriva hur intellektuella gör saker med 
passion. Karaktären beskriver det som att man går över gränsen för att bara 
rapportera eller reproducera och han sänker Lambert med att säga: ”Felet är 
att det inte finns något av dig i dem ...”219  

Agerandet är i sin tur kopplat till en särskild handling. Det gäller att 
åstadkomma något genom att agera offentligt, att ta ställning genom att 
skriva något som förändrar eller likt Antigone, Sokrates eller Zola, agera på 
ett sätt som skapar förändring; vilket är en föreställning texten delar med 
Geigers bidrag. Men Beauvoirs bok är i jämförelse med Geigers betydligt 
mer politisk. För Geiger räcker det med att generera (och sprida) nya sätt att 
tänka för att vara intellektuell, men för Beauvoir är dessa nya tankar samma 
sak som en önskan om politisk förändring. Hon skriver till och med att allt 
annat är ynkedom. 

Beauvoirs text beskriver en grupp franska intellektuella under och direkt 
efter andra världskriget. Handlingen utspelar sig i Paris när Europa håller på 
att återhämta sig från kaos efter många år av ofred. Det är en tid som präglas 
av snabb förändring och förhoppningar om framtiden, vilket också leder till 
att de motsättningar som dolts under ockupationen kommer till ytan.  

Även om skrivandet eller lusten att ständigt publicera sina tankar för en 
stor publik driver Mandarinernas huvudrollsinnehavare drar sig inte Beau-
voir att framställa just den handlingen som ett personligt snarare än att på-
verka eller förändra något för någon annan än sig själv.220 Texten handlar 
inte bara om intellektuellas svårigheter att hålla sig till sanningen utan kon-
struerar en beräknande intellektuell som genom att klä sig eller lägga sig till 
med vissa manér snarast agerar eller spelar rollen av en intellektuell.221  

                                                
218 Beauvoir, Mandarinerna, s. 147. 
219 Ibid., s. 147. 
220 Ibid., s. 614.f.  
221 Ibid., s. 49. 
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Den moderna statens uppkomst 
Analysen inleds med Geigers beskrivning av intelligensens ursprung. Det 
visar sig att hans bidrag, liksom de inledande beskrivningarna av Benda, 
Mannheim, Gramsci och Nizan använder myten om det moderna och grund-
läggningsmyten tillsammans med flera av diskursens redan etablerade ele-
ment för att konstruera nodalpunkten. 

Att denna utveckling sammanföll med den moderna statens uppkomst har 
förutom de just utredda grunderna ytterligare en mera allmän socialhistorisk 
orsak. Både intelligensen och territorialstaten tillhör de i vidare bemärkelse 
industriella stadssamhället. Endast här, där samhällets livsrum utvidgats utö-
ver snäva lokala gränser, är förutsättningarna givna för omfattande statsbild-
ningar med central organisation. Först här utvecklar sig också den representa-
tiva kulturen, till vilken intelligensen i allt väsentligt är knuten, till större om-
fattning... På denna grund utformas å ena sidan territorialstaten, å andra sidan 
kan där utvecklas en representativ profan kultur, för vars skull ett välmående 
samhälle försörjer en grupp, som har befriats från omedelbart förvärvsarbete: 
intelligensen.222 

Geigers beskrivning av intelligensens koppling till det moderna medför att 
hans text på samma sätt som de inledande bidragen beskriver medeltiden 
som det moderna samhällets antagonist. Och tillsammans med beskrivning-
en av medeltiden nämner texten liksom de inledande prästen som intelligen-
sens bipolära motats och kulturbärare i ett feodalt samhälle: ”Medeltidens 
feodala agrarsamhälle känner därför som kulturbärande skikt endast präster-
skapet.”223 Texten beskriver närmare bestämt prästerna och kyrkan som feo-
dalsamhällets organisatörer genom att såväl äga marken som styra kulturens 
innehåll. Geigers kulturbegrepp är liksom Mannheims kunskapssociologiskt 
vilket därmed kan jämställas med förnuft.224  

Intelligensen länkas först till det moderna samhällets framväxt. Därefter 
fylls noden med innehåll genom en ekvivalenskedja som innehåller elemen-
ten territorialstat, stad, borgerskap, en vidare synkrets, näringsliv och en 
representativ profan kultur, element som vi känner igen från de etablerande 
beskrivningarna av noden.  

När väl myten om det moderna etablerats med hjälp av prästen som intel-
lektuellas bipolära motsats följer Geigers framställning de inledande be-
skrivningarna när det gäller hur intellektuella förhåller sig till grundlägg-
ningsmyten. Benda och Nizans skildringar beskriver hur intellektuella kom-
mit att närma sig den borgerliga livsstilen i allt för stor utsträckning. I Gei-
gers bidrag ställs intelligensen mot den bipolära motsatsen företagaren och 

                                                
222 Geiger, Intelligensen, s. 57.  
223 Ibid., s. 57. 
224 I det här fallet definieras kunskapssociologi på det mest övergripande sättet som studiet av 
det mänskliga tänkandets samhälleliga villkor. 
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vad det innebär kommer vi att analysera närmare i samband med beskriv-
ningarnas förhållande till elementet frihet.  

 Beauvoirs Mandarinerna refererar inte direkt till vare sig myten om det 
moderna eller grundläggningsmyten när nodalpunkten etableras. Men texten 
drivs av grundläggningsmytens figur där den autonoma kritikern etableras i 
relation till den politiska makten. Det är i förhållande till myten såväl intel-
lektuellas agerande som kritiken mot bokens karaktärer är möjlig. Det är 
med andra ord i relation till grundläggningsmytens föreställning om den 
autonoma intellektuelle i kamp med den politiska makten som Beauvoir 
kritiserar bokens huvudpersoner.  

Textens centralgestalter talar om intellektuella, benämner sig själva som 
intellektuella men agerar sällan som myten postulerar. Det finns mängder 
med referenser till handlingar en intellektuell bör ägna sig åt. Ofta skildras 
det intellektuella samtalet genom en beskrivning av vad bokens karaktärer 
normalt talar om: ”Och sedan gick vi ut tillsammans på eftermiddagen, på 
kvällen: vi pratade inte längre om vare sig moral, politik eller något annat 
högtstående ämne.”225 Genom att beskriva vad bokens karaktärer gör, illu-
strerar texten vad de borde tala om, och det är inte vardagsbestyr som frågan 
om vilken mat som ska stå på bordet, vem som ska ta hand om barnens hem-
läxor eller andra trivialiteter. Intellektuella bör ägna sig åt ämnen som är 
betydligt mer abstrakta, något som liknar Geigers andliga värden eller den 
samhällskritik som efterlystes i den första delens bidrag.  

Men det räcker inte med att bara tala, intellektuella måste agera: ”Jag kan 
föra deras talan. Det är ju mitt yrke, det skulle vara meningslöst att vara 
journalist annars.”226 Texten kan tolkas som en uppmaning att förhålla sig 
autonom, men också att upplysa.  

Utifrån den allt starkare fokuseringen på intellektuellas göranden är det 
långt ifrån en positiv bild som konstrueras i Beauvoirs text. Bland de ele-
ment som kopplas samman med noden finner vi svek, girighet och enfald. 
Vilket är en kritik som kan läsas som en motsats till hur intellektuella bör 
vara och på samma sätt som de inledande beskrivningarnas kritik mot noden 
syftar till att visa hur intellektuella bör agera.  

Genom att kritisera intellektuellas allt för nära kopplingar till borgerlig-
heten, eller att de sviker sin uppgift som upplysare, går det att läsa Beauvoirs 
kritik som en önskan om bättring. Bättringen eller förändringen har liksom 
för de inledande fyra beskrivningarna en koppling till myten om den fria, 
förnuftiga och politiska intellektuella.  

                                                
225 Beauvoir, Mandarinerna, s. 47.  
226 Ibid., s. 98.  
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Outsidern 
Om vi tittar närmare på hur Beauvoirs text beskriver noden används av 
andra element i jämförelse med avhandlingens övriga bidrag. Det kommer 
sig av att hennes text är skriven för en annan publik. Det är med andra ord 
frågan om skillnaden mellan ett vetenskapligt och skönlitterärt sätt att besk-
riva noden vilket bland annat manifesteras genom Beauvoirs fokus på karak-
tärsdrag och detaljer som kläder.  

Beauvoirs roman är betydligt mer närgången än andra framställningar. 
Texten beskriver ansiktsuttryck och skratt, till och med klädstil. Att bära en 
kritvit skjorta, att ha välvårdade händer och vara oklanderligt rakad vittnar 
om att personen i fråga inte sysslar med manuellt arbete. Hon beskriver vi-
dare stilen som bekväm, men inte slarvig. Det går att läsa skildringen som att 
tanken inte ska hindras av skavande byxor eller en slips som klipper av blod-
flödet till kroppens viktigaste organ: hjärnan. Anne, eller bokens huvudper-
son finner dock det hela tillgjort. Hon ser igenom ambitionen att framställa 
sig själv som fri, som oberoende eller en autonom outsider.227 Beauvoirs text 
är fylld med liknande iakttagelser vilket gör bidraget såväl underhållande 
som intressant: 

Visst var han olik de andra professorerna. Han kom alltid instörtande fyra el-
ler fem minuter för sent. Ett ögonblick iakttog han oss med sina stora spju-
veraktiga ögon och sedan började han prata, antingen mycket vänligt eller 
mycket aggressivt. Det fanns något utmanande i hans vresiga ansikte, hans 
kraftfulla röst, i hans skrattsalvor som ibland föreföll nästan galna. Han bar 
kritvita skjortor, hans händer var välvårdade, han var oklanderligt rakad, så 
hans vindtygsjackor, tröjor och grova skor berodde inte på slarv. Han före-
drog bekvämlighet framför anständighet på ett så självsvåldigt sätt att jag 
fann det tillgjort.228 

I samband med läsningen av Mandarinerna finner man flera passager som 
beskriver karaktärerna på liknande sätt. Beauvoirs alter ego Anne finner 
professorns entré aningen tillgjord, som om han spelar en roll eller försöker 
klä sig i förhållande till något.  

Det är lätt att luras till en ytlig analys av kläder och manérs symbolik, 
men genom att tolka Beauvoirs bidrag som något annat än bara en beskriv-
ning av någon som kommer sent till en föreläsning blir innehållet fyllt av 
referenser till den grundläggningsmyt som på olika sätt bestämmer hur de 
övriga bidragen beskriver noden. Genom att läsa texten som en beskrivning 

                                                
227 Utan att gå får långt in på de intellektuellas stil så brukar plagg som den svarta polotröjan, 
den svarta kostymen med vit skjorta utan slips eller för kvinnor den svarta dräkten kopplas 
samman med representationen intellektuell. Förutom kläder är kanske accessoaren glasögon 
det tecken som tydligast brukar kopplas samman med representationen intellektuell.  
228 Beauvoir, Mandarinerna, s. 49. 
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av intellektuella kan vi läsa oss till en idealtypisk bild av intellektuellas stil, 
en stil som säger en hel del om föreställningen av noden.  

Till att börja med kopplas intellektuell samman med element som spjuver, 
vilket kan tolkas som att de inte tar sig själv eller sin publik riktigt på allvar. 
I boken beskriver Beauvoir hur den ovan beskrivna karaktären börjar prata 
med en ömsom aggressiv och ömsom vänlig ton. Texten associerar till och 
med element som galen till nodalpunkten och tillsammans med att hela tiden 
komma försent skapas intrycket av en person som rör sig i marginalen av de 
konventionella regler som gäller för de övriga. Men skildringen ser hela 
tiden agerandet som ett mer eller mindre välregisserat spel. Det kan läsas 
som ett sätt att förhålla sig autonom till sin omgivning. Att medvetet spela 
ett spel är endast möjligt om man är medveten om sin roll, en medvetenhet 
som kan uppfattas som ett autonomt förhållande till sin publik.  

Om vi kopplar hennes text till Alexanders tankar om skådespelaren som 
spelar sin roll så väl att publiken inte tänker på honom eller henne som skå-
despelare lyckas inte Beauvoirs karaktärer fullt ut. Tvärt om är hennes ex-
empel med en allt för utstuderad klädstil ett sätt att visa hur sömmarna blir 
allt för synliga, att karaktären endast spelar intellektuell.    

Jag läser Beauvoirs etablering av en mandarin som en outsider. Intellek-
tuella deltar, men på egna villkor. De kommer försent, men dyker alltid upp. 
De deltar, men inte fullt ut. De står litet vid sidan av. Det är en beskrivning 
som för tankarna till Antigone, Sokrates, encyklopedisterna, eller Zola.  

Det är intressant att hennes bidrag analyserar personer snarare än myter. 
När Antigone, Sokrates, encyklopedisterna eller Zola tecknas är det deras 
handlingar som står i centrum, inte dem själva som personer. I och med 
Beauvoirs bidrag flyttas fokus från mytiska personer i historien till samtida 
människor.  

Beauvoirs text är en besvikelse över förhållandet mellan att vilja vara kri-
tisk men inte ta steget fullt ut, eller att inte klara av att upprätthålla själv-
ständigheten gentemot de krafter som på olika sätt vill kontrollera de intel-
lektuellas tankar och uttryck. Men som Beauvoirs bok visar är det inte alltid 
lätt att förhålla sig till grundläggningsmytens föreställning om fri, förnuftig 
och politisk. Mandarinen skulle aldrig likt Antigone eller Sokrates betala det 
högsta priset. En mandarin skulle inte välja att liksom encyklopedisterna 
eller Zola kritisera makten med risk för sitt eget liv, vilket är skillnaden mel-
lan en mandarin och en intellektuell. En mandarin spelar intellektuell.  

Låt oss titta närmare på några andra element som Geiger och Beauvoir 
kopplar till nodalpunkten. Läsningen av de två texterna visade snart att deras 
beskrivning av intellektuella, eller vilka element knöts till nodalpunkten var 
närmast identiska med de inledande bidragens. Det var dock en skillnad när 
det gäller vilken placering elementen fick i den kedja som fyllde noden med 
innehåll. Till att börja med kan vi titta närmare på hur de två bidragen för-
håller sig till relationen intellektuell och stad. 
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Paris 
I de inledande beskrivningarna var staden närvarande som en skillnad mel-
lan det medeltida och moderna: som i Gramscis text där skillnaden mellan 
traditionell och organisk illustrerade detta. Elementet kopplades också till 
noden genom elementet borgerlighet. Hos såväl Geiger som Beauvoirs be-
skrivningar är staden ett centralt element: i Geigers text genom att hans be-
skrivning inleds med att koppla samman intellektuell och stad, hos Beauvoir 
bidrag genom att bokens karaktärer hela tiden befinner sig i Paris.   

Stadssamhället är intelligensens hemort. Här har den uppstått – i Italiens och 
Tysklands blomstrande handelsstäder, i Frankrikes strålande metropol. Ho-
vandel och participer var dess tacksamma publik, medan lantadeln och bön-
derna levde vidare i medeltidens skymning. Själva den representativa typ av 
andlig kultur, som intelligensens tillvaro är olösligt förbunden med, är en 
stadsmässig livsform. I stadssamhället – och detta betyder industrisamhälle i 
vidaste bemärkelse – intar intelligensen alltid en starkare ställning än i agrar-
samhället.229 

Geigers text slår fast att staden är intelligensens hemort. Och det är inte vil-
ken stad som helst. Det är till att börja med handelsstäderna som kopplas 
med intellektuella, men den stad som beskrivs med hjälp av metaforen strå-
lande metropol kan inte tolkas som annat än upplysningens Paris. Därmed 
etableras en tydlig referens till grundläggningsmyten.  

Staden beskrivs vidare som ett politiskt och kulturellt centrum. Ett cent-
rum som genererade en mäktig intellektuell uppblomning eller med andra 
ord förnuftets utmaning av medeltidens mystik. Därmed kan man konstatera 
att Geigers beskrivning av elementet stad och de element (eller den ekviva-
lenskedja) som förbinds med stad är samma som i de inledande beskrivning-
arna. Med andra ord kan vi säga att Geigers användning av elementet konso-
liderar snarare än reartikulerar nodalpunkten.  

Beauvoirs text förhåller sig hela tiden till Paris, om Paris i relation till 
andra städer och stadens relation till landsbygden. I samband med såväl Gei-
gers som Beauvoirs etablering av staden som intellektuellas huvudstad kan 
vi titta närmare på hur den franska huvudstaden beskrivs i andra texter som 
handlar om intellektuella. Porträttet av Paris motiveras inte minst av att det 
liv som beskrivs i Mandarinerna kommer att få samma betydelse för noden i 
senare beskrivningar som encyklopedisternas kamp och dreyfusaffären.230  

                                                
229 Geiger, Intelligensen, s. 182.f.   
230 I mängder av texter som beskriver Sartre och Beauvoir (och inte minst deras egna texter) är 
det Paris som hela tiden fungerar som deras huvudsakliga vistelseort. Inte bara Paris utan en 
särskild del av staden: Saint-Germain-des-Prés. I dessa kvarter samlades under och strax efter 
kriget grupper av konstnärer, författare, filosofer, musiker tillsammans med andra kul-
turpersonligheter för att ta del av samtal, musik och atmosfären runt Sartre, Beauvoir, 
Jacques-Laurent Bost eller någon annan internationell storhet som Charlie Parker eller Miles 
Davis. Det är kaféerna och klubbarna i dessa kvarter som i eftervärldens ögon kommit att bli 
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Staden är de intellektuellas huvudsakliga vistelseort. Det konstaterade de 
inledande beskrivningarna och staden är ett centralt element i de två be-
skrivningar som analyseras ovan.  

Förnuft 
Vi kan konstatera att myten om det moderna och elementet stad knyts till 
nodalpunkten i såväl Geigers som Beauvoirs beskrivningar. Läsningen vi-
sade därefter att det inte endast var myten om det moderna och elementet 
stad som liksom i de inledande beskrivningarna förekom i deras skildringar. 
De gäller också förnuft. Geiger inleder:  

Nu blir det det profana förnuftet som skall råda. Och en annan stor förändring 
har inträtt; det för samhällslivet normgivande förnuftet, har inte som tidigare, 
en jordisk organisation, kyrkan. Jämviktsdualismen kyrka-imperium, påve-
kejsare, bortfaller. Förnuftets tolkare är den oorganiserade intelligensen, vars 
enskilda medlemmar är furstens undersåtar.231  

Geigers beskrivning etablerar elementet förnuft som en effekt av upplys-
ningen och den oorganiserade intelligensens motsatsförhållande till kyrkan 
och påven. Texten beskriver intellektuellas ambition som att de vill leda 
människan ut mörkret med hjälp av fursten – eller som jag tolkar som en 
metafor för det vetenskapliga förnuftet: ”Intelligensen skapar alltså ständigt 
nytt material för bildningen och tjänar därigenom samhällets andliga 
krav.”232 

I beskrivningen kopplas såväl prästerna som intellektuella samman med 
skapandet och förmedlingen av kultur. Jag väljer att tolka elementet kultur 
som resultatet av ett särskilt förnuft i den meningen att kultur är förnuftets 
praktik.  

Kulturen bärs upp av intelligensen och på samma sätt som i de inledande 
beskrivningarna av intellektuellas förhållande till elementet förnuft ställs det 

                                                                                                              
platsen för eviga diskussioner om politik, filosofi tillsammans med sex och synd. Vid var sitt 
bord kunde någon av de ovanstående internationella storheterna sitta och skriva på en bok, en 
pjäs eller en artikel. Från kyliga rum på billiga hotell samlades tänkare och musiker runt de 
värmande kaminerna på framför allt Café de Flore eller källarklubbar som Tabou. Det var en 
livsstil som till stora delar framtvingades av dålig ekonomi. Det var helt enkelt billigt att bo 
på hotell och äta ute under och strax efter kriget. I och med att Beauvoir och Sartre satt och 
skrev i dessa kvarter under pågående krig var de inte heller inblandade i motståndsrörelsen 
eller någon annan subversiv verksamhet. När utrensningarna av kollaboratörerna drog genom 
kvarteren var de oberörda. Deras mest omskrivna politiska engagemang skulle dra igång i och 
med krigsslutet, inte minst genom tidskriften Les Temps Modernes. Det är om denna period 
och om de personer som omgav Beauvoir som Mandarinerna handlar om. Lundgen-Gotlin 
Eva, Om livsstil, miljöer och möten i efterkrigstidens Saint-Germain-des-Prés i Tvärsnitt # 4 
1997, s. 12 f.f.  
231 Geiger, Intelligensen, s. 77.  
232 Ibid., s. 35. 
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medeltida samhällets präster mot det moderna samhällets intellektuella för 
att illustrera skillnaden mellan vilket förnuft det är som förmedlas. 

Geigers text beskriver att det som skiljer intellektuella från prästerna är 
kulturens innehåll. Intellektuella sysslar inte med det religiösa utan det pro-
fana, vilket är en skillnad som beskrivs i de inledande beskrivningarna. Det 
går också att säga att Geigers bidrag gör samma koppling mellan nodalpunk-
ten och stad samt intellektuell och förnuft i jämförelse med de inledande 
beskrivningarna. Framställningen kan därmed läsas som en konsolidering: 
”Vad kan upplysning betyda annat än iscensättande av förnuftet som högsta 
princip?”233  

Efter textens etablering av intellektuella i relation till medeltidens präster 
ställs noden i relation till samtidens företagare som på olika sätt är en del av 
samtidens politiska makt, inte minst i ett kapitalistiskt samhälle som det 
moderna: ”Mot företagarens funktion i näringslivet svarar intelligensens 
uppgift i det andliga livet. Dess medlemmar skall skapa nya värden, hitta på 
ständigt nya »andliga kombinationer« och därigenom vara den andliga dy-
namikens föregångsmän.”234 Därmed etableras ett annat element i relation till 
nodalpunkten, men elementet förändrar inte nodens innehåll. Det är fortfa-
rande samma relation som avses. Med hjälp av Derrida kan vi säga att det 
nya elementet etablerar en spricka som i sin tur möjliggör andra tolkningar.  

Mandarinerna beskriver i första hand hur intellektuella förhåller sig till 
sanning och särskilt deras moraliska agerade skärskådas och kritiseras. ”När 
jag hörde dem tänkte jag att man verkligen inte kan beskylla de intellektuella 
för någon sofistikerad känslighet. De tillhörde den sortens människor, 
välanpassade människor av värld, som gick genom tillvaron förblindade av 
dåliga klichéer och med hjärtat fyllt av alldagligt strunt.”235 

Denna och liknande passager i Beauvoirs skildring visar att intellektuella, 
på samma sätt som de klär sig och talar som intellektuella, trots det avslöjar 
sig genom klichéer och alldagligt strunt, vilket knappast är samma sak som 
förnuft, snarare tvärt om. På samma sätt som när det gäller kläderna och 
deras uppträdande beskrivs intellektuella som posörer vilket endast är möj-
ligt i förhållande till något som är ”riktigt” eller grundläggningsmyten som 
beskrevs i inledningen till avhandlingen.  

Beauvoirs analys kan läsas som en distansering där hon konstaterar att in-
tellektuella befinner sig bortom eller utanför den vanliga människans käns-
lighet. Genom att förblindas eller dövas av ideologiska tankegångar blir de 
okänsliga. Därmed kopplas en ”riktig” intellektuell ihop med såväl känslig-
het som förnuft: ”Han tyckte om mig, även om han fann mig allt för förnuf-
tig.”236 Alldagligt strunt och billiga klichéer beskrivs som förnuftets motsats. 

                                                
233 Ibid., s. 52. 
234 Geiger, Intelligensen, s. 60. 
235 Beauvoir, Mandarinerna, s. 406.f. 
236 Ibid., s. 29. 
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De är inte känsliga på ett sätt som Antigone, Sokrates eller Zola skulle vara. 
De engagerar sig inte i de frågor som rör mänskligheten utan går omkring 
med hjärtat fyllt av strunt.  

Noden beskrivs genom en negativ koppling. Beauvoirs text skildrar intel-
lektuella som engagerade i strunt. Utifrån Laclau och Mouffes tankar om 
bipolära element kan vi förstå kritiken som en beskrivning av hur en intel-
lektuell bör agera: förnuftigt och politiskt.  

Geigers text får avsluta analysen av hur förnuft kopplas samman med in-
tellektuella: ”Vad kan upplysning betyda annat än ett insättande av förnuftet 
som högsta princip?”237  

Vi kan konstatera att bidragen från Geiger och Beauvoir använder sig av 
grundläggningsmyten på samma sätt som de inledande beskrivningarna. Och 
på samma sätt använder sig texterna av skillnaden mellan den rurala lands-
bygden och den urbana staden. En föreställning som förstärktes av såväl 
Geiger som Beauvoirs förhållande till elementet förnuft. Låt oss titta när-
mare på hur bidragen beskriver intellektuellas relation till frihet.  

Frihet 
I Geigers bidrag är elementet centralt: ”Den ‘fria’ intelligensen är inte fri.”238 
I de inledande beskrivningarna fanns en rädsla för att den tilltagande nation-
alismen skulle leda till att intellektuella tappade sitt universella perspektiv. 
Benda och Nizans bidrag var särskilt bekymrade för den tilltagande national-
ismen vilken sågs som ett hot mot intellektuellas universella tankar. Geigers 
text är inte särskilt bekymrad över att intellektuella ska fastna i ett nationellt 
tänkande. Texten ser istället nationalstaten som en möjlighet för dem att 
behålla sin autonomi, inte minst genom möjligheten att röra sig över nat-
ionsgränser. Genom allt fler nationalstater kan intellektuella helt enkelt fly 
sina förföljare.239  

I Geigers beskrivning av nation fungerar elementet som en förutsättning 
för intellektuellas frihet, men samtidigt är det nation och nationalistiska tan-
kar som tvingar dem på flykt, vilket avslöjar en paradoxal hållning. Elemen-
tet är på samma sätt som stad en del av den ekvivalenskedja som fyller no-
dalpunkten med innehåll, men analysen ger vid handen att det är två element 
som inte har samma centrala betydelse för beskrivningen av intellektuella 
som förnuft, frihet och politik. Det är om man så vill två element som befin-
ner sig längre ut på den ekvivalenskedja som tillsammans skapar nodalpunk-
ten eller fyller noden med innehåll. 
                                                
237 Geiger, Intelligensen, s. 52.  
238 Geiger, Intelligensen, s. 152. 
239 Vilket Geiger själv gjorde. Först till Danmark och sedan vidare till Sverige. Gouldner har 
till och med ett helt kapitel i sin bok där han ägnar sig åt de intellektuellas möjlighet att tala 
genom att flytta mellan olika nationer. Gouldner Alvin W. The Future of Intellectuals and the 
Rise of the New Class (London and Basingstoke: The Macmillllan Press LTD, 1979). s. 83.ff.  
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Läsningen visar också att såväl Geiger som Beauvoirs texter förhåller sig 
till elementet klass på ungefär samma sätt som de inledande fyra beskriv-
ningarna.  

Skildringen, och särskilt Geigers förståelse av klass präglas av hans kul-
tursociologiska perspektiv. Boken inleds med påpekandet att studiet av den 
andliga kulturen är eftersatt, och att tidigare forskning betraktat det andliga 
livet som en sekundär företeelse i förhållande till ekonomi. Texten beskriver 
därefter hur borgerskapet och det andliga livet är varandras förutsättningar. 
Intelligensen är en elit, en begränsad grupp i samhället och det som gör dem 
till intelligens är deras handlingar, vilket i Geigers framställning handlar om 
att skapa andliga värden: ”Intelligensens arbetsfält är den andliga kul-
turen.”240 

Den nu företagna analysen ger följande resultat. Intelligensen som avgränsad 
helhet är varken en klass eller ett stånd. Ur klassynpunkt hör den hemma hos 
alla klasser och hos ingen klass. Ur ståndssynpunkt hör den närmast ihop 
med akademikerna. Vad är den då? Svaret lyder: En elit som är betrodd med 
en särskild uppgift inom samhället.241 

Geigers beskrivning använder klass och stånd som en bipolär skillnad. Tex-
ten länkar inte samman intelligensen med elementet klass utan beskriver hur 
de flyter ovan det klassamhälle som snarast handlar om olika klassers förhål-
lande till ekonomi.  

I Geigers framställning återkommer samma motsättning som hos de inle-
dande beskrivningarna. Med hjälp av myten om det moderna etableras intel-
lektuella i relation till medeltida präster. Därefter, på samma sätt som hos 
Geiger och Mannheim, som fria i förhållande till den moderna tidens anta-
gonist som i Geigers fall beskrivs med hjälp av elementet företagaren och 
dennes spelplan marknaden, vilket för tankarna till ett modernt kapitalistiskt 
samhälle. Texten ställer representationerna mot varandra på samma sätt som 
prästen och intellektuella i det medeltida samhället: ”Företagarna och intelli-
gensen är sålunda de båda grupper i samhället som är bärare av framstegs-
dynamiken, var och en på sitt eget område.”242 Genom att ställa intelligensen 
mot företagaren och marknaden är det möjligt att problematisera intelligen-
sens förhållande till frihet på samma sätt som de etablerande beskrivningar-
na ställer intellektuella mot prästen.      

Uttrycket intelligensens byråkratisering vill antyda att den fast anställda in-
telligensen är ofri, att den har sålt sitt oberoende för ekonomisk trygghet. På-
ståendet är i denna generella form oriktigt. Framför allt torde det vara tydligt 
att det inte finns någon frihet utan en viss ekonomisk säkerhet. I några avse-

                                                
240 Geiger, Intelligensen, s. 34.  
241 Ibid., s. 118.  
242 Ibid., s. 63.  
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enden är därför den så kallade byråkratiserade intelligensen väsentligt friare 
än den fria som ingen annan herre har än – marknaden.243 

I och med Geigers beskrivning blir det tydligare att intellektuella samman-
kopplas med såväl det moderna samhället som att de har sin främsta antago-
nist, inte i prästen och det religiösa samhället, utan som i Geigers fall företa-
garen och marknaden. Därmed kan vi läsa Geigers bidrag som en etablering 
av skillnaden mellan det medeltida och religiösa och det moderna och kapi-
talistiska samhället.  

I Beauvoirs text är mandarinernas förhållande till frihet ständigt närva-
rande. I en passage illustreras föreställningen om autonomi i relation till 
såväl marknaden som politik. Det beskrivs genom en av bokens huvudkarak-
tärer som försöker finna finansiering till tidskriften med ambitionen att besk-
riva världen på ett alternativt sätt (inte helt olikt Les Tempes Modernes). I 
beskrivningen samtalar de olika karaktärerna om en tilltänkt finansiärs vilja 
att försöka påverka innehållet i tidskriften. Redaktören garanterar till att 
börja med full frihet, men senare visar det sig att så inte är fallet: ”Han var 
helt lugn när han två dagar senare klev in på Trarieuxs kontor, ett kontor 
fullt med böcker som mer tydde på att innehavaren var en intellektuell än en 
affärsman. Men Trarieuxs själv, smal, elegant och flintskallig, såg precis ut 
som en rik affärsman”.244   

Trarieuxs framställs som affärsmannen, eller för att tala med Geiger före-
tagaren, som genom att hela tiden ta ekonomiska hänsyn eller om man så vill 
marknadshänsyn (annonsörer och prenumeranter) försöker tona ner kritik 
och på så sätt påverka tidskriftens innehåll. Längre fram i boken återkommer 
diskussionen om tidskriftens finansiering:  

 
– Vet du vad Debreuilh föreslog i går kväll? Att L´Espoir skulle bli SRL:s 
tidning. 
Luc vände sig förskräckt mot Henri:  
– Du tackade väl nej?  
– Självklart.245  

Texten framställer diskussionen om tidskiftens finansiering som en beskriv-
ning av intellektuellas relation till självständighet. Det spelar ingen roll om 
det är företagaren eller det politiska partiet (i form av SRL) som ska stå för 
finansieringen. Det gäller att hela tiden behålla sin frihet. Det är utöver an-
spelningen på intellektuellas autonomi i förhållande till företagaren och 

                                                
243 Ibid., s. 143.  244

 Beauvoir, Mandarinerna, s. 277. 
245 Ibid., s. 143 
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marknaden intressant att notera kopplingen mellan böcker (därmed bildning 
och förnuft) och intellektuell.246  

Saint-Germain-des-Prés 
I det följande kommer en fördjupad analys av relationen mellan elementet 
stad och frihet genom att titta närmare på stadsdelen Saint-Germain-des-Prés 
och dess relation till nodalpunkten. I de inledande bidragen var staden ett 
närvarande element i relation till landsbygden. I Geiger och Beauvoirs bi-
drag är staden i allmänhet ersatt av Paris, och särskilt i Beauvoirs bok som i 
mångt och mycket fungerat som en slags manual för en intellektuell livsstil. 
Hennes bidrag startade en helt egen genre som beskriver hur intellektuella 
gick ut från sina kyliga rum på billiga hotell och samlades runt kaminerna på 
Café de Flore eller Tabou.  

Det finns som nämnts åtskilliga skildringar av hur kända kulturpersonlig-
heter satt vid var sitt bord på någon av dessa platser och skrev på en bok, en 
pjäs eller en artikel. Vid andra tillfällen argumenterande de över en créme de 
menthe eller ett glas vin på Brasserie Lipp. Det är en livsstil som i böcker 
och tidskrifter framställts som ett liv i det offentliga rummet utan ägodelar 
eller varaktiga förbindelser.247 Det handlade om att leva det fria och politiska 
liv som myten om den fria hjälten postulerade i relation till det borgerliga 
ideal som på samma sätt som medeltidens religiösa moral tenderar att be-
gränsa livet för intellektuella.  

Av alla de beskrivningar som skildrar livet i Paris väljer jag att titta när-
mare på Julia Kristevas eftersom den belyser skillnaden mellan tidigare och 
senare beskrivningar av intellektuella. Les Samouraïs som kom ut fyrtio år 
efter Mandarinerna kan läsas som en förlängning av Beauvoirs berättelse. 

Kristevas text beskriver på samma sätt som Mandarinerna hur Paris med 
sina restauranger och kaféer fungerade som en magnet för intellektuella som 
reste dit för att bo, träffas, diskutera och inte minst skriva. I hennes berät-
telse har kaféerna fått en mer precis geografisk placering i förhållande till 
den första delens beskrivningar. Från att ha associerats med Paris har kaféli-
vet lokaliserats till i och runt Saint-Germain-des-Prés, en plats som i otaliga 
beskrivningar av intellektuella från andra världskriget och framåt fungerat 
som ett nav. 

                                                
246 Intellektuellas autonomi gentemot alla former av institutioner präglar Beauvoirs hela 
författarskap och liv. Det är en inställning som i allra högsta grad gällde hennes livspartner 
Sartre som med just en motivering om frihet tackade nej till Alfred Nobels litteraturpris. Ett 
nej som uppfattades som en politisk handling. 
247 De intellektuellas liv i dessa kvarter finns till exempel beskrivet i Claudine Monteils Sön-
dagarna med Simone -en rebellflickas memoarer, samma författares De som älskade friheten 
eller Deidre Bairs Simone de Beauvoir -en biografi och Åsa Mobergs Simone och jag: Tankar 
kring Simone de Beauvoir för att nämna några.  
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I Samurajerna förenas elementet St. Germain med konstnärer, författare, 
filosofer och musiker som samlades på restauranger och kaféer för att kunna 
ta del av samtal, musik och atmosfären runt samtidens framstående tänkare. I 
boken nämns personligheter som Barthes, Hélène Cixous, Foucault och Der-
rida, vilket ger platsen en vetenskaplig eller om man så vill intellektuell 
tyngd på samma sätt som karaktärerna i Mandarinerna och beskrivningarna 
av Diderot, Voltaire och Zola.248  

En analys av livet i och runt kvarteren Saint-Germain-des-Prés visar att 
olika berättelser beskriver det som ett sätt att bryta med traditionella och 
borgerliga samhällskonventioner som fjättrade människorna på samma sätt 
som religionen förmörkade människors sinne innan upplysningen. Kopp-
lingen mellan sexualitet och frihet handlade till en början om att ifrågasätta 
kyrkans önskan om att kontrollera människors förhållande till sexualiteten. 
Encyklopedisterna förordade en liberalare syn på sexualitet. I samband med 
livet i Saint-Germain-des-Prés handlade ifrågasättandet av en heteronorma-
tiv sexualitet inte lika mycket om ett ifrågasättande av ett religiöst förtryck 
som ett ifrågasättande av en borgerlig moral (som i sig har religiös värde-
konservativ grund). Vilket kan tolkas som ett nej till den religiösa moral som 
reglerade sexualiteten, som ett ifrågasättande av det religiösa tänkandet och 
ett tabu mot sexuell njutning. Att bejaka sexualiteten är med andra ord en 
politisk handling. Det handlar om att förkroppsliga upplysningstanken, en 
tanke som realiserade encyklopedisternas kritik av kyrkans beskrivningar av 
sexualiteten som skadlig eller smutsig.  

Encyklopedisterna ville redan på 1700-talet frikoppla sexualiteten från 
skam och skuld. De såg sex som en naturlig och sund del av människans liv. 
Det går att tolka deras kamp för ett friare förhållningssätt till sexualiteten 
som ett sätt att utmana de regler som hängde samman med en kyrklig moral-
uppfattning. Upplysningens Diderot och de andra filosoferna ville alltså inte 
bara befria tanken utan också släppa loss kropparna från den religiösa fjätt-
ring som under en period i historien fungerat som moraliskt rättesnöre.249 

Kopplingen mellan den fria, utlevande sexualiteten och en fri själ är såle-
des varken ny eller en isolerad föreställning. Sex är motstånd, särskilt i relat-
ion till en religiös och borgerlig föreställningsvärld.  

Berättelser som skildrar det intima livet i Saint-Germain-des-Prés handlar 
inte bara om att beskriva utan också leva friheten. En frihet som också in-
kluderar ett icke-materiellt, ett icke-borgerligt liv, där det materiella är 
samma sak som materialisering av framgång. Som vi kommer ihåg från de 
inledande beskrivningarna i den första delen av analysen kopplades intellek-
tuella samman med borgerligheten och särskilt Benda och Nizans beskriv-
ningar utryckte en oro över intellektuellas allt borgerligare livsstil. Det hand-

                                                
248 Kristeva Julia, Samurajerna (Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, 1991). s. 154. 
249 Helldén Arne, Diderot En biografi, (Stockholm: Atlantis, 1994). s. 222.f.  
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lade om att intellektuella istället för att kritisera den politiska makten lade 
sig till med deras manér och värderingar. 

Författare (såväl franska som andra nationaliteter) som såväl pläderat för 
och aktivt både beskrivit och levt sexuellt utsvävande liv är många. Kopp-
lingen mellan ett borgerligt ideal – eller ifrågasättandet av ett borgerligt ideal 
– är en alldeles egen litterär genre som inleddes med Emile Zolas Nana re-
dan 1880 (en bok som på sin tid väckte stor skandal). Därefter har en lång 
rad författare följt efter. Några av de mest namnkunniga och deras verk är 
Georges Bataille som med Histoire de l´oeil från 1928 eller L´Erotisme från 
1957 och en mängd böcker däremellan som utforskar relationen mellan sex-
ualitet, religion och döden. Jean Genets Notre Dame des Fleurs från 1943 
eller Journal du voleur från 1949 följer samma tradition. Pauline Réages 
Histoire d'O från 1954 tillhör de böcker som utmanade den traditionella 
bilden av hur en relation kan se ut på ett spektakulärt sätt.250 Boken nämns 
till och med i Kristevas Samurajerna när en av karaktärerna frågar huvud-
personen och Kristevas alter ego Olga om hon läst den. 

Genom att koppla samurajerna till boken skapas en länk mellan intellek-
tualitet och en sexualitet som vänder sig mot borgerliga ideal. Att vara intel-
lektuell är samma sak som radikal vilket innebär att man läst boken och i 
relation till den ängsliga borgerligheten uppskattar skildringarna.  

Beauvoirs Mandarinerna innehåller också en rad mer eller mindre intima 
beskrivningar av bokens huvudrollsinnehavare. Samtida exempel är Cathe-
rine Millets La Vie sexuelle de Catherine M. från 2001, en författare och en 
bok som fick stort utrymme i såväl svensk som internationell dagspress. 
Millet beskrevs i flera artiklar som både självständig och som intellektuell.251 
Michel Houellebecq, vilken ofta framställs som en kritiker av det samtida 
samhällets ytlighet använder sig av relativt provokativa skildringar och inte 
minst sexualitet i sina romaner Les Particules élémentaires från 1998 Plate-
forme som utkom 2001 och La Possibilité d'une île från 2005. Han beskriver 
intellektuellas besatthet att utmana sin egen sexualitet och samtidigt den 
ångest utmaningen skapar hos den enskilda människan.  

Kopplingen mellan fri sexualitet och fri tanke följer alltså en tradition 
som säger att man kan frigöra sin tanke genom kroppen, att låta lusten ta 
plats och därmed frigöra sig från den historiska moral som reglerar.252 På 
samma sätt menade upplysningens företrädare att kyrkans besatthet att re-
glera sexualiteten sammanföll med deras önskan att reglera människans sätt 

                                                
250 När den kom ut var spekulationerna om vem som skrivet den många. Så sent som 1994 
avslöjade förlagschefen, författaren och kritikern Dominique Aury att det var hon som skrivit 
Berättelsen om O som ett kärleksbrev till sin älskare Jean Paulhan. 
251 Millet var vid tillfället för bokens utgivande redaktionschef för Art Press, författare och 
kommissarie för de franska utställningarna vid konstbiennalerna i Sao Paulo och Venedig. 
252 I en svensk kontext är Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna tillsammans med Birgitta 
Stenbergs Fritt förfall från den mest omtalade texten som kan kopplas till de intellektuellas 
skildringar av det mest intima.   
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att tänka. Genom myten om upplysningen och åtskilliga beskrivningar av 
olika, i första hand franska författare, skapas en koppling mellan fri sexuali-
tet och intellektuellas autonomi. Därmed kan man läsa händelserna och per-
sonerna i kvarteren runt St.-Germain-des-Prés som en konsolidering av före-
ställningen om fria intellektuella.253 

I såväl Geigers som Beauvoirs beskrivningar kopplas intellektuella sam-
man med elementet frihet, genom att inte tillhöra en klass, att vara en elit 
som likt Mannheims fritt svävande befinner sig ovan de övriga samhälls-
medlemmarna. Hos Beauvoir är friheten och självständigheten gentemot 
såväl samhällsinstitutioner som människor helt central. I hennes text befin-
ner sig och lever karaktärerna i ett särskilt och mytomspunnet område i cen-
trala Paris där de lever ett liv som i flera skildringar av intellektuella kommit 
att fungera som en förebild, eller för att tala med Alexander, en kollektiv 
representation och medföljande koder som skapar en retorisk kokbok.  

Med Laclau och Mouffe kan vi säga att nodalpunkten intellektuell kopp-
las samman med ett särskilt element: sexualitet, och därmed föreställningen 
om fri sexualtet tillsammans en särskild livsstil som i sin tur associeras med 
Saint-Germain-des-Prés och liknande områden i andra världsmetropoler. Att 
bejaka en fri sexualtiet fyller samma funktion som att ifrågasätta såväl kyr-
kan och det religiösa och ett borgerligt ideal. Och handlingen i sig kan ge-
nom ifrågasättande betraktas som politisk.  

Politik 
I de inledande beskrivningarna förenades intellektuell med politik. På 
samma sätt som Geiger och Beauvoirs beskrivningar förhåller sig till grund-
läggningsmyten och element som stad, förnuft och frihet finns elementet 
politik med som ett av de element som fyller nodalpunkten med innehåll 
även i deras texter. Redan i Geigers förord etableras såväl grundläggnings-
myten som de intellektuellas motståndare.  

Om det behöver bevisas att intelligensen är oumbärlig bland de krafter, som 
kan bringa mänskligheten på sätt köl igen, ligger detta bevis i det fanatiska 
hat, varmed diktaturer överallt förföljer och utrotar intelligensen. De är med-
vetna om var de har sina farligaste fiender.254 

Citatet innehåller en föreställning om att intellektuella bringar mänsklighet-
en på rätt köl, vilket jag tolkar som en koppling till upplysningen och skill-

                                                
253 Det är frihet som kom att få sig en törn i samband med de händelser runt 1968 och återigen 
är det Sartre, Beauvoir och människorna som befanns sig i kvarteren runt St. Germain som är 
i centrum. Det var nämligen bara en stenkast från kvarterens berömda kaféer som de numera 
historiskt ökända studentupproren ägde rum. Men för intellektuella kom detta datum att be-
tyda något annat.  
254 Geiger, Intelligensen, i förordet.  
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naden mellan förnuft och känsla. Känslan kopplas ihop med politiken som i 
form av diktaturer och fanatism söker utrota förnuftet genom att förfölja dess 
kreatörer. Den i grundläggningsmyten etablerade motsättningen mellan den 
politiska makten och dess utmanare är aldrig så tydligt manifesterad som 
genom Geigers formulering: ”De är medvetna om var de har sina farligaste 
fiender.”255   

Vi har redan sett hur Geigers text sammankopplar intellektuell med det 
moderna samhällets nationsgränser. Men det leder inte nödvändigtvis fram 
till ett nationellt tänkande, utan nationer kan bidra till intellektuellas frihet på 
så sätt att de kan röra sig mellan länder för att därigenom söka skydd undan 
politiskt förtryck. Det ansträngda förhållandet mellan intellektuella och den 
politiska makten bidrar till att de har svårt att infoga sig i det system som 
kräver ett visst mått av hegemoni för att fungera:  

Dessa förhållanden gör, var för sig och alla tillsammans, det svårt för intelli-
gensens medlemmar att infoga sig en i politisk organisation. Som regel kän-
ner de sig mer eller mindre illa till mods i ordnande led – och är å andra sidan 
besvärliga rekryter för sitt parti. De är självskrivna outsiders.256 

På samma sätt som Beauvoirs text förenar intellektuella med frihet gör Gei-
gers bidrag kopplingen mellan politik och autonomi. Intellektuella har svårt 
att inlemma sig i en politisk organisation. De är outsiders vilket för tankarna 
till såväl Mannheims fritt svävade och Gramscis företrädare.  

Geigers beskrivning förhåller sig till grundläggningsmytens föreställning 
om att en intellektuell aldrig är en del av en organisation eller ett samman-
hang. En intellektuell befinner sig ständigt vid sidan av. Men det räcker inte. 
Politik är handling. En beskrivning som leder tankarna till grundläggnings-
myten och såväl Antigone, Sokrates, encyklopedisterna och Zolas ageranden 
som just outsiders. De tillhörde inte en politisk organisation, tvärt om var det 
just politiken i form av organiserad makt de ifrågasatte.  

I själva begreppet outsider ligger en förväntan om handling. Dess bipolära 
motsvarighet är att vara på insidan, att tillhöra. En outsider har ett förhål-
lande till det som han eller hon står utanför. Det handlar om att stå vid sidan 
av, men också agera på ett sätt som gör att relationen etableras, vilket i sig 
blir en politisk handling. Geiger beskriver relationer genom elementet san-
ning: ”Sanning är ingen politisk kategori. Den politiska striden står inte mel-
lan faktiska uttalanden av olika sanningsgrad utan mellan ideologier.”257 
Hans tankar om ideologier och Mouffes beskrivning av den politiska kam-
pen där institutioner bör utformas för en livaktig antagonistisk kamp kan 
konfrontera varandra.  

                                                
255 Det är svårt att inte se just denna passage som en biografisk del där Geiger beskriver sin 
egen relation till det politiska parti som drev honom att lämna Tyskland. 
256 Geiger, Intelligensen, s. 172.  
257 Ibid., s. 88. 
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Det är en föreställning som liknar de inledande beskrivningarnas koppling 
mellan intellektuella och elementet politik. Geiger kan själv avsluta kopp-
lingen mellan intellektuella och politiken: ”Kort sagt: intelligensen, en viss 
typ av den trivs på politikens arena som förkunnare, stiftare och ledande 
strateg – men inte som menig och underofficer.”258 

Beauvoirs beskrivning innehåller på samma sätt som hos Geiger en kopp-
ling till grundläggningsmyten och relationen mellan intellektuella och den 
politiska makten. I citatet nedan finns dels kopplingen till grundläggnings-
myten och föreställningen om intellektuellas skyldighet att agera.  

– Frankrikes intellektuella är i en återvändsgränd. Det är deras tur, tillade han 
med en viss tillfredsställelse. Deras konst och deras tänkande bibehåller bara 
sin betydelse om en viss civilisation kan upprätthållas och om de vill rädda 
den kommer de inte att ha något kvar att ge vare sig till konsten eller till tän-
kandet. – Det är inte första gången Robert aktivt går in för politiken, sa jag. 
Och det har aldrig hindrat honom från att skriva… … I Diderots, Victor Hu-
gos och Jaurès land föreställer man sig uppenbarligen att kulturen och politi-
ken går hand i hand. Paris har länge uppfattat sig som Aten. Aten finns inte 
längre.259 Några sidor längre fram… Det är Scriassine, sa jag skrattande. Han 
förklarade för mig att det gått åt helvete med Frankrikes intellektuella… … – 
Han säger att ni kommer att uppslukas av politiken, att ni inte kommer att 
skriva mer!260 

Intellektuella ska förhålla sig autonoma till det politiska. Samtidigt är det är 
svårt att delta utan att uppslukas av det politiska systemet. Att som i Aten… 
vilket jag uppfattar som en referens till antikens Grekland och filosofernas 
ställning som fria kritiker är inte längre möjlig. Aten finns inte längre, vilket 
är samma sak som att det inte finns utrymme för ett fritt samtal inom politi-
ken. Det går inte att gå hand i hand. En intellektuell måste stå vid sidan av 
för att det inte ska gå åt helvete.   

I ett avsnitt samtalar bokens jag Anne med sin man Robert om de ryska 
arbetsläger som kommit till allas kännedom. Robert vill inte gå ut med in-
formationen till ”folket”. Han tycker inte att det vore lämpligt att stöta sig 
med den kommunistiska rörelsen, inte nu när Sovjetunionen behövs som en 
motvikt till Nordamerika.”Ni har alltid velat vara både intellektuell och re-
volutionär, sa jag. Som intellektuell har ni vissa förpliktelser, till exempel att 
säga sanningen”.261 

Balansgången mellan sanningssägande och förtigande är en av de saker 
som hela tiden plågar bokens karaktärer. En intellektuell ska tala, en intel-
lektuell ska säga sanningen vilket är samma sak som att handla: upplysa, 
vilket är samma sak som agera politiskt.  

                                                
258 Ibid., s. 174. 
259 Beauvoir, Mandarinerna, s. 35.f.  
260 Ibid., s. 41. 
261 Ibid., s. 396. 
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Beauvoirs text uttrycker besvikelse över hur de förvaltar arvet efter en-
cyklopedisterna och Zola. Hon fokuserar på det ständiga kompromissande 
som blir intellektuellas problem när de tänker på sin egen personliga fram-
gång lika mycket, eller mer, än att förändra världen genom upplysning. 
Tystnaden är upplysningens och den politiska handlingens antagonist. 

Beauvoir beskriver hur en av bokens huvudkaraktärer: Robert, kände till 
de sovjetiska fångläger som senare kom till världens kännedom genom be-
rättelserna om Gulag. Robert visste vad som hände där tidigt, men han valde 
att titta bort, till och med mörka. Det skulle till sist leda till att han, och dem 
som stod honom nära, ifrågasattes som upplysare. ”Så du förstår, sa Robert, 
att mina förpliktelser som intellektuell, och respekten för sanning, det är bara 
strunt. Det enda viktiga är att veta om man genom att avslöja lägren arbetar 
för människorna eller emot dem”.262 

Karaktären väljer att inte avslöja arbetslägren och genom denna handling 
kanske hjälpa tusentals människor. Robert punkterar sanningskriteriet till 
förmån för ett högre ändamål. Det är ständiga moraliska, uppslitande tanke-
gångar, sveket mot andra och inte minst mot sig själv som upptar karaktärer-
nas tankegångar.  

Beauvoir som i boken använder sig av sitt alter ego Anne funderar kring 
intellektuellas agerande som en slags självrannsakan.263 Det är balansen mel-
lan sanningen, lögnen, förtigandet och den enskilda moralen som ständigt 
gäckar bokens karaktärer. Sammantaget kan man säga att det handlar om 
huruvida bokens karaktärer lever upp till föreställningen (eller myten) om 
intellektuella som maktens antagonister. Därmed kan man säga att Beauvoir 
förenar elementet politik med intellektuell.  

Läsningen av de två bidragen visar att den diskurs som etablerades av de 
inledande texterna tycks bestämma hur en intellektuell beskrivs även i se-
nare beskrivningar. Bidragen från såväl Geiger som Beauvoir använder såväl 
myten om det moderna som elementen stad, förnuft, frihet och politik för att 
fylla nodalpunkten med innehåll.  

Tystnad 
Politik som Mouffe beskriver elementet handlar om en antagonismens arena 
där olika och motstridiga krafter möts och utmanar varandra. Det visar sig 
att Geiger är särskilt kritisk mot intellektuellas tystnad, en tystnad som asso-
cieras med tilltagande specialisering, specialisering som i sin tur hänger 
samman med ett utbyggt utbildningssamhälle.  

                                                
262 Beauvoir, Mandarinerna, s. 397. 
263 Förutom Anne Dubreuilh som förmodas vara Beauvoir själv brukar analyser av vem som 
är vem i texten vara överens om att Robert Dubreuilh förmodas vara Jean Paul Sartre, Henri 
Perron Albert Camus, Lewis Brogan Nelson Algren och Scriassine förmodas vara Arthur 
Koestler. 
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Geiger oroas till skillnad från Benda och Nizan över den andliga isole-
ringen, vilket texten ser som orsakad av en tilltagande specialisering. Gei-
gers text beskriver hur den representativa profana kultur intellektuella ska 
sprida håller på att förvandlas till ett internt samtal mellan akademiker. Och 
beskriver till och med hur den högre utbildningen och dess specialisering är 
orsaken till nodens frånfälle, alltså inte att de blir mer borgerliga, utan att de 
tystnar vilket är samma sak som att de slutar att agera politiskt. 

När Geigers förenar noden med högre utbildning är det inte i första hand 
förnuft som länkas utan specialisering. Han skriver att den akademiska spe-
cialiseringen från och med mitten av 1900-talet blivit så pass omfattande att 
vetenskapen blivit oöverskådlig för den enskilda vetenskaparen. Texten be-
skriver det som att: ”’Vetenskapen’ grenar ut sig till ’vetenskaperna’”.264 
Och vidare utvecklingen som ett problem när det gäller hur intelligensen 
beskrivs: ”Specialiseringens höjning av prestationen måste betalas med ett 
pris, och priset är andlig isolering.”265 

Genom årtionden har man i olika tonarter hört förebråelser mot intelligensen, 
emedan den har förlorat kontakten med det övriga samhället och blivit främ-
mande för folket. I regel kommer detta slags påståenden till och med som 
självförebråelser från intelligensens egna led. Beskyllningen har nu upprepats 
så ofta att den nästan har blivit konventionell.266 

Benda och Nizans texter kopplade samman intellektuella med borgerlighet-
en. Beauvoir förhåller sig också kritisk till borgerliga idéer: ”Åh, även jag 
var övertygad om att sanning fanns till vänster. Redan som barn tyckte jag 
att de borgerliga idéerna luktade dumhet och lögn, de luktade riktigt illa.”267 

Såväl Geigers som Beauvoirs skildring av Mandarinerna illustrerar en 
tilltagande frånkoppling mellan intellektuella och dem de säger sig företräda: 
folket. Texten är full av mer eller mindre kritiska beskrivningar av hur hu-
vudrollsinnehavarna på olika sätt väljer att hålla inne med sina tankar och 
åsikter. Därmed misslyckas de att fungera som såväl antagonister i förhål-
lande till den politiska makten som upplysare. I texten finner vi flera spekta-
kulära och kritiska beskrivningar: ”Hur kan man älska en intellektuell? Ni 
har en våg i stället för ett hjärta och en liten hjärna längst ute på kuken. Och 
i grund och botten är ni fascister allihop…”268 Det är onekligen ett mustigt 
citat, samtidigt innehållsrikt. När Beauvoir frågar sig om en intellektuell kan 
älskas förklarar hon sin tveksamhet genom att beskriva dem som beräknande 
och ständigt ute efter att tillfredsställa sig själva på andras bekostnad.  

                                                
264 Geiger, Intelligensen, s. 20.  
265 Ibid., s. 213.  
266 Ibid., s. 212.  
267 Beauvoir, Mandarinerna, s. 47. 
268

 Ibid., s. 185. 
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Avslutningsvis sammankopplas intellektuella med elementet fascist som 
kan läsas som en hård kritik av bokens huvudkaraktärer eftersom det kan 
tolkas som marxismens bipolära motsats och samtidigt inkludera allt från 
elitism till personkult. Med andra ord motsatsen till en universell intellektu-
ell som i Beauvoirs text beskrivs med hjälp av element som sanning och 
revolutionär: ”Ni har alltid velat vara både intellektuell och revolutionär, sa 
jag. Som intellektuell har ni vissa förpliktelser, till exempel att säga sanning-
en.”269  

Ställs de två citaten mot varandra blir det uppenbart att Beauvoir på 
samma sätt som Benda, Nizan och Geiger oroas över intellektuellas tystnad. 
Det gäller att akta sig för att ta ställning. Det går an att skriva under upprop, 
starta tidskrifter och sitta i timmar tillsammans med meningsfränder och 
samtala om problem. Men därutöver är det bäst att göra inget.  

Tillsammans kan vi läsa såväl Geigers som Beauvoirs kritik av intellektu-
ella som en motsats till hur det skulle vilja att de agerade, en kritik som vi 
känner igen från de inledande texterna. Intellektuella som representeras av 
grundläggningsmytens Antigone, Sokrates, encyklopedister och Zola: poli-
tiskt agerande universalister har ersatts av specialister som inte använder sitt 
förnuft till att upplysa (eller agera politiskt) utan snarare agera mer eller 
mindre för sin egen vinning.  

Beauvoirs beskrivning framstår i min tolkning som en kritik och samti-
digt en konstruktion. En konstruktion som inleds av Benda, Mannheim, 
Gramsci och Nizan. Samtliga bidrag är inne på att intellektuella inte längre 
ägnar sig åt att upplysa. Den genom Antigone, Sokrates, encyklopedisterna 
eller Zola etablerade hjälten låter sin privata moral, eller brist på moral, styra 
över skyldigheten att upplysa. Det sviker sin uppgift, och Mandarinerna är 
en uppgörelse med flera av dem som använder myten om intellektuella för 
sin egen vinning snarare än att agera enligt vad som förväntas av en intellek-
tuell. 

Den konsoliderade intellektuelle 
Den fråga som inledde analysen av Geiger och Beauvoirs bidrag handlade 
om vad de inledande beskrivningarna, eller om man så vill diskursen om 
intellektuella, betytt för senare framställningar. Skulle framställningarna visa 
på samma eller andra myter, samma eller andra element till noden?  

Svaret på frågan är att beskrivningarna snarast konsoliderade den etable-
rade nodalpunkten (och kritiken av densamma) genom att koppla samman 
intellektuell med såväl grundläggningsmyten, myten om det moderna och 
elementen, förnuftig, fri och politisk. Grundläggningsmyten tillsammans 
med myten om det moderna fungerar därmed som en strukturerande berät-
telse för såväl de första fyra som den två efterföljande beskrivningarna av 
                                                269
	  Ibid., s. 396. 
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representationen intellektuell. Det är med andra ord grundläggningsmytens 
ideal och det moderna samhället som reglerar vilka element som kan kopplas 
till nodalpunkten.   

På samma sätt som i de inledande beskrivningarna etableras nodalpunkten 
som en hjälte vilken utmanade den politiska makten med ambitionen att 
förändra. Därefter beskrivs samtidens intellektuella som tystare, borgerligare 
och allt mer specialiserade. Därmed konsolideras också kritiken av de intel-
lektuella som genom kopplingen till Saussures tanke om bipoläritet därmed 
skapar en diskurs om en riktig intellektuell som en universialistisk fri kriti-
ker.   

Geiger och Beauvoir beskriver på samma sätt som de etablerande texterna 
från Benda, Mannheim, Gramsci och Nizan att intellektuella borde agera 
mer politiskt, att de ska agitera och ägna sig åt universella frågor som rör 
moral och rättvisa. Det citat som inledde Beauvoirs bidrag avslöjar med all 
önskvärd tydlighet hur intellektuella hängt in hjältekostymen i garderoben. 
Lambert skakar på sitt huvud och konstaterar att han aldrig kommer att 
åstadkomma något vettigt och att han är ynklig. Texten skildra det ynkliga 
som att han gett upp den kamp som kopplas ihop med mytens Antigone, 
Sokrates, encyklopedister eller Zola. 

En av de skillnader som analysen visar är att staden som skillnad till 
landsbygden är ersatt av Paris. Det är denna, som Geigers beskrivning ut-
trycker det: strålande metropol som både hans text och Beauvoirs intellektu-
ella såg sitt första ljus. I Geigers text beskrivs Paris som såväl upplysningens 
som de intellektuellas strålande huvudstad. I Beauvoirs fall finns till och 
med särskilda kvarter utförligt skildrade. Genom att koppla ihop intellektuell 
med Paris. Och genom att kalla staden för en stålande metropol (och på så 
sätt länka Paris med upplysningen) och i Beauvoirs fall beskriva Paris ge-
nom stadsdelen St. Germain etableras till och med en särskild livsstil.  

Texten förhåller sig till intellektuellas klädstil och karaktärernas intimaste 
vanor. De mytiska personligheter som nämns i samband med grudläggning-
myten: Antigone, Sokrates, upplysningsmännen eller Zola förblir genom 
upprätthållandet av avståndet symboler snarare än personer. När beskriv-
ningen av karaktärerna blir allt mer närgången tenderar mytens karaktär att 
förvandlas till en vanlig människa med fel och brister som därmed minskar 
avståndet och möjligheten att fungera som en myt och förebild. 

Förnuftet som i de inledande beskrivningarna sammankopplades med 
skillnaden mellan ett religiöst och vetenskapligt förhållningssätt till omvärl-
den har inte samma utrymme i vare sig Geigers eller Beauvoirs beskrivning-
ar. Geiger inleder dock med att konstatera att det är förnuftet som råder i vår 
samtid till skillnad från en tidigare religiös diskurs. Han beskriver kort intel-
lektuellas samtal som det förnuftiga. I Beauvoirs fall kopplas förnuft sam-
man med stil. I hennes skildring är det som i fallet med att upplysa och stän-
digt söka sanningen intellektuellas tillkortakommanden som står i fokus. 
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Som i beskrivningen av den kände universitetsprofessorn som genom sin stil 
försökte leva upp till en bild av sig själv som beläst och förnuftig men miss-
lyckades. För att tala med Alexander spelade han inte rollen tillräckligt väl. 
Genom att beskriva en intellektuell som tillgjord och skådespelare etableras 
en spricka. Professorn lyckas inte leva upp till det ideal som etablerats ge-
nom grundläggningsmyten vilket är en kritik som präglar Beauvoirs be-
skrivning. I texten beskrivs intellektuella, som tysta och borgerliga, de sviker 
och visar sin ynkedom genom att spela intellektuella. De intellektuella besk-
rivs snarast som posörer i relation till ett ideal som de lämnat. 

Förutom stad (eller skillnaden mellan stad och landsbygd och därmed 
skillnaden mellan medeltiden det moderna) och förnuft var frihet ett av de 
element som strukturerade de inledande beskrivningarna av intellektuella. 
Även om staden blev Paris och elementet specialisering blev mer centralt i 
den ekvivalenskedja som fylllde noden med innehåll så förändrade det inte 
hur intellektuella beskrevs i förhållande till de inledande beskrivningarna, 
eller i förhållande till den grundläggningsmyt som postulerar intellektuellas 
relation till den politiska makten. Intellektuella kritiserades redan i de inle-
dande beskrivningarna för att ha tystnat. Elementet borgerlig var framträ-
dande i den första delens beskrivningar. Elementet kopplades ihop med no-
den på samma sätt i såväl Geigers som Beauvoirs beskrivningar. Kritiken 
mot borgerligheten var kanske tydligast i Beauvoirs bidrag. 

När de etablerande texterna kritiserade intellektuella för att vara allt för 
tysta var det i relation till att de blivit borgerliga, att de blivit allt för specia-
liserade (och därmed fått allt svårare att kommunicera med den publik som 
ska upplysas). Men de intellektuellas antagonist var den politiska makten.  

Om vi tittar närmare på hur Geiger och Beauvoirs bidrag förhåller sig till 
de element som fyller noden med innehåll kan vi konstatera en förskjutning 
från den politiska makten till företagaren. I Geiger och Beauvoirs bidrag 
fanns det på samma sätt en föreställning och ett krav på intellektuellas auto-
nomi gentemot olika former av organisationer och institutioner som på olika 
sätt ville beskära intellektuellas frihet. Beauvoirs text är fylld av exempel där 
bokens karaktärer borde förhålla sig autonoma till politiska partier som ge-
nom att finansiera tidskrifter vill påverka det redaktionella innehållet.  

Geigers koppling mellan noden och autonomi var lika central. I hans 
framställning förenades intellektuella med elementet outsiders. Intellektuella 
kunde inte infoga sig i ett politiskt parti och hade svårt att fungera under 
marknadens logik, vilket i princip är samma slutsats som Beauvoir drar i sin 
skildring. I såväl hennes som Geigers framställning beskrivs intellektuella 
som ständigt kritiska, vilket försvårar ett smidigt samarbete. Och på samma 
sätt som Antigone, encyklopedisterna eller Zola är kampen om autonomi 
helt central i kampen om att upplysa.  

Skillnaden mellan de inledande och två efterkommande beskrivningarna 
handlar om vem som står för utmaningen av deras frihet. I Beauvoirs fall är 
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det finansiärer av tidskrifter snarare än kyrkan. I Geigers fall handlar det om 
ett förändrat utbildningssystem.  

I Beauvoirs text är det tydligt genom beskrivningen av tidskrifternas fi-
nansiärer som på olika sätt vill styra intellektuellas verklighetsbeskrivningar. 
I Geigers är det kanske inte marknaden som på ett lika tydligt sätt sätter 
(eller försöker sätta) munkavle på intellektuella. Hans bidrag förenar hotet 
mot friheten med en tilltagande specialisering av universitetens utbildningar, 
som i sin tur är resultatet av marknadens allt större efterfrågan på speciali-
serad arbetskraft.  

I de inledande beskrivningarna var intellektuellas kamp politisk. De för-
väntades använda sitt förnuft och med hjälp av sin autonoma position kriti-
sera den etablerade maktens övertramp. Det handlade med andra ord om att 
agera politiskt, att likt Antigone med hjälp av en symbolhandling eller som 
filosoferna och Zola använda text på ett officiellt sätt för att åstadkomma 
förändring. Konklusionen vi kunde ta med oss från de inledande beskriv-
ningarna var att de intellektuella blev intellektuella genom att agera politiskt.  

Benda och Nizans bidrag var i allra högsta grad bekymrade över hur in-
tellektuella förhöll sig till den politiska makten. Istället för kamp kopplade 
de samman noden med de bipolära motsatserna svek och tystnad. Samman-
taget agerade inte intellektuella politiskt, vilket är samma frånvaro av poli-
tiskt agerande som illustreras i såväl Geigers som Beauvoirs beskrivningar. 

Frågan är om vi ser en skärpning av kritiken av intellektuellas tystnad i 
dessa två bidrag i förhållande till de fyra inledande? Frågan är då om vi kan 
spåra inledningen till en förändring av diskursen om intellektuella?  

Den eventuella spricka eller skillnad mellan de etablerande beskrivning-
arna och de jag kallar konsoliderande handlar om specialisering. Det var ett 
element som introducerades redan den första delen, men Geigers beskriv-
ning gör en större poäng av kopplingen mellan specialisering och intellektu-
ellas tystnad. På samma sätt är Beauvoirs bidrag direkt kritiskt till intellektu-
ellas frånvaro och i synnerhet deras självpåtagna och vad hon beskriver som 
ideologiska censur. Intellektuella förknippas med politik, och i förlängning-
en av politik, med tystnad.   

Genomgången av den tidigare forskningen ledde fram till ett konstate-
rande att nodalpunkten reartikuleras och sedan 1960-talet och framåt besk-
rivs som allt tystare specialist. Geiger och Beauvoir förhåller sig till den 
hjälte som Kurzman och Owens beskriver i sin genomgång. De konstaterar 
att hjälten blivit en demoraliserad anti-intellektuell. Den demoraliserade 
noden kan spåras till Beauvoirs beskrivning snarare än i de etablerande be-
skrivningarna av Benda, Mannheim, Gramsci och Nizan. Deras respektive 
beskrivningar var visserligen kritiska, men betydligt mer hoppfulla än Beau-
voirs bidrag.  

I genomgången av den tidigare forskningen beskrevs intellektuella som 
den fallna universalexperten, den frånvarande, kulturförmedlaren, de andra 
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och avvikare. Den fortsatta analysen kommer att fokusera på hur de beskriv-
ningar som publicerats efter 1960 förhållit sig till den nod som etablerades 
genom kopplingen till grundläggningsmyten, en intellektuell som genom 
Beauvoirs etablering av en särskild livsstil kommit att fungera som den pro-
totyp som Eyal och Buchholz tar upp i genomgången av den tidigare forsk-
ningen.  

Geiger och Beauvoirs beskrivningar av intellektuella analyserades i för-
hållande till en etablerad diskurs där såväl myt som särskilda element be-
stämmer noden intellektuell. Men samtidigt kan vi också identifiera en 
spricka i diskursen där Geiger och Beauvoir beskriver intellektuellas tystnad 
eller frånvaro på ett annat sätt än de inledande beskrivningarna. Sammanta-
get kanske man skulle kunna säga att intellektuella sysslar allt mindre med 
att upplysa. Frågan är vad som händer med beskrivningarna av intellektuella 
när upplysningen ifrågasätts? Med andra ord: vad har den postmoderna kri-
tiken för betydelse för vilka element som kopplas till intellektuella? 
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Del II: de stora berättelsernas slut, myten om 
det postmoderna  

I samband med genomgången av tidigare forskning konstaterade Feat-
herstone att samtidens intellektuella sysslar med andra spörsmål än tradit-
ionella frågor om frihet och bildning, att de livnär sig utanför universitets-
världen, och att de till och med uppfattar den tidigare universalisten som 
naiv.270 Featherstones text beskriver samtidens intellektuella som uppslukade 
av en annan ordning. Den ordning han syftar på är den han beskriver som 
anfilosofiska och antifundamentala filosofi som återfinns under postmodern-
ismens fana, en ”ism” som återspeglar ett bristande självförtroende hos väs-
terländska intellektuella, vilket leder till att de tappar förmågan att ”etablera 
universella normer för sanning, moral och smak mot vilka mänskligheten 
kan sträva.” 271  

La Condition Postmoderne 

The purpose of the intellectual´s activity is to advance human freedom and 
knowledge. This is true, I believe, despite the often repeated charge that 
”grand narratives of emancipation and enlightenment”, as the contemporary 
French philosopher Lyotard calls such heroic ambitions associated with the 
previous ”modern” age, are pronounced as no longer having and currency in 
the era of postmodernism. According to this view grand narratives have been 
replaced by local situations and language games; postmodern intellectuals 
now price competence, not universal values like truth or freedom. I´ve al-
ways thought that Lyotard and his followers are admitting their own lazy in-
capacities, perhaps even indifference, rather than giving a correct assessment 
of what remains for the intellectual a truly vast array of opportunities despite 
postmodernism. For in fact governments still manifestly oppress people, 
grave miscarriages of justice still occur, the co-optation an inclusion of intel-
lectuals by power can still effectively quieten their voices, and the deviation 
of intellectuals from their vocation is still very often the case.272 

                                                
270 Robbins, Intellectuals -Aesthetics, Politics, Academics, Bokens omslagstext.  
271 Featherstone, Kultur, kropp och konsumtion, s. 29.  
272 Said Edward W, Representations of the Intellectual (New York: Vintage Books, 1996). s. 
17.f.  
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Citatet kommer från en av de texter som kommer att analyseras. Den första 
meningen i Saids text säger att intellektuellas syfte är att sprida frihet och 
kunskap. Texten beskriver vidare att det fortfarande gäller, trots postmoder-
nisternas kritik mot de stora berättelser de kopplar samman med det moderna 
samhället. Att intellektuella numera hyllar kompetens snarare än frihet är 
något som Said uppfattar som en slöhet, kanske till och med likgiltighet 
inför de möjligheter som trots allt finns. Han skriver att regeringar fortfa-
rande förtrycker människor, att det fortfarande förekommer rättsövergrepp 
av olika slag och att regeringar inkluderar intellektuella lika mycket som att 
de själva avviker från sitt kall.   

Hur det postmoderna kan beskrivas, och vilka konsekvenser föreställ-
ningen om att något ersatt det moderna är en avhandling i sig. I den här tex-
ten förhåller jag mig till det postmoderna som intimt förknippat med den 
språkliga vändningen eller det intresse för språket som kan kopplas till 
Frankrike och 1960-talet. En av de texter som gjorde ett försök att beskriva 
förändringen är Jean-François Lyotards bok La Condition Postmoderne: 
rapport sur le savoir som kom ut 1979.273  

Även om ordet postmodernism går att spåra längre tillbaka än slutet på 
sjuttiotalet är Lyotards text nästan lika förknippad med det postmoderna som 
Clemenceau kopplas samman med namngivandet av intellektuella. Lyotards 
text kan läsas som ett försök att sammanfatta och åskådliggöra beskrivning-
en av det postmoderna sedan begreppet blivit vanligare i diskussioner även 
utanför akademin.274  

Lyotards bok ifrågasätter en rad olika föreställningar som kopplas sam-
man med upplysningstanken och det moderna. Texten beskriver till och med 
det moderna som en svunnen epok. Den beskriver hur de utvecklade länder-
na i väst lämnat det moderna och klivit in det postmoderna, vilket är samma 
sak som att deras samhällsmedborgare – och särskilt teoriskapare – inte 
längre tror på stora berättelser. Lyotard skriver: ”Simplifying to the extreme, 
I define Postmodern as incredulity toward metanarratives.”275 En av de stora 
berättelser Lyotard ifrågasätter är upplysningen:  

Our working hypothesis is that the status of knowledge is altered as societies 
enter what is known as the postindustrial age and cultures enter what is 
known as the postmodern age. This transition has been under way since at 

                                                
273 Boken är en rapport som beställdes av kanadensiska staten samma år som Gouldners bok 
om de intellektuellas framtid och den nya klassen kom ut. 
274 Det händer att Lyotards text får representera en förändring, som att texten i sig var 
startskottet på den postmoderna eran, men jag väljer att läsa den som resultatet av en längre 
kritik av den moderna framstegstanken. Texten konkretiserar snarast en kritik som hade 
funnits en tid, inte minst illustrerad i de texter som utgör avhandlingens empiri; där intel-
lektuellas agerande emanerar från en myt som de misslyckades att leva upp till. 
275 Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, s. xxiv. 
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least the end of the 1950s, which for Europe marks the completion of recon-
struction.276 

I texten står det att teoretiker sedan 1950-talet – sedan Europa reste sig ur 
askan efter andra världskriget – övergivit tanken på att storskaliga projekt, 
såväl fysiska som teoretiska, är eviga; vilket i sin tur leder till en skillnad när 
det gäller hur såväl politiska som teoretiska projekt formuleras.  

Lyotard skriver att de stora berättelserna gav såväl politiker som veten-
skapare självförtroende. Det fanns ett mål med forskningen som drevs av en 
önskan om ett annat och framför allt ett bättre samhälle, ett samhälle där 
människor kunde och skulle bli fria och lyckliga. Och att den tanken övergi-
vits, att vetenskapen numera handlar om små berättelser.277 

We no longer have recourse to the grand narratives-we can resort neither to 
the dialectic of spirit nor even to the emancipation of humanity as a valida-
tion for postmodern scientific discourse. But as we have just seen, the little 
narrative [petit récit] remains the quintessential form of imaginative inven-
tion, most particularly in science.278   

De sex inledande beskrivningarna reglerades av två myter: om det moderna 
och den myt jag identifierat som grundläggningsmyten. I det följande kom-
mer jag att undersöka hur texter som istället för myten om det moderna för-
håller sig till myten om det postmoderna när de beskriver nodalpunkten. För 
att tala med Laclau och Mouffe frågar jag mig vilka element som knyts till 
nodalpunkten när myten om det postmoderna snarare än det moderna möj-
liggör och avgränsar det diskursiva fältet. För att besvara frågan analyserade 
jag ett antal bidrag som publicerats efter det Lyotard beskriver som de stora 
berättelsernas fall. I det följande kommer en kort presentation av de olika 
bidragen och dess författare.   

                                                
276 Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, s. 3.  
277 De små berättelser som intresserar den samtida vetenskapen skulle kunna förstås som 
skillnaden mellan de berättelser som författades av dem som brukar beskrivas som sociolog-
ins fäder: Auguste Comte, Weber eller Karl Marx. Bara titlarna på deras texter Système de 
politique positive, ou traité de sociologie, instituant la religion de l'humanité, Die protes-
tantische Ethik und der Geist des Kapitalismus eller Das Kapital säger något om ambi-
tionsnivån. Georg Simmels Philosophie des Geldes kan också nämnas i sammanhanget. För 
de tidiga sociologerna handlade det om att kartlägga samhället, förstå hur det hängde samman 
och vilka strukturer som var dominerade över andra. Med tiden blev vetenskapens un-
dersökningsområden allt mindre, samhället som begrepp ersattes av grupp och till sist indi-
viders relationer till varandra. Utvecklingen från det större till det mindre beskrevs redan av 
Nizan och Geiger med hjälp av elementet specialisering, men kommer i de följande 
beskrivningarna att få ett större fokus och beskrivas med hjälp av skillnaden mellan elemen-
ten universalist och specialist. I en mening är utvecklingen logisk, forskningen börjar med de 
större frågorna för att därefter undersöka allt mindre delar. Det kritiken mot den allt för vul-
gära tolkningen av det postmoderna handlar i regel om att relationen mellan aktören och 
strukturen försvunnit till förmån för en analys av en aktör som agerar utan relationer till vare 
sig andra aktörer eller samhällsstrukturer (eller myter). 
278 Ibid., s. 60. 
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En universell klass 
The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class kom ut 1979. I 
boken försöker Alvin Gouldner konstruera en generell teori om intellektu-
ella. För att lyckas beskriver texten kunskapen och kunskapssystemen som 
viktiga för att förstå framväxten av intellektuella som en klass och som ett 
embryo till en universell sådan – om än splittrad – där de humanistiska intel-
lektuella ställs mot den nya teknokratiska intelligentian. 

In all countries that have in the twentieth century become part of the emerg-
ing world socioeconomic order, and New Class composed of intellectuals 
and technical intelligentsia – not the same – enter into contention with the 
groups already in control of the society’s economy, whether there are busi-
nessmen, or party leaders. A new contest of classes and a new class system is 
slowly arising in the third world of developing nations, in the second world 
of the USSR and its client states, and in the first world of late capitalism of 
North America, Western Europe, and Japan.279 

I framställningen förenas intellektuella med en ny global ordning. Och tex-
ten beskriver hur de nya intellektuella utmanar den ekonomiska klassen i 
Nordamerika, Västeuropa och Japan med hjälp av tredje världens ekonomier 
tillsammans med Sovjetunionen och deras satelliter. Gouldner ställer sitt 
hopp till dessa nya intellektuella och deras förmåga att formulera en ny kri-
tisk diskurs som kan ifrågasätta tidigare givna samhällsstrukturer och inte 
minst fördelningen av kapitalet.  

I förhållande till Lyotards beskrivning av de stora berättelsernas fall 
framstår Gouldners bidrag som en anomali. Den nya klass som skulle uppstå 
i relation till den nya sociala ordningen framstår i relation till de andra berät-
telserna som en utopi. Det tycks inte som att den socioekonomiska ordning 
som Gouldner beskriver ledde fram till en motrörelse i form av en intellek-
tuell klass.   

De specialiserade 
Foucaults bidrag: Power/Knowledge, Selected Interview & Other Writings 
1972 – 1977 beskriver hur samhället förändrats i jämförelse med de inle-
dande beskrivningarna. Förändringen har i likhet med Lyotards skildring av 
det postmoderna resulterat i att intellektuella inte längre engagerar sig i de 
stora frågorna, utan har som Geigers bidrag antyder blivit allt mer speciali-
serade.  

Foucault beskriver hur intellektuella har svårt att uttala sig om annat än 
den värld de för tillfället sysselsätter sig med. Texten benämner noden som 
specifik i relation till en tidigare universell intellektuell: ”This is what I 

                                                
279 Gouldner, The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class. s.1.  
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would call the ‘specific’ intellectual as opposed to the ‘universal’ intellectu-
al.”280  

Därefter beskriver Foucaults text intellektuella som allt tystare. I fram-
ställningen beror inte tystnaden på att intellektuella fjärmar sig från folket 
genom att bli en del av borgerligheten utan tvärt om att avståndet mellan 
intellektuella och folket minskat. Texten beskriver att det är allt fler som kan 
agera, och att det är allt fler som agerar som intellektuella. Vilket möjlig-
gjorts genom att ingenjörer, läkare och förespråkare för andra discipliner än 
humaniora och samhällsvetenskap deltar i debatten eftersom den klassiske 
intellektuelle i form av författaren i princip försvunnit. 

De tankar Foucault för fram borde rimligen leda till att debatten blivit liv-
ligare, men tvärt om vad man skulle tro beskrivs intellektuella som tystare, 
vilket hänger ihop med att vetenskapen blivit allt mer specialiserad, vilket i 
sin tur påverkar intellektuella som genom specialiseringen förlorat förmågan 
att se helheten och att koppla samman samhällets olika delar och därmed 
formulera en kritik eller alternativ väg i relation till den politiska makten.281   

De sista 
Jacobys bok The Last Intellectuals från 1987 fokuserar i första hand på intel-
lektuellas frånfälle och kopplar ihop frånvaron med massmedias ökade 
marknadsanpassning tillsammans med den geografiska förflyttning som 
leder intellektuella bort från staden och dess bekymmer.282 Det kom sig av att 
intellektuella fick allt svårare att publicera sig när tidningar och tidskrifter 
minskade i antal. Den ökade konkurrensen mellan de som fanns kvar ledde i 
sin tur fram till en ängslan och likriktning bland redaktörerna som gjorde det 
svårare för kritiskt lagda intellektuella att publicera sig.  

När det inte gick att försörja genom att skriva lämnade intellektuella stä-
derna till förmån för en universitetsanställning vid något av de framväxande 
campusområden som etablerades långt borta från samtidens urbana konflikt-
härdar. Det Jacoby beskriver som exilen på olika universitetscampus gjorde 
att de inte längre tog del av den segregering, det våld eller de miljöproblem 
som annars skulle vara självklara debattämnen.283 Istället för en kamp mot 
den politiska makten kom kampen att handla om ett fåtal universitetstjänster.  

Isoleringen och den nya kampen ledde fram till att intellektuella istället 
för ämnen och ett språk som vänder sig till tidskrifts- och tidningsläsaren 
skrev för varandra på ett vetenskapligt högtravande idiom i jakten på interna 
titlar. Det hindrade dem ytterligare från att leva sig in i folkmajoritetens 
problematiker. Det allt mer komplicerade språkbruket hindrar samtidigt 
                                                
280 Foucault Michel, Power/Knowledge, (New York: Pantheon Books, 1980). s. 126.  
281 Gouldner, The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class. s. 127.  
282 I Gramscis beskrivning lades vikt vid att de intellektuella flyttat från landsbygden till 
staden. Jacoby fokuserar på att de gjort ytterligare en geografisk förflyttning, från staden till 
campus, ett campus som ligger om än inte på landsbygden dock utanför staden.  
283 Jacoby, The Last Intellectuals, s. 61.ff. 



 142 

folkmajoriteten att ta del av deras tankar, och på så sätt upphör de att upp-
lysa. De intellektuella vare sig förstår eller blir förstådda.  

De marknadsanpassade 
Liksom Jacoby har Bourdieu i flera studier intresserat sig för den högre ut-
bildningen, varav den mest omtalade är Homo Academicus. Texten kopplar 
på samma sätt som den första delens beskrivningar samman intellektuell 
med vetenskap och förnuft. Men istället för att som Benda eller Jacobys 
bidrag beskriva högre utbildning som ett bekymmer är det tvärtom universi-
teten som kan garantera intellektuellas oberoende mot olika former av poli-
tiska krafter som i allt högre grad definierar verkligheten.284  

Bourdieus text uttrycker en oro för att den fredade sfär som han uppfattar 
att universiteten är – eller bör vara – blir allt mer marknadsanpassade och 
politiskt styrda. Han oroar sig för att intellektuellas möjligheter att behålla 
sin autonomi och därmed möjlighet att kritisera den politiska makten håller 
på att försvinna, inte minst genom att universitetsanställdas habitus, som 
möjliggör avancemang inom den högre utbildningen, är så pass lika att en 
kultur av samförstånd blir överhängande. Tillsammans med en marknadsan-
passning av den högre utbildningen skulle såväl människorna som vilka 
frågor som kan ställas bli mindre kritiska.   

Bourdieu skriver att den en gång i tiden erövrade autonomin måste skyd-
das. Intellektuellas möjlighet att fortfarande agera som sådana skulle därmed 
garanteras. Hans bidrag är lite mer positivt än de övriga i den andra delen. 
På många sätt försöker Bourdieu inledningsvis återupprätta den representat-
ion som i andra beskrivningar ifrågasatts.  

Från lagstiftare till uttolkare 

Definitions of the intellectual are many and diverse. They have, however, one 
trait in common, which makes them also different from all other definitions: 
they are all self-definitions. Indeed, their authors are members of the same ra-
re species they attempt to define.285 

Den som särskilt intresserat sig för intellektuella och deras förhållande till 
det postmoderna är den ovan citerade Bauman. I boken Legislators and In-
terpreters – On Modernity, Post-Modenity and Intellectuals från 1987 häm-
tas element till etableringen av nodalpunkten genom en historisk tillba-
kablick som inledningsvis kopplar samman intellektuella med grundlägg-
ningsmyten tillsammans med det moderna, och därefter sammanfattar my-
terna och elementen i beskrivningen lagstiftare. Texten framställer 

                                                
284 Bourdieu, De intellektuellas roll i den moderna världen, s. 96. 
285 Bauman, Legislators and Interpreters, s. 8. 



 143 

lagstiftaren som radikal, otålig och handlingskraftig: en selot.286 Som en 
intellektuell som ville beskriva och förändra ett samhälle som var ofullkom-
ligt.  

Det postmodernas motsvarighet är uttolkaren, en kategori som snarast vill 
förstå hur samhället hänger samman. Det postmoderna inflytandet gör att 
intellektuella och vetenskapare istället för att fråga sig hur något är frågar sig 
hur det görs. Det leder i förlängningen till att de inte längre kommer med 
förslag till förändringar. Samtidens uttolkare ägnar sig istället åt komplice-
rade teoribyggen som syftar till att förklara samhällets minsta beståndsdelar 
på bekostnad av de större sammanhangen.  

Förutom Legislators and Interpreters kommer jag att undersöka ytterli-
gare två texter som båda analyserar intellektuella i relation till det postmo-
derna. Artikeln Is there a Postmodern sociology publicerades 1988 och På 
spaning efter politiken kom 2000. Anledningen är att Bauman ägnat en hel 
del av sin produktion åt att analysera intellektuellas position i samtiden. Det 
finns inget i de två artiklarna som motsäger eller förändrar Baumans ur-
sprungliga analys. Artiklarna kompletterar den.   

De teoretiska  
Bauman skriver att uttolkaren istället för att ägna sig åt politiska frågor syss-
lar med vetenskapliga problemställningar, en tanke han delar med såväl 
Lyotard som Edward Said.  

I mitten av 1990-talet gav den palestinsk-amerikanska litteraturforskaren 
Said ut Representations of the Intellectual. Boken baserar sig på sex veckors 
Reithföreläsningar i brittiska BBC.287 Texten handlar som titeln postulerar 
om representationen av intellektuella. 

So in the end it is the intellectual as a representative figure that matters–
someone who visibly represents a standpoint of some kind, and someone 
who makes articulate representations to his or her public despite all sorts of 
barriers. My argument is that intellectuals are individuals with a vocation for 
the art of representing, whether tat is talking, writing, teaching, appearing on 
television. And that vocation in important to the extent that it is publicly rec-
ognisable and involves both commitment and risk, boldness and vulnerabil-
ity; when I read Jean-Paul Sartre or Bertrand Russell it is their specific indi-
vidual voice and presence that makes an impression on me over and above 

                                                
286 Seloter syftar på en judisk fromhetsrörelse som under det första århundradet från vår tide-
räknings början ivrade för att guds lag, Tora, skulle lydas av hela det judiska folket. Selot-
ismen var i första hand en handlingsinriktad religiös mentalitet som ibland beskrivs som 
fanatisk.  
287 Reithföreläsningarna började 1948 och initierades av Bertrand Russel. Någon vetenskaplig 
personlighet får förfoga över ett par halvtimmar radiotid och föreläsa om ett ämne de själva 
väljer ut. Det är att betrakta som en ynnest att bli tillfrågad och upptagen i ett långt led av 
kända tänkare. Said, Representations of the intellectual, s. Ix, ff. 
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their arguments because they are speaking out for their beliefs. They cannot 
be mistaken for an anonymous functionary or careful bureaucrat.288  

Texten beskriver hur samtidens intellektuella, till skillnad från de tidigare – 
vilket drevs av en idé om ett bättre samhälle – numera intresserar sig för 
teoretiska perspektiv, vilket hänger ihop med specialisering och jakt på för-
sörjning. Istället för att skildra världen som författare eller journalister arbe-
tar intellektuella på universitet runt om i världen. Och där sysselsätter de sig 
med allt mer komplicerade teorikonstruktioner.  

Said konstaterar att en av anledningarna till förändringen handlar om att 
många intellektuella (liksom Zola och Geiger) genom sin kritik av national-
staternas politiska system tvingat dem på flykt. De gör att intellektuella be-
finner sig i en ständig exil, utan koppling till den plats han eller hon kommer 
från. Det gör det svårare, eller till och med mindre intressant att ta politisk 
ställning, vilket är en av anledningarna till att intellektuella tystnat. En annan 
handlar om att intellektuella i sin jakt på försörjning söker sig till en univer-
sitetsanställning.  

När en konflikt tvingar de universitetsutbildade att fly tenderar de att helt 
enkelt söka sig till platser där de kan arbeta. Istället för att leva med männi-
skor som delar ett politiskt mål förenas intellektuella genom sin koppling till 
högre utbildning samtidigt som de talar ett gemensamt språk och intresserar 
sig för teoretiska bekymmer, inte minst för att vetenskapliga problem kan 
generera en lön genom en universitetsanställning. På så sätt lämnar intellek-
tuella politiken och den politiska kampen. 

I den första delens beskrivningar kritiserades intellektuella för att vara allt 
för nationalistiska. Benda och Nizan efterfrågande en universalist. Eftersom 
det är lättare att resa har samtidens intellektuella större möjligheter att röra 
sig och därmed skaffa sig en internationell, eller om man så vill, universell 
utblick. Paradoxalt är det just denna universalist som Said uppfattar som 
tyst. Hur kommer det sig? Ett svar handlar om att kyrkan som intellektuellas 
antagonist ersattes med politiska partier. De politiska partierna är nationella 
och när intellektuella som flytt eller flyttat från sina respektive nationer blir 
det svårare att leva som intellektuell eftersom kritiken av det politiska inte 
bemöts. Därmed finns en risk att intellektuella efter en tid känner sig som 
don Quijote och likt bokens karaktär slåss mot en makt som inte erbjuder 
motstånd, vilket i förlängningen leder till uppgivenhet.  

Marginaliseringen ger intellektuella en falsk känsla av universell blick. 
Men Said skriver att intellektuella har en viktig roll att fylla som kritiker och 
upplysare.289 I texten kan vi läsa att det är viktigt att samtidens forskare tar 
sig rätten att tala, att upplysa. Said är själv ett exempel på möjligheten. Han 

                                                
288 Ibid., s. 13. 
289 Said, Representations of the intellectual, s. xv. 
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ger oss alltså en positiv beskrivning av intellektuella även om han efterlyser 
handling. 

De försvunna 
Till sist analyseras Furedis bok: Vart har alla intellektuella tagit vägen från 
2005. I texten frågar han sig hur det kommer sig att samtidens intellektuella 
är så tysta. Han tycker sig finna svaret på sin fråga i den allmänna kunskaps-
förflackning som det västerländska samhället genomgått sedan andra världs-
kriget. Boken beskriver hur det intellektuella samtalet trivialiserats och tun-
nats ut. Universiteten är inte längre platsen för ett kritiskt samtal, utan är 
som samhället i övrigt en institution som ska underhålla och noga akta sig 
för att ställa krav eller utmana tanken: ”Degraderingen av intellektuella är 
intimt förknippad med attityder till kunskapen som råder i samhället. Om 
kunskapssökande inte längre fascinerar allmänheten mister identiteten sin 
särskilda glans.”290  

Furedis bidrag sympatiserar med tanken om att intellektuella ska upplysa. 
I texten förhåller han sig till den myt som redovisades i inledningen och som 
handlade om intellektuella som ljusets riddare. Texten beskriver hur riddaren 
dragit sig tillbaka och istället för att använda pennan som vapen mot en poli-
tisk övermakt snarast ägnar sig åt tyst vapenvård på universiteten. Om de 
andra bidragen avslutas med en önskan om förändring eller handling är Fu-
redi betydligt dystrare. Han tycks ha gett upp tanken på att samtidens intel-
lektuella skulle kunna axla encyklopedisternas eller Zolas mantel.   

Från universell till ... 
Läsningen visade att de sju inledande bidragen till att börja med använde sig 
av samma myter. Därefter etablerades en antagonist i förhållande till den 
moderne intellektuelle: en postmodern intellektuell. 

Upplysningens företrädare 
Gouldners framställning inleds med en beskrivning av upplysningen. Texten 
nämner såväl Diderot och Voltaire i samband med intellektuellas tillblivelse 
beskriver därefter kampen mellan upplysningens företrädare och den poli-
tiska makten. Bland annat genom att koppla samman intellektuella med 
dreyfusaffären: ”… the term ‘intellectuals’ came into vogue through the 
‘Manifesto of Intellectuals’ protesting the French government´s persecution 
of Dreyfus.”291 

                                                
290 Furedi, Vart har alla intellektuella tagit vägen? s. 14.f.  
291 Gouldner, The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class. s. 57. 
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När bidraget förenat nodalpunkten med den av diskursen etablerade 
grundläggningsmyten fortsätter konstruktionen av noden med hjälp av my-
ten om det moderna genom intellektuellas förhållande med elementet sekulä-
risering: ”A process of secularization in which most intelligentsia are no 
longer trained by, living within, and subject to close supervision by churchly 
organization, and thus separated from the everyday life of society.”292   

Sekuläriseringen framställs som avgörande för noden eftersom det seku-
lära tänkandet utmanade och ersatte den traditionella auktoriteten och i 
första hand kyrkans möjlighet att forma bilden av verkligheten. Och i för-
längningen forma befolkningen. Gouldners bidrag följer därmed den etable-
rade diskursen och förhåller sig till den hegemoniska slutning som förbinder 
intellektuella med grundläggningsmyten och det moderna förnuftssamhället. 
Med hjälp av Alexander skulle vi kunna säga att han syr ihop sin beskriv-
ning med hjälp av de trådar som använts av skräddare sedan urminnes tider 
(eller i alla fall antiken). 

I och med kopplingen till grundläggningsmyten genom elementet sekulä-
risering förenar Gouldner också samman nodalpunkten med elementet uni-
versalism, vilket vi känner igen som en bipolär antagonist från de inledande 
beskrivningarnas nationalism och specialisering. 

I Gouldners beskrivning rör sig kosmopoliten (eller den intellektuelle) 
över gränser, mellan olika sociala miljöer. Därmed utsätter hon eller han sig 
själv för nya intryck och hindras på så sätt att fastna i etablerade tankebanor. 
Det är en tanke som liknar Gramscis mer än Bendas. Och det är en beskriv-
ning av nationer som kan läsas som en förlängning av Geigers tanke om att 
gränser skapar ett utanför och därmed möjlighet att söka frihet.  

I Gouldners text kopplas därefter det sekulära samhället och de framväx-
ande nationerna samman med förnuft och kritiskt tänkande. Det är på så sätt 
man kan läsa Gouldners koppling mellan intellektuella och universalism som 
positiv. Det är emellertid inte det enda element som Gouldner förenar med 
nodalpunkten. Liksom sekulär, universell och förnuft knyts också elementen 
klass och frihet till noden.   

The character and development of the emerging New Class also depended 
importantly on the multi-national structure of European polities. That Europe 
was not a single empire with a central authority able to impose a single set of 
norms throughout its territory, but a system of competing and autonomous 
states with diverse cultures and religions, meant that dissenting intellectuals, 
scientists, and divines could and did protect their own intellectual innova-
tions by migrating from their home country when conditions there grew in-
supportable and sojourning in foreign lands. Even the enforced travel of ex-
iled intellectuals also enabled them to enter into European-wide communica-
tion network. In an article (as yet unpublished), Robert Wuthnow has sug-
gested that their often extensive travel led many intellectuals to share a 
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cosmopolitan identity transcending national limits and enhancing their au-
tonomy from local elites.293    

Citatet visar att den nya klassen är beroende av det multinationella Europa 
som genom sina gränser möjliggör ett överskridande möjlighet till skydd och 
autonomi i förhållande till nationella eliter.294  Intellektuella beskrivs som 
den fria – för att parafrasera Mannheim – svävande klassen. Gouldners text 
förhåller sig således till den etablerade diskursen om intellektuella som en 
del av det moderna. 

Although the New Class is at the center of nationalist movements throughout 
the world, after that phase is secured, the New Class is also the most interna-
tionalist and most universalist of all social strata; it is the most cosmopolitan 
of all elites. Its control over ordinary “foreign” languages, as well as of tech-
nical sociolects, enable it to communicate with other nationalities and it is of-
ten a member of a technical guild of international scope.295 

I den första delen problematiserades intellektuellas förhållande till språk. För 
Gouldner handlar inte bara deras språk om möjligheten att röra sig över nat-
ionsgränser. Det handlar om att tänka på ett annat sätt än den vanliga med-
borgaren, vilket blir resultatet av kosmopolitens möjlighet att resa och samla 
på sig nya intryck genom att lära sig nya språk och i förlängningen nya tan-
kebanor. 

Tillsammans med utländska språk nämner framställningen det tekniska, 
vilket är samma sak som det vetenskapliga. På så sätt kopplas intellektuell 
ihop med högre utbildning. Kopplingen till ett universellt språk och den 
högre utbildningen gör också att intellektuella (på samma sätt som Geigers 
intelligentsia) kan röra sig mellan olika nationer för att på så sätt fortsätta att 
verka trots nationella regeringars censur och påtryckningar.296 Intellektuella 
talar, tänker och rör sig mellan och över landgränser med hjälp av sin speci-
fika kunskap och tillhör därmed ett tekniskt skrå som förenas genom språk 
och ett särskilt sätt att tänka.  

Gouldners inledande etablering kan sammanfattas med ett fastställande av 
den hegemoniska föreställningen om intellektuella. Låt oss gå vidare och 
titta närmare på Foucaults etablering.   

                                                
293 Gouldner, The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class. s. 2. 
294 Fenomenet har knappast minskat i våra dagar. Den allt mer globaliserade världen har 
möjliggjort längre resor och följaktligen söker intellektuella som på olika sätt hamnat i klam-
meri med nationella makthavare asyl eller tillfälligt uppehållstillstånd från fler och allt fjärran 
nationer än tidigare.  
295 Gouldner, The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class. s. 83. 
296 Gouldner förhåller sig till den sociologiska tanke som säger att det sannolikt är lättare för 
en person med samma klassbakgrund att umgås oavsett om dessa personer är uppväxta i 
samma land eller relativt olika kulturer. En universitetslärare från Sverige har med andra ord 
lättare att umgås med sin kollega från Spanien eller Nairobi än med en aktiemäklare från Oslo 
eller Stockholm. 
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En historisk figur 
Foucault inleder sin beskrivning av noden genom att sammankoppla intel-
lektuella med grundläggningsmyten och beskriver kampen mellan encyklo-
pedisterna och den politiska makten. Texten nämner Voltaire och kopplar 
liksom Gouldners bidrag samman intellektuella med encyklopedisterna och 
länkar vidare ihop noden med Zola och dreyfusaffären. Och på samma sätt 
som Gouldners bidrag använder sig Foucault av elementet sekulärisering och 
myten om det moderna i sin etablering. Och sammanfattar liksom Gouldners 
moderna intellektuella med elementet universell.   

It is possible to suppose that the ‘universal’ intellectual, as he functioned in 
the nineteenth and early twentieth centuries was in fact derived from a quite 
specific historical figure: the man of justice, the man of law, who counter-
poses to power, despotism and the abuses and arrogance of wealth the uni-
versality of justice and the equality of an ideal law. The great political strug-
gles of the eighteenth century were fought over law, right, the constitution, 
the just in reason and law, that which can and must apply universally. What 
we call today ‘the intellectual’(I mean the intellectual in the political, not the 
sociological sense of the word, in other words the person who utilises his 
knowledge, his competence and his relation to truth in the field of political 
struggles) was, I think, an offspring of the jurist, or at any rate of the man 
who invoked the universality of a just law, if necessary against the legal pro-
fessions themselves (Voltaire, in France, is the stereotype of such intellectu-
als).297  

I citatet från Foucaults beskrivning förenas noden med myten om hjälten 
som kämpar mot den politiska makten eller om man så vill grundläggnings-
myten. Texten sammanfattar kampen med hjälp av elementet universell som 
representerar politisk kamp i förhållande till frihet och språk.  

Universell knyts därefter ihop med element som rättvisa, lag, politisk 
kamp och kamp mot despotism. Därmed får elementet universell ett något 
annorlunda innehåll i jämförelse med de tidigare beskrivningarna av Benda 
och Geiger, men skillnaden räcker inte för en reartikulation av noden. Med 
hjälp av elementet universell syftar beskrivningen snarast till att förstärka 
den hegemoniska föreställningen om intellektuella som moderna, förnuftiga, 
fria och politiska.  

Artisten, författaren eller läraren 
Den fortsatta läsningen av den andra delens bidrag visar att Jacobys text på 
samma sätt som de två inledande använder grundläggningsmyten (och sär-
skilt dreyfusaffären) som utgångspunkt för att etablera sin beskrivning av 
intellektuella.  

                                                
297 Foucault, Power/knowledge, s. 128 
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Until Recently arguments about ‘intellectuals’ took their cue from the Drey-
fus Affair of the 1890s. The artists, writers, and teachers, including Emile 
Zola, who challenged the state´s prosecution of Dreyfus became known as 
the ‘intellectuals’. For the anti-Dreyufusards they were a new and objection-
able group.298  

Texten förenar därefter nodalpunkten med element som artist, författare, 
lärare tillsammans med Zola som i hans beskrivning utmanade staten och 
därmed blev ett politiskt mål för de konservativa krafterna. Beskrivningen 
konsoliderar på så sätt intellektuella som hjältar i en politisk kamp gentemot 
den politiska makten. Kopplingen mellan intellektuell och artist, författare 
och lärare kan också läsas som en beskrivning av intellektuella som såväl 
agerande som förnuftiga.  

Skildringen innehåller dock en viktig detalj som bör uppmärksammas: 
”until recently”, vilket skvallrar om en spricka eller möjlig reartikulation av 
de element som kopplas till intellektuella.  

Mänsklighetens funktionärer 

De intellektuella hävdar sin rätt att överskrida kollektivets mest uppburna 
värden (speciellt patriotismen och nationalismen) när de, i namn av värden 
som går utöver statens, ger sitt stöd åt Zolas smädeskrift om armén (eller 
mycket längre fram, under kriget i Algeriet, när de uppmanar till att stödja fi-
enden genom petitionen från ”De 121 mot tortyr”). De använder sig av en 
moralisk och vetenskaplig universalisms oskrivna lagar för ett moraliskt 
mästrande och för att, i vissa fall, lägga grunden för en kollektiv mobilisering 
i avsikt att utsträcka deras eget universums värderingar till hela den sociala 
världen.299     

Bourdieu etablerar intellektuella genom en politisk kamp mot kollektivet och 
staten där de med hjälp av moral och förnuft upplyser, vilket går att läsa som 
myten om den ensamma hjälten som kämpar mot den politiska makten. För 
att tydliggöra kopplingen till myten om det politiska nämner texten Zola och 
knyter på så sätt samman nodalpunkten med dreyfusaffären och grundlägg-
ningsmyten. 

Bidraget uttrycker såväl en konsolidering av intellektuella (genom kopp-
lingen till samma element som tidigare beskrivningar), som en skillnad ge-
nom betoningen på det kollektiva. Det är alltså inte likt Antigone, Sokrates 
eller Zola en ensam hjälte som står upp mot den politiska makten utan sam-
tidens intellektuella genomför en kollektiv handling de ”stödjer Zola” eller 
121 skriver under en petition. Den kollektiva handlingen för tanken till en-
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cyklopedisterna som just genom ett kollektivt arbete skrev och publicerade 
sitt banbrytande verk.  

Den vidare läsningen av Bourdieus bidrag visar att texten (i likhet med 
Gouldner, Jacoby och Foucaults) använder sig av elementet universalism för 
att etablera nodalpunkten.  

Här vill jag bara säga att bland de historiska faktorer som jag tycker berätti-
gar de intellektuellas, mer än någon annan grupps, universalistiska ambition-
er finns själva det faktum att de historiskt sett, i och genom förnekandet av 
all partikularism, konstituerat sig som universalistiska. Genom att utropa sig 
själva till det universellas försvarare eller, som Husserl säger apropå filoso-
ferna till ”mänsklighetens funktionärer”, har de genom ett slags kollektivt 
löfte bundit sig till en modell av den universelle intellektuelle.300  

Intellektuella beskrivs som mänsklighetens funktionärer genom att förenas 
med elementet universalism. Skildringen framställer universalism som 
kamp. På samma sätt som i Foucaults bidrag. Att agera politiskt är samma 
sak som att agera universellt och det universellas antagonist beskriver Bour-
dieu som det partikulära, vilket därmed kan läsas som att endast intressera 
sig för sitt eget fält, eller för att tala med Geiger bli allt mer specialiserad. 
Läsningen av texten skvallrar om att Bourdieu tycker att intellektuella sak-
nar handlingsförmåga.   

Det tycks som att elementet universell fungerar som ett element vilket 
sammanfattar myten om det politiska genom att associeras med såväl förnuft 
som politisk kamp. 

Lagstiftaren 
Bauman inleder etableringen av nodalpunkten med hjälp av grundlägg-
ningsmyten: ”At the time it entered the west European vocabulary, the con-
cept of ‘intellectuals’ drew its meaning from the collective memory of the 
Enlightenment era.”301 Texten konstaterar därefter att övergången från det 
medeltida religiösa tänkandet till ett sekulärt förnuftstänkande var en förut-
sättning för den moderna statens uppkomst. Det möjliggjorde nämligen ett 
industrisamhälle med ett större välstånd och ett borgerskap som skapade en 
representativ profan kultur.302 Den nya kulturen möjliggjordes genom det 
moderna samhällets relativa överflöd och nya yrkeskategorier som var resul-

                                                
300 Bourdieu, De intellektuellas roll i den moderna världen, s. 110.  
301 Bauman, Legislators and Interpreters, s. 2.  
302 Här framställs denna samhällsomvandling som smärtfri där flertalet fick det bättre i förhål-
lande till det tidigare samhället. Det är en berättelse. Bauman pekar på den rädsla som också 
följde med ett allt anonymare stadssamhälle. Skillnaden mellan dessa samhällsformer drog till 
sig ett stort intresse och är beskrivet i mängder av olika skildringar. Fedinand Tönnis Ge-
mainshaft och Gesellshaft tillhör en av de mest belysande skildringarna av skillnaden mellan 
det småskaliga rurala och det storskaliga urbana.   
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tatet av förvandlingen från det medeltida, rurala jordbrukssamhället till det 
moderna, urbana, förnuftssamhället, en skildring vi känner igen från den 
första delens beskrivningar.  

Having been stripped of the shoddy vestments of tradition, people will have 
been reduced to the, pristine state of the ´man as such, exemplars of the hu-
man species. They will then share just one attribute: the infinite capacity to 
be acted upon, shaped, perfected. Having been bared of old and shabby 
clothes, they will be ready to be clothed again.303 

Baumans förkärlek för målande metaforer beskriver en dramatisk samhälls-
förändring där människor kunde skapa sig själva. I samband med det urbana 
och moderna samhället kunde de ta av sig sina skabbiga kläder och ekipera 
sig i nya plagg med nya mönster och färger. Med andra ord beskriver texten 
upplysningen och därefter kopplas på samma sätt som de övriga beskriv-
ningarna noden samman med grundläggningsmyten.  

I Baumans beskrivning förenas också nodalpunkten med grundlägg-
ningsmyten genom att förhålla sig till dreyfusaffären, Clemenceaus dop och 
politiska kamp. Etableringen följer därmed de övriga beskrivningarna och 
beskriver intellektuella som en bipolär motsats till den politiska makten. 
Baumans text sammanfattar den, vad man kan beskriva som, hegemoniska 
diskursen om intellektuella med hjälp av elementet lagstiftare.  

The typically modern strategy of the intellectual work is best characterized 
by the metaphor of the ´legislator´ role. It consists of making authoritative 
statements which arbitrate in controversies of opinions and which select 
those opinions which, having been selected, become correct and binding.304  

Lagstiftaren beskrivs som exterritoriell, vetenskapsman, filosof och estet.305 
Det är en beslutsfattare vars uppgift är att fatta beslut och fälla omdömen i 
de frågor som de själva väljer att belysa. På samma sätt som tidigare be-
skrivningar kopplas lagstiftaren samman med myten om upplysningen ge-
nom att förnuftet och närmare bestämt den förnuftiga juridiken som ersatt 
den mystiska religiösa moralen.  

Baumans text beskriver därefter hur intellektuella, genom sitt förnuft, har 
större möjligheter att ta rätt beslut i olika samhällsfrågor. Deras omdömen 
om moral och estetik får därmed en universell validitet tillsammans med att 
deras beslut har relevans för upprätthållandet av social ordning.  
                                                
303 Bauman, Legislators and Interpreters, s. 68.  
304 Ibid., s. 4.f. 
305 Det är inte bara Bauman som kopplar ihop de moderna intellektuella med juristen. 
Foucault tror att denna yrkeskategori, och benämner Voltaire som en prototyp för en hederlig 
man som med hjälp av en universell lag kunde bringa ordning i världen. Därmed reartikulerar 
han en av de mest framträdande encyklopedisterna för att sedan gå vidare genom att associera 
intellektuella med element som sanning, rättvisa och förmåga eller skyldigheten att tala för 
oss alla, som vårt samvete i universella frågor.  
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Texten beskriver vidare att lagstiftaren lämnat bygemenskapen, flyttat till 
städerna, utbildat sig och anammat specifikt språk och ett universalistiskt 
anspråk. Han använder därmed elementet universell på samma sätt som den 
andra delens beskrivningar.  

De förnuftiga  

Real intellectuals are never more themselves than when, moved by meta-
physical passion and disinterested principles of justice and truth, they de-
nounce corruption, defend the weak, defy imperfect or oppressive authori-
ty.306  

Liksom övriga bidrag etablerar Saids text nodalpunkten med hjälp av grund-
läggningsmyten. En riktig intellektuell associeras med tecken som metafy-
sisk passion och en stark känsla för rättvisa och sanning. En riktig intellek-
tuell säger nej till att köpas, försvarar de svaga och utmanar orättvis auktori-
tet. En riktig intellektuell kan därmed förenas med föreställningen om en 
hjälte och liksom de övriga bidragen från 1960-talet och framåt inkluderar 
beskrivningen elementet universell: ”The attempt to hold to a universal and 
single standard as a theme plays an important role in my account of the intel-
lectual.”307 Och vidare:  

Universality means taking a risk in order to go beyond the easy certainties 
provided us by our background, language, nationality, which so often shield 
us from the reality of others. It also means looking for and trying to uphold a 
single standard for human behaviour when it comes to such matters as for-
eign and social policy. Thus if we condemn an unprovoked act of aggression 
by an enemy we should else be able to do the same when our government in-
vades a weaker party.308   

Saids text beskriver universalismen genom att knyta samman elementet med 
intellektuellas förmåga att se bortom de enkla förklaringar som är resultatet 
av nationalitet, språk eller bakgrund. Och med hjälp av kopplingen till uni-
versalism länkas intellektuella till den moderna föreställningen om något 
större, eller som Furedi beskriver det nedan: ett anspråk att tala för samhället 
i dess helhet. Intellektuellas uppgift handlar därmed om att upprätthålla en 
standard för mänskligt beteende när det gäller politiska frågor. Universalism 
handlar om att föra en politisk kamp med hjälp av förnuft.  

                                                
306 Said, Representations of the Intellectual, s. 6 
307 Ibid., s. xiii. 
308 Ibid., s. xiv. 
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De kollektiva 

De intellektuellas skapande roll fodrar att de står fria i förhållande till varje 
särskild identitet och varje särintresse. Sedan modernitetens början har den 
intellektuelles identitet vilat på anspråket att agera och tala för samhället i 
dess helhet. Den intellektuelle kan ses som en personifiering av upplysnings-
arvet och har traditionellt försökt anlägga en universellt perspektiv.309  

Läsningen visar att Furedi använder myten om den ensamma hjälten i kamp 
mot den politiska makten (genom nämnandet av Zola) genom elementet 
sekularisering och därmed såväl grundläggningsmyten som myten om det 
moderna. Texten beskriver också intellektuella som kollektiva när de länkas 
samman med en politisk handling. Även om noden beskrivs som en enskild 
individ är politiska handlingar kollektiva. 

En orsak är det västerländska samhällets växande missnöje med arvet från 
upplysningstiden. Som tidigare påpekats förlorar de intellektuella i auktoritet 
om man inte längre kan hävda att kunskap och sanningssökande spelar en 
avgörande roll för samhällsutvecklingen. Under sådana omständigheter miss-
tänkliggörs anspråken på intellektuell självständighet, konstnärlig integritet 
och osjälvisk professionalism. När den speciella status som upplysningstrad-
itionen tillskrev kunskapen en gång hamnat i vanrykte blir det svårt att till-
skriva den intellektuelles eller konstnärens verksamhet som speciell innebo-
ende mening.310  

Det avslutande citatet skvallrar om en förändrad eller reartikulerad diskurs 
(eller för att tala med Derrida en spricka) i framställningen av intellektuella 
som autonoma upplysare. Ett missnöje med upplysningstiden för tankarna 
till Lytotards beskrivning av tiden efter det moderna som kritisk till det mo-
dernas tro på förnuft och framsteg. En skillnad som kan leda till att den före-
ställning som är så starkt förknippad med grundläggningsmyten och det 
moderna förändras, eller för att tala med Laclau och Mouffe reartikuleras.  

De universella 
När vi läser hur de texter som publicerats efter 1960-talet inledningsvis kon-
struerar nodalpunkten är bidragen inte kritiska som de inledande beskriv-
ningarna, vilket är en avgörande skillnad. De inledande texternas kritik fun-
gerade som ett sätt att beskriva hur en intellektuell bör agera. Den diakrona 
etableringen resulterade i en hegemonisk föreställning om noden som före-
trädare för allmänheten i förhållande till den politiska makten, en etablering 
som i första hand skedde genom att noden kopplas samman med elementet 
universell och en föreställning om de universella som en intellektuell vilken 

                                                
309 Furedi, vart har alla intellektuella tagit vägen, s. 39.  
310 Ibid., s. 20. 
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likt Antigone, encyklopedisterna eller Zola kämpar mot den politiska mak-
ten.  

I den andra delens beskrivningar etableras en modern intellektuell som 
om det funnits en social kategori som tänkte och agerade som en universell 
intellektuell. Det verkar som att läsningen av de etablerande beskrivningarna 
gjorts utan att ta hänsyn till att de snarare än beskriver intellektuella skildrar 
hur de uppfattar att en intellektuell bör agera.  

I genomgången av den tidigare forskningen konstaterade Kurzman och 
Owens att hjältebeskrivningarna präglat sociologin om intellektuella under 
1900-talets första hälft. Men frågan är om Benda, Mannheim, Gramsci eller 
Nizan beskrev en hjälte. Det gjorde knappast Beauvoir och inte heller Gei-
ger.  

Med hjälp av Barthes kan vi säga att beskrivningen förenklats och fått en 
form som ger betydelse åt nodalpunkten, en nod som genom den andra de-
lens beskrivningar formats av kopplingen till det moderna. Intellektuell kan 
läsas som en representation vilken getts bestämda användningsområden som 
kritiker av den politiska makten genom att kopplas till såväl enskilda aktörer 
som encyklopedisterna och Zola och det moderna samhället. Frågan är vil-
ken betydelse den andra delens relativt okritiska etablering av en modern 
intellektuell får för diskursen. 

Om vi fortsätter läsningen av de texter som beskriver intellektuella efter 
1960 kan vi närma oss svaret på frågan. Det visar sig nämligen att beskriv-
ningen av en modern intellektuell används som en motsats till hur samtidens 
intellektuella etableras i förhållande till en modern intellektuell.  

... specifik intellektuell  
De alienerade 

Putting aside their idealistic gloss, how do we account for the alienation of 
intellectuals and intelligentsia? In terms of: (a) the culture of critical dis-
course (CCD), Which does not focus on what intellectuals think about but 
how they think; (b) the blockage of their opportunities for upward mobility; 
(c) the disparity between their income and power, on the one side, and their 
cultural capital on self-regard, on the other; (d) their commitment to the so-
cial totality; (e) the contradictions of the technical, especially the blockage of 
their technical interests.311 

Bidraget beskriver samtida intellektuella som en förändrad samhällsklass, en 
klass som upplever det svårare att klättra socialt, vilket leder till en relativt 
minskad inkomst och i förlängningen minskad självrespekt. Beskrivningen 
målar också upp bilden av ett samhälle som inte längre efterfrågar eller vär-
                                                
311 Gouldner, The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class. s. 58. 
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derar intellektuellas kunskaper eller åsikter. Det är ett samhälle som inte 
uttryckligen beskrivs som postmodernt, men genom att koppla samman no-
den med ett nytt språk, ett nytt sätt att tänka, ett nytt förhållande till den so-
ciala helheten närmar sig Gouldners text den beskrivning av samtiden som 
ungefär samtidigt formulerades som det postmoderna tillståndet av Lyotard.  

Genom att beskriva intellektuella som mindre intresserade av samhället 
som helhet (icke-universella), genom att koppla ihop noden med föreställ-
ningen om minskade möjligheter till social mobilitet, till minskad inkomst, 
minskad makt och minskande självrespekt etableras en motsats eller antago-
nist i förhållande till den moderna hjälte som kämpade mot den politiska 
makten. Antagonisten är inte längre bärare av de universella värden som 
karakteriserade en modern intellektuell.   

De specifika 
Foucaults etablering kopplade inledningsvis samman intellektuell med ele-
mentet universell. En vidare läsning visar att hans text efter etableringen 
länkar samtidens intellektuella med elementet specifik.312 Beskrivningen 
laddar helt enkelt om nodalpunkten genom att beskriva det universellas an-
tagonist. Texten beskriver liksom Gouldners bidrag hur intellektuella inte 
längre kan betraktas som bärare av universella värden, men likafullt skapar 
och upprätthåller intellektuella diskurser som formar och reglerar oss männi-
skor. ”It seems to me that what must now be taken into account is that the 
intellectual is not the ‘bearer of universal values’. Rather, it’s the person 
occupying a specific position –but whose specificity is linked, in a society 
like ours, to the general functioning of an apparatus of truth”.313 Intellektu-
ella är fortfarande knutna till sanningsapparaten. Även om de skapar andra 
sanningar än tidigare, sanningar som kanske inte betraktas som särskilt in-
tressanta för andra än de som delas av den relativt begränsade grupp som 
behärskar den kritiska diskurs som präglar intellektuellas samtal. 

Beskrivningen av intellektuella som specifika förändrar nodens innehåll, 
särskilt tillsammans med etableringen av intellektuella som en helt ny typ av 
naturvetenskapligt intresserad akademiker som låser in sig på laboratoriet. 
För att hårdra det hela associeras de nya specialisterna med framställning av 
massförstörelsevapen!  

It seems to me that this figure of the ´specific´ intellectual has emerged since 
the Second World War. Perhaps it was the atomic scientist (in a word, or ra-
ther a name: Oppenheimer) who acted as the point of transition between the 
universal and the specific intellectual.314  

                                                
312 Foucault, Power/knowledge, s. 128 
313 Ibid., s. 132. 
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Foucaults text använder sig av Robert Oppenheimer som exempel på den 
nya tidens specifika intellektuella. Oppenheimer används som en antagonist 
i förhållande till Zola och encyklopedisterna vilka länkas med myten om 
hjälten som förhåller sig autonom till den politiska makten. Bidraget kopplar 
istället samman de nya intellektuella med ledaren för Manhattanprojektet 
och det beryktade Los Alamos-laboratoriet som inledningsvis gick de etable-
rade politikernas ärenden genom att framställa den första atombomben.315 

Det var inte själva bomben som gjorde Oppenheimer till intellektuell utan 
det motstånd som han associerades med. Det som skiljer Oppenheimer från 
en traditionell intellektuell, så som grundläggningsmyten beskriver dem, är 
att han var specialist. Han saknade inledningsvis förmågan att förstå vad 
hans uppfinning skulle bidra till. Att lyckas med själva projektet var över-
ordnat. När det lyckades ”vaknade” han och förstod vad han ställt till med.   

Jag tolkar Foucaults bidrag som att de universella representerar en tidi-
gare intellektuell i förhållande till den nya specifika. Istället för juristen eller 
den prominente förenas specifika intellektuella med element som kunnig 
eller expert: ”The ´specific´ intellectuals derive from quite another figure, 
not the jurist or notable, but the savant or expert.”316  

Elementet expert får konsekvenser för hur intellektuella beskrivs av 
Foucault i den andra delen av hans beskrivning. Texten beskriver hur specia-
liseringen sedan andra världskriget och framåt medfört att intellektuella 
övergivit de universella frågorna till förmån för specialkunskaper.   

Some years have now passed since the intellectual was called upon to play 
this role. A new mode of the ´connection between theory and practice´ has 
been established. Intellectuals have got used to working, not in the modality 
of the ´universal´, the ´exemplary´, the ´just-and-true-for-all´, but within spe-
cific sectors, at the precise points where their own conditions of life or work 
situate them (housing, the hospital, the asylum, the laboratory, the university, 
family and sexual relations).317 

Foucaults text förenar intellektuell med universell, exemplarisk, rättvis och 
sann. Därefter används noden för att etablera en ny intellektuell, som i större 
utsträckning, genom att arbeta i särskilda sektorer, blivit allt mer speciali-
serad. Och texten beskriver därefter hur förändringen kan vara farlig.  

Now, let´s come back to more precise details. We accept, alongside the de-
velopment of technical-scientific structure in contemporary society, the im-
portance gained by the specific intellectual in recent decades, as well as the 
acceleration of this process since around 1960. Specific intellectuals encoun-
ter certain obstacles and face certain dangers. The danger of remaining at the 

                                                
315 Framställningen skildrar atombomben som encyklopedins totala motsats. Det är två fy-
siska ting som på olika sätt förändrade människors sätt att förhålla sig till varandra. 
316 Foucault, Power/knowledge, s. 129. 
317 Ibid., s. 126. 
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level of conjectural struggles, pressing demands restricted to particular sec-
tors. The risk of letting himself be manipulated by the political parties and 
trade union apparatuses which control these local struggles. Above all, the 
risk of being unable to develop these struggles for lack of a global strategy or 
an outside support; the risk too of not being followed, or only by limited 
groups.318  

När specifika intellektuella förenas med ett tekniskt och vetenskapligt sam-
hälle riskerar de speciella faror. Vissa sektorers ekonomi inverkar på deras 
möjlighet att arbeta. De riskerar också att fastna i interna stridigheter i de 
mindre sektorer de numera befinner sig i. Det finns också en risk att de ma-
nipuleras av såväl politiska som fackliga krafter. Men den mest dramatiska 
förändringen för de nya intellektuella handlar om avsaknaden av en global 
struktur eller frånvaron av ett universellt anspråk. Det gör att de riskerar att 
endast ett fåtal personer följer deras uppmaningar. Intellektuella når helt 
enkelt inte ut med sitt budskap. 

De specialiserade 
Jacobys text inleder beskrivningen av intellektuella genom att ihopkoppla 
noden med grundläggningsmyten och kamp mot den etablerade makten. 
Utifrån etableringen skriver han därefter att den yngre generationen intellek-
tuella – till vilken han räknar sig själv – förändrats. Genom att referera till en 
rad undersökningar och jämföra boktitlar kommer texten fram till att intel-
lektuella från 1960-talet och framåt till och med försvunnit.319  

Beskrivningen knyter inledningsvis samman intellektuella med yrken som 
skribent och tänkare, vilken vänder sig till en generell utbildad publik.320 
Därefter byts de element som knyts till noden ut. Texten använder sig på 
samma sätt som Gouldner och Foucault elementet universell som en antago-
nist till specialist, men istället för universell använder Jacobys text skillna-
den mellan elementet stad och campus som en illustration av samma föränd-
ring.  

Som vi kommer ihåg ingick elementet stad i de beskrivningar som etable-
rade nodalpunkten med hjälp av myten om det moderna. Jacoby som istället 
använder myten om det postmoderna som utgångspunkt för att beskriva en 
förändrad eller annan intellektuell länkar ihop samtida intellektuella med 
elementet campus. Det får i sin tur konsekvensen att de upplevs som tysta 
för att de inte längre skriver för en större publik. 

To put it sharply: the habitat, manners, and idiom of intellectuals have been 
transformed within the past fifty years. Younger intellectuals no longer need 
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or want a larger public; they are exclusively professors. Campuses are their 
homes: colleagues their audience; monographs and specialized journals their 
media. Unlike past intellectuals they situate themselves within fields and dis-
ciplines – for good reason. Their jobs, advancement, and salaries depend on 
the evaluation of specialists, and this dependence affects the issues broached 
and the language employed.321 

När intellektuella lämnar städerna överger de samtidigt sin roll som sam-
hällskritiker. De övergår till att kämpa om framtida positioner inom akade-
min, vilket i sin tur leder fram till nya praktiker. Yngre (nya) intellektuella är 
inte längre beroende av en större publik. De vill inte ens ha den.  

Ickeprofeten 
Bourdieus text etablerade till att börja med intellektuella genom att koppla 
samman noden med såväl myten om det politiska som elementet universal-
ism. Foucaults text använde sig av en person (Oppenheimer) för att beskriva 
ett före och ett efter, eller en förändring. Bourdieus bidrag använder Sartre, 
som i hans fall beskrivs som en total intellektuell för att illustrera en lik-
nande förändring. 

Efter etableringen av Sartre med hjälp av elementet total är det möjligt att 
i förhållande till honom som en ensam person beskriva framtidens intellek-
tuella som kollektiva (och därmed förhålla sig till grundläggningsmyten och 
encyklopedisterna). Bourdieu är som nämnts inte lika pessimistisk när det 
gäller intellektuellas vilja att förklara eller påverka samtiden. På så sätt skil-
jer sig beskrivningen från flera andra.  

Bourdieus bidrag beskriver hur det var lättare för Sartre att fungera som 
total som genom sin position och perspektiv kunde ”svara på allt”. Texten 
beskriver därefter att den typ av intellektuell som Sartre representerade är 
omöjlig i dagens specialiserade samtid. Men vi får inget svar på varför det är 
så. Samtidigt beskriver texten att det inte hindrar intellektuella från att 
komma med förslag på förändringar.  

Bourdieus bidrag föreslår att specifika intellektuella slår sig samman i ett 
kollektiv för att på så sätt påverka. Istället för en ensam hjälte föreslås en 
kollektiv intellektuell och för att ge tyngd åt idén kopplas elementet kollek-
tiv samman med encyklopedisterna.  

Trots att jag fullkomligt delar de forna intellektuellas avståndstagande från 
rollen som profet tror jag inte att man måste välja mellan den totale intellek-
tuelle, sådan som Sartre skapade och inkarnerade honom och som ansåg sig 
ha en rätt och en plikt att ta ställning till tidens alla problem endast med hjälp 
av sin intelligens styrka, och den specifike intellektuelle av Foucaults modell, 
som begränsar sina ingrepp till en särskild del av vetandets och erfarenhetens 
domäner. Idag måste vi skapa organisationsformer som gör det möjligt för en 
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stor kollektiv intellektuell att göra sig hörd, en intellektuell som förenar de 
specifika intellektuellas alla kompetenser och talanger. Det finns imponerade 
exempel på detta i det förflutna (jag tänker bl a på Encyklopedins ”filoso-
fer”).322  

Texten föreslår en intellektuell som vare sig är total eller specifik. Intellek-
tuellas samlade specifika talanger och kompetenser kan tillsammans skapa 
en ny typ av kollektiv intellektuell. Därmed etableras en intellektuell i relat-
ion till såväl de universella som specifika intellektuella.  

Genom att nämna Sartre som en modern, och numera omöjlig intellekuell 
försvinner de etablerade beskrivningarnas kritik helt och hållet. Sartre görs 
modern genom elementet total, vilket inte bara för tankarna till universell 
utan också en förmåga att agera på ett sätt som för tankarna till grundlägg-
ningsmytens persongalleri i form av Zola eller encyklopedisterna.  

Uttolkaren 
Baumans beskrivning förhåller sig till de andra bidragen genom att måla upp 
en värld där intellektuella inte längre lever upp till den sociala representat-
ionen (de universella) som etablerades i relation till det moderna. Texten 
beskriver noden fram till 1960-talet som modern, som resultatet av ett sam-
hälle där allt var föränderligt och möjligt.  

Genom textens uppdelning av intellektuella som lagstiftare och uttolkare 
koncentrerar sig Baumans text först på den lagstiftande intellektuelle. Och 
konstaterar att han i sin iver att vilja se sina utopiska och typiskt moderna 
tankar om förändring till de bättre för flertalet allierade sig med människor 
som vi idag betraktar med avsky. Det kom sig av att det demokratiska sam-
hället upplevdes allt för trögt och att det Bauman benämner som massorna 
helt enkelt skulle ha sagt nej till intellektuellas genomgripande förslag om 
förändring.323  

Många modernistiska intellektuella – avantgardistiska arkitekter, konstnärer, 
romanförfattare och poeter – radikaliserade den moderna drömmen om ord-
ning. De delade denna dröm och upprördes över att den tog så lång tid att 

                                                
322 Bourdieu, Texter om de intellektuella, s. 203.  
323 Bauman är inte ensam om att förundras över intellektuellas fallenhet för att liera sig med 
diktatorer och antidemokratiska rörelser för att snabbare se sina idéer förverkligade. Peter 
Englund tillhör dem som beskriver de intellektuella som vinflöjlar i boken Brev från noll-
punkten: ”Intellektuella och konstnärer vill gärna se sig själva som en fri, oberoende kår av 
sanningssägare, de som stått vid sidan av processionen och ropat ut att kejsaren är naken. 
Ibland har det också varit så. Under 1900-talet har dock minst lika många, om inte fler, varit 
sysselsatta med att sy hans kläder. Och visst är det skrämmande att se hur lätt många av dessa 
de mest förnuftiga, de mest kritiska, de mest känsliga, under detta sekel lät sig förvandlas till 
vind i någon annans segel.” Englund Peter, Brev från nollpunkten (Stockholm: Atlantis). s.16. 
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förverkliga. De såg ingen anledning att förspilla mer tid; de var otåliga och 
ivriga att handla nu, som önskan hos alla Seloter, inklusive modernitetens.324  

I bokens etablering av nodalpunkten var det romanförfattaren, poeten eller 
konstnären som ”drabbades” av det moderna i form av en önskan att för-
ändra. En författare som länkas med element som radikal, otålig och hand-
lingskraftig selot. 

I artikeln Is there a postmodern sociology skriver Bauman att den post-
moderna samtiden medfört att intellektuella satt sig själva i fokus, i första 
hand genom att de plötsligt förlorade sin status som eviga sanningssägare 
och smakdomare.325 Texten använder sig av myten om det moderna för att 
etablera lagstiftaren och myten (och antagonisten) om det postmoderna för 
att etablera en uttolkare. Genom den bipolära skillnaden mellan modern och 
postmodern kan Bauman beskriva intellektuella med hjälp av nya element 
som möjliggörs av den spricka eller skillnad som de två myterna möjliggör. 
Till att börja med etableras uttolkaren i motsats till universella: de har gett 
upp den politiska striden: ”Uppgiften att etablera universella normer för 
sanning, moral eller smak verkar inte vara så viktigt.”326  

Baumans text beskriver skillnaden mellan det moderna och postmoderna 
som att vi idag förhåller oss medvetet till det sociala i form av en modernitet 
utan illusioner. Det har medfört att intellektuella satt sig själva i fokus på ett 
annat sätt än tidigare. Det skedde i första hand när de förlorade sin status 
som sanningssägare och smakdomare, vilket kom sig av att de förlorade tron 
på att finna sanningen. Televisionen, reklamen och fler ombytliga subkultu-
rella ideologier skapades för konsumtion, som vilken produkt som helst, 
vilket blev det medium som dominerade för att skapa en samhällelig moral.  

Baumans text beskriver hur det ledde till att intellektuella i klassisk me-
ning, som författare, konstnär eller poet, fick se sig ersatt av helt nya yrkes-
kategorier. Lagstiftaren ersattes av en uttolkare vars uppgift inte längre 
handlade om att leda vägen utan att tolka olika uttalanden i en regional kon-
text.327 De intellektuella har inte försvunnit utan förändrats, vilket skett ge-
nom att postmoderna intellektuella inte associeras med en universell moral 
utan beskrivs som förespråkare för mindre grupperingar.328 

                                                
324 Bauman Zygmunt, På spaning efter politiken (Göteborg: Bokförlaget Daidalos). s. 107.  
325 Bauman Zygmunt, Is there a Postmodern sociology, (London, Newbury Park, Beverly 
Hills and New Dehli: Theory, Culture & Society, Sage, 1988). s. 217.f. 
326 Ibid.,  s. 220.f. 
327 Bauman, Legislators and Interpreters, s. 159. 
328 Ibid., s. 145.ff. 



 161 

Amatören  

That is why when we remember an intellectual like Sartre we recall the per-
sonal mannerisms, the sense of an important personal stake, the sheer effort, 
risk, will to say things about colonialism, or about commitment, or about so-
cial conflict that infuriated his opponents and galvanized his friends and per-
haps even embarrassed him retrospectively. When we read about Sartre´s in-
volvement with Simone de Beauvoir, his dispute with Camus, his remarkable 
association with Jean Genet, we situate him (the word is Sartre´s) in his cir-
cumstances; in these circumstances, and to some extent because of the, Sartre 
was Sartre, the same person who also opposed France in Algeria and Vi-
etnam. Far from disabling or disqualifying him as an intellectual, these com-
plications give texture and tension to what he said, expose him as a fallible 
human being, not a dreary and moralistic preacher.329 

Saids bidrag kopplar ihop nodalpunkten med element som personligt ställ-
ningstagande, risk och konflikt. Texten nämner Benda, Gramsci, Gouldner, 
Isaiah Berlin, Seamus Deane och C. Wright Mills som på samma sätt som 
Sartre kopplas samman med myten om den enskilda hjälten som genom 
politisk kamp kämpar mot det etablerade.  

I Saids bidrag kopplas Sartre och andra intellektuella samman med ett 
specifikt sätt att vara. Texten målar upp bilden av en person som riskerade 
sin egen position, som inte drog sig för att kritisera sin egen nations inbland-
ning i Algeriet eller Vietnam och beskrivs därmed som en kritiker av den 
politiska makten. 

Därefter förhåller sig texten till beskrivningen av intellektuella som präg-
lar flera andra av de texter som beskriver noden sedan 1960-talet: Sartre. 
Saids text fokuserar till och med på Sartres relationer och speciellt den till 
Beauvoir. Kopplingen illustrerar den ständigt närvarande kampen mot den 
borgerliga moralen. Texten tar också upp Sartres vänskap och uppbrott med 
sina meningsmotståndare, vilket kopplar ihop Sartre med elementet frihet.  

Saids bidag avslutar etableringen av samtidens intellektuella med att lik-
som Bourdieu önska sig återkomsten av en intellektuell som lever upp till 
myten om intellektuella.330   

The intellectual today ought to be an amateur, someone who considers that to 
be a thinking and concerned member of a society one is entitled to raise mor-
al issues at the heart of even the most technical and professionalized activity 
as involves one country, its power, its mode of interacting with citizens as 
well as other societies.331 

Texten beskriver hur samtidens intellektuella, trots en ökad specialisering, 
måste våga uttala sig om saker de inte behärskar fullt ut. De måste likt ama-
                                                
329 Said, Representations of the Intellectual, s. 15. 
330 Ibid., s. 37. 
331 Ibid., s. 83.  



 162 

tören analysera företeelser som ligger utanför deras egna expertområden och 
förlita sig på det förnuft som deras expertkunskaper gett dem. Intellektuella 
behöver alltså inte vara experter på själva ämnet utan de bör snarast vara 
experter på konsekvenserna av olika sociala skeenden eller politiska beslut.  

Genom att koppla samman intellektuell med element som tänkande och 
bekymrad medlem av samhället som inte tvekar att ta upp moraliska, tek-
niska eller professionella frågor som rör nationens förhållande till såväl de 
egna medborgarna som andra länder skulle kan man läsa Saids bidrag som 
en önskan att upprätta intellektuella genom att koppla samman dem med 
grundläggningsmyten. Därmed skapas också föreställningen om en tidigare 
intellektuell, en modern hjälte som förkroppsligas genom kopplingen till 
Sartre.   

Den ynkliga teknokraten 
Furedi tolkar i linje med Lyotard det postmoderna som en tid då kunskapen 
som ligger till grund för intellektuellas universella anspråk ifrågasätts. Utta-
landen om moral, vad som är sant, falskt, skönt eller fult betraktas numera 
som ett arbete och inte som ett kall. Det gör att noden jämställs med vilken 
annan yrkeskategori som helst. 

Ett av de mest slående uttrycken för kulturlivets banalisering är förvandling-
en av de intellektuella till fullständigt obetydliga figurer. Till och med i 
Frankrike, som ska föreställa de intellektuellas förlovade land, verkar de föra 
ett liv i kulturell skymundan. En amerikansk journalist gjorde en jämförelse 
med gestalter som Jean-Paul Sartre och fällde kommentaren: »dagens franska 
intellektuella framtår som ynkliga teknokrater.«332 

Till att börja med inleds beskrivningen med en koppling mellan samtidens 
kultur och en tilltagande banalisering. Frankrike används för att koppla 
samman beskrivningen med den etablerade diskursen, och på ungefär 
samma sätt som de tidigare beskrivningarna används Sartre som ett exempel 
på skillnaden mellan nu och då.  

Texten beskriver hur Sartre ersatts med en ynklig teknokrat eller en ofri 
personlighet som endast går i andras ledband. Liksom andra texter som be-
skriver intellektuella får Sartre förkroppsliga en modern intellektuell och 
beskrivningen av intellektuella som ynkliga kan sägas vara ett uttryck för att 
den politiska kamp som associeras med den ensamma hjälten är över.  

Furedis text refererar också till Foucaults beskrivning av samtida intellek-
tuella som specifika och att det inte längre finns en generell sanning att 
sträva efter som under det moderna: ”Michel Foucaults påstående att det inte 
finns någon genuint universell sanning har nått vid spridning inom akade-

                                                
332 Furedi, Vart har alla intellektuella tagit vägen? s. 31. 
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miska kretsar.”333 Det leder i sin tur till att intellektuella får allt svårare att ta 
på sig rollen som den kritiska och högljudda antagonisten eftersom de saknar 
en större berättelse som upplysningen att luta sig mot. Det leder till att deras 
auktoritet försvinner. De uppfattas inte som bärare av sanning, inte ens kri-
tik. 

Det anses allmänt i vår så kallade postmoderna era, där upplysningens läro-
satser ifrågasätts, att rollen som kritisk intellektuell är på utdöende. Eftersom 
många av de ideal som förknippas med utövandet av intellektuell auktoritet – 
kunskapssökande, att resonera sig fram till saker – bemötts med skepticism 
har de intellektuellas arbete mist något av sin kulturella dragningskraft. Den 
minskade tilltron till resonemangens potential har försvagat de intellektuellas 
ställning. Den allomfattande världssyn som sades vara typisk för de intellek-
tuella har ersatts av övertygelsen om att en så bred syn överskrider männi-
skans föreställningsförmåga.334 

Intellektuella länkas med elementen kritik, kunskapssökande, resonerande 
och allomfattande världssyn, vilket kan läsas som synonymer till den första 
delens element frihet, förnuft och politik. Det är den minskade tilltron till 
resonemangen och en minskad universell hållning som gjort att intellektuella 
fått en allt svagare ställning, vilket i sin tur leder till att de uppfattas som allt 
tystare. Som ett eko av Nizans framställning ställer sig Furedis bidrag frå-
gande till intellektuellas möjlighet att engagera sig i samhällsfrågor eftersom 
den allt mer specialiserade kunskapen blir mer fragmentarisk.335   

Specialisten 
Analysen av den andra delens etablering av en modern intellektuell möjlig-
gjorde därefter en skillnad, en kritik mot samtida intellektuella som inte 
lever upp till en myt, en intellektuell som särskilt genom kopplingen till 
Sartre (vilken framställs okritiskt som total i jämförelse med exempelvis 
Beauvoir och Kristevas beskrivningar) görs närvarande genom att beskrivas 
som frånvarande. Frågan är vad idealiseringen av Sartre som en total intel-
lektuell har för betydelse för samma beskrivningars fokus på intellektuella 
som försvunna eller döda.  

Låt oss i det följande titta närmare på hur den andra delens beskrivningar 
knyter nya eller andra element till nodalpunkten och på så sätt reartikulerar 
den hegemoniska slutningen av intellektuella som moderna förnuftiga, fria 
och politiska. 
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Från fri till borgerlig 
I det följande kommer analysen av de bidrag som publicerades efter den 
språkliga vändningen fokusera på intellektuellas koppling till frihet i relation 
till en särskild livsstil, en livsstil som i flera texter associeras med Sartre, 
Beauvoir och livet i Saint-Germain-des-Prés tillsammans med stadsdelens 
motsvarigheter i andra städer runt om i världen.  

Istället för den grundläggningsmyt som låg till grund för de inledande be-
skrivningarnas förhållande till frihet är det en beskrivning av intellektuellas 
relation till frihet som inleddes av Beauvoir, vilken fungerar som den andra 
delens bipolära motsats. Hennes delvis självbiografiska beskrivning av livet 
i Paris, en livsstil som bland annat innebar ett bejakande av fri sexualitet, 
kan tolkas som ett sätt att ifrågasätta såväl kyrkan och den religiösa moralen 
som ett borgerligt ideal.336 

Från fri till en ny klass  
Gouldner inleder sin bok med att koppla samman intellektuella och grund-
läggningsmyten med den fria hjälten, som genom att behärska den kritiska 
diskursen tillhör en ny klass, och genom denna tillhörighet likt Mannheims 
fritt svävande rör sig mellan länder och därmed behåller sin frihet gentemot 
de regimer som vill tysta honom eller henne. I Gouldners beskrivning har 
friheten dock ett pris: ensamhet. Det öde som drabbade Dreyfus och senare 
Zola på grund av kampen mot regimen är ett öde som drabbar allt fler kriti-
ker av den politiska makten. 

Mannheim och Gramscis texter förknippade intellektuella med frihet och 
högre utbildning. Det var genom utbildning och förnuft, men också som 
arbetsplats den högre utbildningen erbjöd intellektuella ett autonomt förhål-
lande till kyrkan och den politiska makten.  

Gouldner förenar även intellektuella och högre utbildning, men istället för 
förnuft handlar kopplingen till den högre utbildningen om försörjning. Det 
är till universiteten intellektuella söker sig i jakt på arbete i de nya länder de 
flyr till. Där finner de likasinnade och finner sig tillrätta.  

Kopplingen till den högre utbildningen handlar inte bara om ekonomi el-
ler att överkomma en känsla av ensamhet. Gouldner skriver att det också 
rymmer en föreställning om att de kan åstadkomma något större än de skulle 
                                                
336 Beauvoirs Mandarinerna förenar friheten med ett särskilt liv i kvarteren runt Saint-
Germain-des-Prés. Det är en berättelse som återberättats och kommit att fungera som en 
kollektiv representation för hur intellektuella efter andra världskriget bör förhålla sig till 
föreställningen om autonomi. Beauvoirs berättelse var möjlig genom föreställningen om 
staden som en plats där banden till andra är mindre starka (Gesellschaft) och hennes kritik av 
den borgerliga (om man så vill den heteronormativa) sexualitetsuppfattningen kan ses som en 
förlängning av encyklopedisternas kritik av kyrkans sexualsyn. Det går också att läsa Man-
darinerna som en del av den etablerade diskursen om intellektuella genom kritiken mot en 
allt för borgerlig livsstil. 
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kunna göra som enskilda individer. Genom att ingå i en grupp kan de till och 
med känna att de tar aktiv del i att förändra historiska skeenden. Det är ett av 
Gouldners svar på frågan hur det kommer sig att intellektuella offrar sin 
frihet. En uppoffring som manifesteras genom tystnad.  

One answer: Intellectuals, like anyone else, are commonly involved in a 
trade-off, sacrificing some of their values to achieve others. They may antici-
pate that their CCD will be circumscribed. In return for this, however, some 
expect and indeed do receive compensatory increments of solidarity, and 
group membership or relief from loneliness and, above all, some receive a 
sense that through their membership they may personally overcome their 
sense of powerlessness and, as the expression has it, place their hand on ”the 
wheel of history” … Second answer: as I have said repeatedly. The New 
Class (like other groups) is a contradictory class Certain of its interest, par-
ticularly its interests in CCD, dispose it toward freedom. But its other inter-
ests, as a cultural bourgeoisie, make it an elite concerned to monopolize in-
comes and privileges. What is involved is a tradeoff in which some interests 
are sacrificed for others.337 

Texten beskriver hur det är lättare att genomföra en förändring med hjälp av 
en grupp. Men på samma sätt som Jacobys text påpekar leder det i värsta fall 
till att intellektuella snarare bevakar sina ekonomiska intressen än att för-
ändra världen. De faller in i borgerlighetens särskilda livsstil, en livsstil som 
fungerat som intellektuellas bipolära motsats genom hela diskursen, en livs-
stil som ifrågasattes av den första delens bidrag och särskilt av Benda, 
Gramsci och Beauvoir: den borgerliga. Och det är den livsstil som Sartre 
genom sitt sätt att leva opponerade sig mot.   

Från sanning till sanningsapparat  
Foucaults text fokuserar på relationen mellan de diskurser som bestämmer 
vad som är sant och falskt, vad som är möjligt och inte att säga och intellek-
tuellas möjligheter att påverka diskurserna. Det handlar om makt.   

Each society has its régime of truth, its ‘general politics’ of truth: that is, the 
types of discourse which it accepts and makes function as true; the mecha-
nisms and instances which enable one to distinguish true and false state-
ments, the means by which each is sanctioned; the techniques and procedures 
accorded value in the acquisition of truth; the status of those who are charged 
with saying what counts as true.338 

Kampen står mellan de politiska krafterna men också den föreställningsvärld 
som följer med den småborgerliga livsstil intellektuella hela tiden måste 
förhålla sig till.  
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Som ett exempel på hur småborgerliga föreställningar blir en del av den 
allmänna sanningsapparaten nämner Foucault sexualiteten. Han beskriver 
hur prästerskapet i princip förbjöd onani under en period, och att homosexu-
alitet kommit att bli en del av de förbjudna praktikerna under 1900-talet. 
Han skriver att det till slut gick så långt att samtalet om sexualitet nästan 
försvann från offentligheten: ”Certainly. It is customary to say that bour-
geois society repressed infantile sexuality to the point where it refused even 
to speak of it or acknowledge its existence.”339  

Det är i relation till tystnaden man kan förstå Sartre och Beauvoirs sätt att 
förhålla sig till att sexualitet framstod som ett aktivt motstånd mot såväl den 
borgerliga livsstilen som den rådande universella föreställningen om två-
samhet och heteronormativitet. Mandarinernas beskrivningar av de intellek-
tuellas intima handlingar var långt mycket mer än bara sensationsbeskriv-
ningar av kända personligheters sexualitet. Det var en protest! Och som 
Foucaults text visar är det i förhållande till såväl den politiska makten som 
det borgerliga idealet intellektuella måste förhålla sig. Det gäller att inte 
reproducera ”sanningar” som snarast är sätt att kontrollera människor.  

It seems to me that what must now be taken into account in the intellectual is 
not the ‘bearer of universal values’. Rather, it´s the person occupying a spe-
cific position – but whose specificity is linked, in a society like ours, to the 
general functioning of an apparatus of truth.340  

När intellektuella inte längre är bärare av universella värden utan snarare en 
specifik figur är det en större risk att han eller hon reproducerar den san-
ningsregim som kontrollerar vårt sätt att tänka och därmed våra kroppar och 
vara. Foucaults text påminner om att intellektuella måste fokusera på sin 
egen koppling till det småborgerliga eller proletariat de företräder, till sin 
position i arbetslivet, och vilket yrke och därmed livsstil han eller hon föret-
räder; och inte mist hur de förhåller sig till den politiska sanningsappraten i 
vårt samhälle. 

Jag tolkar Foucaults bidrag som en oro för att den allt mer specialiserade 
intellektuelle får svårare att förhålla sig till den sanningsapparat som han 
eller hon ska förhålla sig kritisk till. Och han använder sig av exemplet med 
sexualiteten för att visa just hur ”normaliserade” intellektuella har blivit. 

Foucaults beskrivning är rimlig i ljuset av såväl grundläggningsmytens 
fria intellektuella som bärare av universella värden och den samtida intellek-
tuelle som genom sitt arbete och sin livsstil som småborgerlig skiljer sig från 
de intellektuella som representeras av Sartre och Beauvoir. Det går också att 
likt Said förena Foucaults föreställning om universella intellektuella med 
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Sartre, och därmed förhåller han sig till en annan myt än grundläggningsmy-
ten.  

Similarly, the French philosopher Michel Foucault has said that the so-called 
universal intellectual (he probably had Jean-Paul Sartre in mind) has had his 
or her place taken by the ’specific’ intellectual, someone who works inside a 
discipline but who is able to use his expertise anyway.341     

Från Greenwich Village till campus 
Läsningen av såväl Gouldner som Foucaults bidrag ger vid hand att de vis-
serligen kopplar samman nodalpunkten med elementet stad (i Gouldners fall 
en nordamerikansk senkapitalistisk stad men utöver kopplingen för de inget 
närmare resonemang om vad staden har för specifik betydelse för intellektu-
ella).342 Det tycks som att stad har en annan och tydligare laddning i de be-
skrivningar som kommer från Nordamerika, vilket kan bero på att det skett 
en större omvandling av framför allt innerstäderna i förhållande till Europa. 
Särskilt gäller omvandlingen den högre utbildningens utflyttning från inner-
städerna till universitetscampus, en förvandling som inte skett i Frankrike 
där Paris fortfarande representerar den högre utbildningen och därmed för-
nuftets epicentrum. 

I Jacobys beskrivning av intellektuellas relation till elementet frihet blir 
Saint-Germain-des-Prés en central del av framställningen. Han frångår intel-
lektuellas skyldighet att likt Antigone, Sokrates, encyklopedisterna eller 
Zola stå upp mot den politiska makten för att istället värna om en särskild 
livsstil. 

I Jacobys text är det Nordamerikas motsvarighet till pariskvarteret: New 
Yorks Greenwich Village. Textens beskrivning av livet i området liknar 
Beauvoir och Kristevas skildringar av Paris och St. Germain. Förutom en 
liberal inställning till sexualitet kopplas intellektuella samman med före-
ställningen om att leva ut sextiotalets frihetsideal. Texten beskriver hur 
människorna i området rökte (och inte företrädesvis cigaretter, vilket i det 
här fallet ska förstås som ett sätt att utmana en borgerlig livsstil).343 Det är 
med andra ord möjligt att läsa elementet Greenwich Village som en del av 
diskursen om intellektuellas koppling till frihet genom ett motstånd till det 
borgerliga liv som tvingar sig på dem på samma sätt som medeltidens reli-
giösa moral.  

                                                
341 Said, Representations of the Intellectual, s. 9.f. 
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343 I en Nordamerikansk kontext är droganvändande ett centralt tecken för frihet. En frihets-
koppling som kan illustreras med uttryck som sex, drugs and rock and roll. Det är en livsstil 
som ställs mot ett medelklassliv där ett eget hus, en välartad familj fungerar som en idealty-
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Jacoby kopplar vidare ihop intellektuell med elementet bohem. På så sätt 
förenas noden med föreställningen om att leva på eller utanför marginalen. 
Och på så sätt etableras intellektuella som en bipolär motsats till en medel-
klassidentitet och ett borgerligt liv i en villaförort. Syftet med etableringen 
handlar om att därefter beskriva hur intellektuella i allt större utsträckning 
fjärmat sig från den frihetslängtande bohemen och närmat sig medelklassens 
ideal.  

The dwindling space is not only a metaphor; it denotes the loss of living are-
as, the renovation of urban bohemians into exclusive quarters of boutiques 
and townhouses. Since 1900 the most prominent urban bohemia, Greenwich 
Village, be knocked America´s intellectuals with the promise of emancipa-
tion, art, sexuality, and freethinking – all sustained by cheap rents.344 

Elementet Greenwich Village (och elementet bohem) handlar om att etablera 
noden i relation till en ny livsstil snarare än i relation till den grundlägg-
ningsmyt som de tidigare beskrivningarna förhöll sig till. En livsstil som blir 
intellektuellas nya verklighet i samband med flytten från innerstäderna till 
framväxande universitetscampus som låg i mindre städer eller i större stä-
ders utkanter.345   

Unlike large campuses in smaller cities, an insular existence is less possible 
in New York. A professor wraps up his lecture at the University of Michigan 
in Ann Arbor or at the University of Kansas in Lawrence and encounters on-
ly students, researchers, and faculty on his way to lunch. I New York he or 
she bumps into the city.346   

Jacobys text beskriver närmast raljerande hur en professor på ett modernt 
universitetscampus efter avslutat föreläsningspass promenerar till sin lunch 
och på vägen endast möter studenter och kollegor. De välkrattade grusgång-
arna och välklippta gräsmattorna där unga studenter drömmer om framtida 
tjänster i näringslivet skiljer sig kraftigt från verkligheten i St. Germain eller 
Greenwich Village.  

Jacoby skriver vidare att den geografiska förflyttningen från stad till 
campus var långt ifrån självvald. De magra inkomster intellektuella tjänade 
på att skriva för de få tidskrifter och dagstidningar som fanns kvar räckte 
inte till att betala den hyra som krävdes för att bo eller hyra en lokal i inner-

                                                
344 Jacoby, The Last Intellectuals, s. 20 
345 Furedi fascineras av den diskussion som handlar om vart de tagit vägen. Om man tidigare 
kunde fråga sig var de fanns så blev svaret Paris, Wien, St Petersburg, Bloomsbury, Gre-
enwich Village, platser som han hävdar sjöd av intellektuellt liv. Dessa platser är inte längre 
sådana intellektuella brännpunkter, han skriver att ”i universitetsstäderna finner man intelli-
genta och välutbildade personer snarare än deltagare i intellektuella miljöer. Furedi, Vart har 
alla intellektuella tagit vägen?, s. 36.  
346 Jacoby, The Last Intellectuals, s. 210.  
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städerna.347 Särskilt inte efter den gentrifiering som ”drabbade” områden 
som tidigare erbjöd relativt billiga hyror. Texten beskriver hur stadsdelarnas 
kaféer och bokaffärer ersattes av gym och glassiga vinbarer: ”The eclipse of 
these urban living areas completes the eclipse of cultural space.”348 Med 
andra ord har de kaféer som New Yorks intellektuella använde som mötes-
platser förvandlats till yuppiens tummelplats. Intellektuella trycktes på så 
sätt ut från innerstäderna och tvingades mer eller mindre flytta till de mindre 
städer där universitetens nya campusområden växte fram.   

By the end of the fifties younger intellectuals, usually raised in the suburbs, 
rarely moves to New York or Chicago or San Francisco to fashion lifes as in-
dependent writers. Rather they steamed toward spacious college towns, safe-
ly distant from blighted cities.349 

Utflyttningen från städerna handlade om livsstil, en föreställning om urbana 
intellektuella som inleddes i de första skildringarna där staden var en central 
del av representationens tillblivelse. En skildring som skärptes i och med 
beskrivningarna av St. Germain och livet kring Sartre och Beauvoir.  

Skillnaden mellan St. Germain, Greenwich Village och småstädernas 
universitetscampus får konsekvenser för hur intellektuella förhåller sig till 
sin omvärld. I de inledande beskrivningarna flyttade de in till städerna där 
kaféerna och universiteten möjliggjorde ett motstånd till den religiösa före-
ställningsvärld som förmörkat människans sinnen.  

Jacoby beskriver hur yngre intellektuella, som tidigare sökte sig till någon 
av de större städerna för att leva som fria skribenter, numera finner sig till-
rätta i någon mindre universitetsstad på tryggt avstånd från stadens larm. 
Och ju längre bort intellektuella kommer från stadens puls och konflikter, ju 
lättare blir det för dem att omfamna det borgerliga liv som en fast anställning 
på ett campus innebär.350 

Europeiska skildringar skiljer sig från Nordamerikanska genom att de se-
nare beskriver en betydligt mer dramatisk förvandling. Men även om Frank-
rike och Paris fortfarande är intellektuellas tummelplats framför andra fun-

                                                
347 Jacoby, The Last Intellectuals, s. 51. 
348 Ibid., s. 21.  
349 Jacoby, The Last Intellectuals, s. 44.  
350 I Featherstones Kultur, Kropp och konsumtion kopplas på samma sätt intellektuella sam-
man med städer och vissa specifika områden. Han nämner Greenwich Village i New York, 
North Beach i San Francisco och Venice i Los Angeles och framställer dessa stadsdelar som 
platser med jämförelsevis låga hyror vilket på så sätt möjliggjorde ett oberoende liv. Det var 
den första generationen alternativa St.Germain där intellektuella som försörjde sig som skri-
benter kunde bo i utanför Paris. Featherstone beskriver på samma sätt som Jacoby hur de 
stadsdelar som tidigare huserade intellektuella förvandlats och numera härbärgerar reklam-
makare, tv-producenter med betydligt högre löner vilket samtidigt omöjliggör den tradition-
elle skribentens existens. Han beskriver på samma sätt som Jacoby hur det tidigare kafélivet, 
eller att sitta i någon av stadens mindre restauranger, som tidigare associerats med såväl 
encyklopedisterna som Sartre och Beauvoir, försvunnit. s. 33.f f. 
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gerar staden som ett sätt att etablera nodalpunkten i relation till elementet 
borgerlig. Jacoby liksom Foucault förhåller sig till grundläggningsmyten i 
sina beskrivningar av noden. Men istället för Antigone, Sokrates, encyklo-
pedisterna eller Zola är det istället Sartre, Beauvoir och St. Germains mot-
svarighet i New York Greenwich Village (och den speciella livsstil som 
gällde på dessa platser) deras bidrag ställer mot samtidens intellektuella.   
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Från Zola till ideal 
I Bourdieus bidrag är elementet stad ekvivalent med Paris och St. Germain. 
Förklaringen är enkel: Frankrikes utbildningssystem har inte på samma sätt 
som i Nordamerika och andra europeiska länder flyttats ut från innerstäder-
na.351 Bourdieus beskrivning av noden handlar i stor utsträckning om att 
upprätta, eller på något sätt försöka lösa intellektuellas dilemma som allt 
mindre fria och allt mer tysta.  

I ett inledande citat beskriver hans bidrag hur samtidens intellektuella 
faller in i en slags antipolitik vilket kan uppfattas som en slags flykt från 
kampen om frihet. Genom att förneka att det finns krafter som på olika sätt 
begränsar intellektuellas möjlighet att uttala sig fritt riskerar de att bli aparta. 
De sysslar i för stor utsträckning med mindre frågor. De är om man så vill 
allt för specialiserade. Som ett exempel nämner Bourdieu att samtidsdebatter 
istället för att handla om politiska beslut problematiserar frågor som sexuali-
tet på ett sätt som går vanliga människor förbi och endast upprör dem som 
försvarar en borgerlig värdegrund. Istället för att utmana den politiska mak-
tens beslut när det gäller ekonomiska eller andra politiska frågor engagerar 
sig intellektuella i frågor som rör exempelvis sexualitet, och jämställer kam-
pen med den politiska, vilket passar den politiska makten som hand i 
handske eftersom debatten därmed döljer andra politiska beslut.  

På vilken grund står denna antipolitiska politik? Jo, på att det finns sociala 
universa vilkas fundamentala lag är att förneka de lagar som gäller inom de 
ekonomiska och politiska fälten, att förneka de mål och värden (som pengar, 
makt och ärebetygelser) som dessa fält erkänner. Genom Zolas ställningsta-
gande i Dreyfusaffären fullbordas omkastningen av värdeskalan: De intellek-
tuella nöjer sig inte med att förkasta de merkantila och kommersiella målen 
inom ramen för sin aparta värld – nu hörs de hävda sina antivärden mitt i det 
vanliga sociala livet, inom moralens domäner (speciellt när det gäller sexuali-
teten) såväl som inom politikens – vilket åtminstone för dem som försvarar 
den sociala ordningen framstår som en värre och mer allvarlig överträdelser. 
(Dessa överträdelser, moraliska eller politiska, blir föremål för processer så-
väl i Baudelaires och Flauberts fall som i Zolas).352 

Bourdieus text är kritisk till intellektuellas ställningstaganden, eller val av 
ämnen. När texten beskriver noden utgår den från Paris, och som nämnts är 
Paris samma sak som St. Germain. En stadsdel som vi lärt oss är intimt för-
                                                
351 Elitskolorna Sorbonne och ENS finns fortfarande kvar på samma adresser i och runt 
St.Germain när han skrev sitt bidrag. Än idag finns kaféerna liksom utbildningsinstitutionerna 
kvar i samma kvarter som en gång Diderot och Voltaire satt och planerade utgivningen av 
encyklopedin. Kvarteren har visserligen gentrifierats men inte på samma dramatiska sätt som 
i de nordamerikanska städer som Jacoby beskriver. Det är fortfarande möjligt att besöka Café 
de Flore och Brasserie Lipp tvärs över gatan. Och på promenaden mellan nämnda kafé och 
restaurang finns boklådor där det går att köpa litteratur till skillnad från många andra städer 
där internationella kafékedjor och designbutiker tagit över. 
352 Bourdieu, De intellektuellas roll i den moderna världen. s. 98.  
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knippat med Sartre och en särskild livsstil. Liksom andra beskrivningar är 
Bourdieus text färgad av diskursens förskjutning från grundläggningsmytens 
Antigone, Sokrates, encyklopedister och Zola. Bidraget nämner dem som en 
del av konstruktionen av intellektuella i citatet ovan, men därefter följer en 
beskrivning av Saint-Germain-des-Prés huvudperson Sartre.   

I texten Sartre, l’invention de l’intellectuel total beskrivs Sartres väg till 
fullständig dominans och texten frågar sig hur han (Sartre), som placeras 
inom parantes för tydlighetens skull, beskriver som den franske intellektu-
elle (par exellence) var möjlig.  

Som ett led i beskrivningen av Sartre som en nagel i ögat på makten ingår 
element som St. Germain, Zola, dreyfusaffären tillsammans med frihet i 
förhållande till ett borgerligt ideal. Bourdieu beskriver Sartre som produkten 
av en längre berättelse som förberett honom för uppgiften att fungera som 
intellektuell. Texten beskriver hur Sartre skriver, agiterar, lever ut sin frihet 
genom sin sexuella frigjordhet, sin ickekoppling till någon form av institut-
ion och därmed borgerlighetens totala motsats.353  

Han är det perfekta exemplet på arvtagaren som ärvts av sitt arv och han har 
alla de nödvändiga egenskaperna för att förverkliga den fulländande formen 
av figuren ”den intellektuelle” som det franska intellektuella fältets hela 
historia, retrospektiv sätt tycks ha förberett honom.354  

Därefter följer Bourdieus beskrivning samma mönster som de tidigare bidra-
gen i diskursen. Texten beskriver hur samtidens intellektuella närmat sig det 
borgerliga idealet genom att i allt för stor utsträckning acceptera de regler 
som gäller för andra delar av samhället (och särskilt de marknadsliberala 
regler som står i direkt motsatsförhållande till de intellektuellas krav på obe-
roende och samhällskritik). Därmed håller intellektuella på att förlora den så 
viktiga kopplingen till frihet. En koppling som Bourdieus, liksom Mannheim 
och Gramscis texter länkar med de traditionella universiteten och därmed 
tanken om upplysning. Men till skillnad från den inledande delens beskriv-
ningar är det inte kyrkan som utmanar intellektuellas frihet utan marknaden 
som medför ett ideologiskifte.  

Även om den interna konsekreringen inte helt kan garantera autonomin, så 
skyddar den åtminstone mot sökandet efter andra makter som ersättning för 
den och mot de revanscher som dessa makter ibland auktoriserar. Dessutom 
kan den uppmuntra till likgiltighet inför ”etablissemanget storhet” (som Pa-
scal kallade det), något som ingår i definitionen av den ideala intellektu-
elle.355 

                                                
353 Bourdieu Pierre, Sartre eller uppfinnandet av den totale intellektuelle i Texter om de intel-
lektuella, (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag, 1992).,s. 87. 
354 Ibid.,s. 90.f. 
355 Bourdieu, De intellektuellas roll i den moderna världen, s. 98. 
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I relation till Sartre har samtidens intellektuella ersatt ett frihetsideal till för-
mån för en småborgerlig livsstil vilken Bourdieu liksom Benda och Gramsci 
ser som motsatsen till den frihet som är helt nödvändig för att erhålla den 
auktoritet som krävs för att vara kritiker. Det är ett skifte Beauvoir etable-
rade i Mandarinerna som också Bauman associerar med den samtida uttol-
karen.  

Från les classes dangereuses till reklambyrån 
Bauman inleder sin beskrivning av intellektuellas koppling till staden på ett 
sätt som påminner om den första delens skildringar. Texten fokuserar inte 
direkt på kopplingen mellan intellektuella och frihet. Istället fokuserar bi-
draget på skillnaden mellan det medeltida och moderna. Och liksom flera 
andra beskrivningar använder sig Baumans text av elementet stad för att 
beskriva skillnaden mellan en tidigare och samtida intellektuell.  

Staden som i de tidigare beskrivningarna förenats med intellektuellas till-
blivelse handlar i Baumans fall om förlorad kontroll. Texten berättar att 
1700-talets framväxande städer födde en känsla av kris. Medelklassen kände 
en stigande oro i samband med att grupper av okända eller småkriminella 
som drog omkring och på så sätt utmanade de välbärgade och de samhälls-
klasser som tidigare känt sig ohotade.  

Let us recall that, in the beginning, there was ´the crisis of the seventeenth 
century´. That the crisis was in essence, the bankruptcy, or at least the in-
creasingly apparent inadequacy, of the extant (and thus far untheorized) 
means of social control. This feeling of inadequacy of control, of social order 
under threat, arose among the powerful and wealthy of the time out of the 
new experience of the presence of ´masterless people´– a shifting, homeless, 
vagabond population, the rabble, riffraff, mobile vulgus, les classes dan-
gereuses. That effort to neutralize the perceived threat and to dispel the fears 
it emanated took the form of political practices, best summarized as the pas-
sage from wild cultures to a garden one.356  

Omvandlingen från det rurala till det urbana, som i tidigare beskrivningar 
fungerat som förutsättningen för intellektuellas tillblivelse, beskrivs till och 
med som övergången mellan en tillrättalagd och harmonisk, till en vild och 
okontrollerbar kultur där människan känner sig alienerad och orolig, vilket 
resulterade i att de ekonomiskt välbärgade ville distansera sig själva från les 
classes dangereuses. Den resursstarka gruppen vände sig till en lagstiftade 
intellektuell som skulle kunna skissa upp en plan för en tryggare omgivning.  

Beskrivningens syfte är att etablera intellektuella som lagstiftare snarare 
än att problematisera nodens förhållande till elementet stad. Staden fungerar 
dock som ett sätt att beskriva det moderna samhällets baksidor och därmed 

                                                
356 Bauman, Legislators and Interpreters, s. 21. 
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behovet av reglering. Den kraft som efterfrågades var lagstiftaren som kunde 
bringa ordning i den oroliga miljön genom att fungera som lärare, författare 
och politiker.  

Efter etableringen av noden som det moderna samhällets lagstiftare fram-
ställs samtidens intellektuella som uttolkare, vilket handlar om att de upphört 
att finna på lösningar på samhälleliga problem. Uttolkaren arbetar inte längre 
som lärare, författare eller politiker. Uttolkaren bor kvar i staden, men istäl-
let för att sitta på ett kafé arbetar hon eller han på en reklambyrå. Och där-
med kan noden kopplas samman med en livsstil som ligger närmare medel-
kassens borgerliga ideal än intellektuellas strävan efter autonomi.357    

Vem vänder sig samtidens oroliga medelklass till om de upplever städer-
na som allt mindre säkra? Baumans svar skulle sannolikt inte vara uttolka-
ren.  De vänder sig till lagstiftaren, en lagstiftare som inte längre ekiperar sig 
i de intellektuellas uniform. Lagstiftaren är ersatt av ett villalarm eller ett 
övervakningsföretag. Uttolkaren sysslar med att marknadsföra larmet och 
övervakningsföretaget.  

Från representation till professionell 
Saids bidrag inleds med en beskrivning av en idealtyp som har flera associ-
ationer till grundläggningsmytens föreställning om den fria kritikern. Och 
författaren är, liksom flera andra, oroad över att intellektuella blir en del av 
de institutioner de ska förhålla sig kritiska till.   

All of us live in a society, and are members of a nationality with its own lan-
guage, tradition, historical situation. To what extent are intellectuals servants 
of these actualities, to what extent enemies? The same is true of intellectu-
als´relationship with institutions (academy, church, professional guild) and 
with worldly powers, which in our time have co-opted the intelligentsia to an 
extraordinary degree… Thus in my view the principal intellectual duty is the 
search for relative independence from such pressures.358 

Texten beskriver hur intellektuellas uppgift handlar om att förhålla sig auto-
noma till de krafter som på olika sätt försöker inkludera och därmed få dem 
att tystna. Deras uppgift handlar om att representera grundläggningsmytens 
fria intellektuelle som genom att tala och föra fram sin syn på olika sam-

                                                
357 Det är möjligt att länka samtidens copywriter med staden och den miljö som Jacoby 
beskrev med hjälp av elementet yuppie. Det är en personlighet som inte brinner för att förän-
dra samhället utan snarare brinner för att förbättra sin egen statusposition i förhållande till 
andra innerstadsyuppies. Det verkar på många sätt som att uttolkaren lämnat de ideal som 
drev lagstiftaren, särskilt de universella anspråk som handlar om att förändra samhället i 
någon riktning. Nu handlar det om att förklara eller beskriva, inte förändra. Därmed är den 
samtida uttolkaren vare sig politisk eller universell. 
358 Said, Representations of the Intellectual, s. xvi. 
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hällsfenomen utan att bekymra sig över huruvida han eller hon gör bort sig. 
De gör detta utifrån universella värden som sanning och rättvisa. 

The central fact for me is, I think, that the intellectual is an individual en-
dowed with a faculty for representing, embodying, articulating a message, a 
view, an attitude, philosophy, or opinion to, as well as for, a public... The in-
tellectual does so in the basis of universal principles: that all human beings 
are entitled to expect decent standards of behavior concerning freedom and 
justice from worldly powers or nations, and that deliberate or inadvertent vio-
lations of these standards need to be testified and fought against courageous-
ly.359 

En genomläsning av citatet ovan leder till en slutsats som säger att den re-
presentation som Said utgår från etablerades genom grundläggningsmyten. 
Och det är utifrån denna myt, denna sanningssökande universalist texten 
frågar sig om samtidens intellektuella lever upp till denna självständiga och 
fria personlighet:  

And yet the question remains as to whether there is or can be anything like an 
independent, autonomously functioning intellectual, one who is not beholden 
to, and therefore constrained by, his of hers affiliations with universities that 
pay salaries, political parties that demand loyalty to party line, think tanks 
that while they offer freedom to do research perhaps more subtly compro-
mise judgement and restrain the critical voice.360 

Texten ställer frågan utifrån en föreställning eller en representation som från 
och med den språkliga vändningen, och egentligen hela diskursen om intel-
lektuella, ifrågasatts. Väl medveten om det refererar Said till såväl Benda 
som flera andra tidigare bidrag som kritiserar intellektuellas oförmåga att 
leva upp till föreställningen om autonomi.  

Det är utifrån föreställningen om den fria intellektuelle texten beskriver 
samtidens motsvarighet. Bidraget kopplar till att börja med samman de sam-
tida med såväl Frankrike som Paris. Texten refererar också till Jacobys be-
skrivning av New York och Greenwich Village. Därmed associeras intellek-
tuella till ett liv som handlar om spänningen mellan frihet och motstånd mot 
det borgerliga idealet. Och som för att understryka kopplingen till frihet 
förhåller sig texten till det element som flera andra texter också använder sig 
av: Sartre.  

Etableringen av noden i relation till St. Germain möjliggör en kritik där 
samtidens intellektuella beskrivs i motsats till bohemen (Greenwich Village) 
och kaféfilosofen (St. Germain och Sartre). Istället beskrivs intellektuella 
som allt mer professionella. Problemet är inte utflyttningen från städerna, 

                                                
359 Said, Representations of the Intellectual, s. 11.f.  
360 Ibid., s. 67.f 
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deras relation till akademin, den tilltagande kommersialismen, journalismen 
eller förlagen. Det är professionaliseringen.  

As for the United States being especially guilty of denaturing intellectual life, 
one would have to dispute that, since everywhere one looks today, even in 
France, the intellectual is no longer a Bohemian or a café-philosopher, but 
has become a quite different figure, representing many different kinds of 
concerns, making his or her representations in a very different, dramatically 
altered way... The particular threat to the intellectual today, whether in the 
West or the non-Western world, is not the academy, nor the suburbs, nor the 
appalling commercialism of journalism and publishing houses, but rather an 
attitude that I will call professionalism.361 

Den representation som Saids text beskriver kan förknipppas med den hjälte 
som förhåller sig kritisk till den etablerade politiska makten. En intellektuell 
som kan associeras med bohemen och kaféfilosofen som levde ett liv på 
marginalen, som genom att inte bo i villaförorten och bekymra sig över nästa 
månads låneinbetalning kunde ta risker.  

Samtidens förortsintellektuella har anammat en livsstil som redan Benda 
och Nizan kritiserade i den första delens beskrivningar. En livsstil som är 
motsatsen till St. Germains fria livsstil som den beskrivs av Beauvoir och de 
andra bidragen i diskursen om intellektuella från 1960 och framåt. Det Saids 
text förhåller sig till är den borgerliga livsstil som gör intellektuella med-
vetna om sin egen sårbarhet och därmed försiktiga när det gäller att kritisera 
makten. Den nya livsstilen riskerar att göra samhällskritikern tyst. Intellek-
tuella lever inte längre i samhällets marginal utan de har till och med blivit 
en del av den samhällsapparat som de ska förhålla sig kritiska till.  

Från Bloomsbury till universitetet  

Furedis beskrivning förhåller sig också till elementet stad i sin beskrivning 
av nodalpunkten. Liksom i Jacoby och Saids texter förknippas intellektuella 
med elementen Paris och Greenwich Village. Han lägger därefter till St. 
Petersburg, Wien och Bloomsbury.362 Nämnandet av dessa platser för tan-
karna till den fria och politiska intellektuelle som genom att leva nära andra 
eller till och med i olika gruppkonstellationer skapade material med syfte att 
förändra världen. 

I den mån det existerar någon samtida diskussion om de intellektuella bottnar 
den i en oro för vart de tagit vägen. Förr i tiden kunde frågan »var finns de 

                                                
361 Said, Representations of the Intellectual, s. 73.f.  
362 Bloomsbury är en stadsdel i London. Bloomsburygruppen bestod av Virginia Woolf, 
Leonard Woolf, E.M. Forster, Lytton Strachey, Clive och Vanessa Bell, Dora Carrington och 
John Maynard Keynes tillsammans med några andra som också associeras med Trinity Col-
lege i Cambridge. 
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intellektuella?« besvaras med geografiska hänvisningar – Paris, Wien, St Pe-
tersburg, Bloomsbury, Greenwich Village – alltihop ställen som sjöd av in-
tellektuellt liv. Idag skulle man få vrida och vända på saken och svårligen 
hitta något svar på frågan, och i universitetsstäderna finner man intelligenta 
och välutbildade personer snarare än deltagare i intellektuella miljöer.363 

Beskrivningarna av gruppens liv liknar till viss del berättelsen om karaktä-
rerna i Mandarinerna, om Sartre, Beauvoir människorna i St. Germain och 
hur livet beskrivs i skildringar av Greenwich Village. Liksom i de andra 
fallen är sexualitet en del av beskrivningen och flera skildringar tar upp att 
även om flera i Bloomsburygruppen var gifta hindrade det inte sexuella re-
lationer med olika gruppmedlemmar: ”De intellektuellas skapande roll fod-
rar att de står fria i förhållande till varje särskild identitet och varje särin-
tresse.”364 

Med andra ord kan Bloomsbury förknippas med förnuft genom koppling-
en till Trinity College, sexualitet och frihet på samma sätt som andra be-
skrivningar förhåller sig till St. Germain och Greenwich Village. Det är en 
intellektuell som genom en mindre och ganska ovanlig grupp människor i en 
londonförort får representera den fria tanken och relationen till den borger-
liga livsstil där samtalet ersatts av förmågan att konsumera, där den fria sex-
ualiteten innebär samma sak som att vara vulgär eller förlora den för borger-
ligheten så hyllade kontrollen som visar sig genom ett perfekt hem, en per-
fekt familj: ett perfekt liv.  

På samma sätt som Jacoby och Said beskriver Furedis text en förändring 
som handlar om att intellektuella som tidigare associerades med några inter-
nationella brännpunkter som Paris och St. Germain eller Bloomsbury för-
svunnit till förorten, den lilla staden, universiteten och ett annat liv. Jag tol-
kar hans beskrivning som att intellektuella lämnat det liv som hyllar frihet i 
förhållande till andra former av institutioner och snarast blivit professionella 
akademiker, men inte bara det: intellektuella har vänt den fria livsstilen ryg-
gen för ett borgerligt liv där vare sig fri sexualitet eller fria tankar är en del 
av vardagen. Den kretsar snarare kring nya positioner och rivalitet och inte 
samarbeten för att förändra världen. Det har skapat en ny typ av akademiker: 
en streber som jagar titlar snarare än förklaringar.   

Furedis text förhåller sig till föreställningen om livet i St. Germain eller 
Greenwich Village så som det livet beskrivs i exempelvis Mandarinerna. 
Istället för grundläggningsmyten som representeras av Antigone, Sokrates, 
encyklopedisterna eller Zola är det en myt som snarast handlar om det liv 
som representeras av Sartre och Beauvoir. Ett liv där frihet i det närmaste 
överordnas vad som sägs. I alla fall om vi får tro Beauvoirs skildring. Istället 
för att intellektuella kämpar för universella världen och deltar i kamp för ett 
bättre samhälle arbetar han eller hon i första hand för sin egen skull.  
                                                
363 Furedi, Vart har alla intellektuella tagit vägen? s. 36.  
364 Ibid., s. 39.  
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I Furedis beskrivning har intellektuella lämnat den politiska kampen 
bakom sig till förmån för ett liv som borgerlig akademiker, ett liv som ger 
dem en falsk känsla av frihet genom att de genom sin forskning uppfattar sig 
som fria i förhållande till de politiska krafter som vill kontrollera dem. Och 
så länge de kan forska, eller i alla fall söka pengar till självständig forskning, 
lever de med en föreställning om sig själva som fria.  

De förborgerligade 
Elementet stad, som i den första delen av resultatanalysen användes för att 
beskriva en förvandling från det medeltida till det moderna genom skillna-
den mellan landsbygd och stad, har i den andra delen använts (med hjälp av 
kopplingen till St. Germain och dess motsvarigheter) för att reartikulera 
noden. En reartikulering som därefter används för att beskriva samtidens 
intellektuella som allt mer borgerliga genom att de inte längre befinner sig i 
närheten av någon av dessa politiska brännpunkter.  

En reartikulering av den första delens beskrivningar kan utläsas genom att 
intellektuellas antagonist uteslutande beskrivs som en borgerlig livsstil istäl-
let för kyrkan och religionens moraliska rättesnöre. Friheten står fortfarande 
i centrum, men det är inte en kamp mellan religionen och förnuftet, mellan 
ljus och mörker. Istället handlar det om intellektuellas hotade livsstil, en 
livsstil som idealiserats genom kopplingen till St. Germain och några andra 
stadsdelar i New York och London. Det är en livsstil som i mångt och 
mycket handlar om ett hedonistisk leverne. Den religiösa moral som präg-
lade den första delens beskrivningar har reducerats från en föreställning om 
att religionen var en del av den diskurs som präglade människors sätt att 
tänka till att begränsa intellektuellas sexualvanor.  

Även om bidragen inte utvecklar en särskild diskussion om intellektuellas 
frånvaro i förhållande till stad beskrivs samtidens intellektuella som något 
annat än Sartre. De lever med andra ord inte ut den fria livsstil som koppla-
des ihop med beskrivningen av en total eller om man så vill universell intel-
lektuell.  

Sammantaget beskrivs intellektuella som allt mer borgerliga. De lever ett 
liv som de inledande beskrivningarna beskrev som en motsats till den fria 
livsstil som kopplades samman med nodalpunkten och särskilt den livsstil 
som för tankarna till Sartre eller Beauvoir. Bidragen förenar inte bara nodal-
punkten med St. Germain utan också dess internationella ekvivalenser som 
Greenwich Village, Bloomsbury och den särskilda livsstil som präglar dessa 
platser. Texterna beskriver hur de tömdes på intellektuella på grund av efter-
krigstidens gentrifiering. De kaféer och billiga restauranger som fanns i Gre-
enwich Village (eller motsvarande stadsdelar i andra större städer) gjordes 
om till vinbarer och gym till efterkrigstidens köpstarka generation. Det inne-
bar att de som tidigare försörjde sig som författare och skribenter trycktes ut 
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på grund av renoveringar och efterföljande hyreshöjningar. De tvingades 
försörja sig genom en tjänst på de universitet som växte fram för att möta det 
postindustriella samhällets behov av en utbildad arbetskraft.365 I de flesta fall 
kom de expanderande utbildningsinstitutionerna att placeras utanför stads-
kärnorna med resultatet att intellektuella försvann från städerna och därmed 
lämnade dess konflikter utan analys. Förändringen gällde i första hand Nor-
damerika, St. Germain och dess etablissemang finns fortfarande kvar. Men 
även om det går att beställa en kopp kaffe på Café de Flore sitter inte Sartre 
eller Beauvoir vid något av kaféets bord. 

I det följande ska vi titta närmare på hur andra delens beskrivningar för-
håller sig till det förnuft som liksom frihet var ett av de element som fyllde 
nodalpunkten med innehåll i den första delens beskrivningar och skapade 
intellektuella genom att koppla noden till elementen modern, förnuftig, fri 
och och politisk.  

Från förnuftig till akademiserad 

I den första delen inkluderar det moderna och upplysta samhället elementet 
förnuft och universalism, som i sin tur hänger samman med föreställningen 
om att vetenskapen genom sina landvinningar skulle frigöra människan från 
det mystiska mörker som dittills omslutit henne. Elementet upplysning inne-
håller också en föreställning om att intellektuella ska berätta, eller om man 
så vill upplysa medborgarna, och på så sätt frigöra dem från det religiösa 
förtryck som bestämt deras sätt att tänka.   

Läsningen av den andra delens bidrag visar att myten om det postmoder-
na till skillnad från det moderna, som länkade intellektuella med staden och 
upplysning, beskriver intellektuella som utflyttade och därefter förbinder 
noden med en allt mer specialiserad vetenskap, ett allt mer specialiserat 
språk och i förlängningen allt mindre upplysning.   

I den första delen förenades elementet språk med nodalpunkten, ett ele-
ment som i sin tur länkades med nationalism i förhållande till universalism. 
Encyklopedisterna valde till exempel att lämna latinet till förmån för franska 
för att på så sätt nå ut till så många som möjligt. Eftersom de visste att stora 
delar av befolkningen inte kunde läsa valde de att tillsammans med encyklo-
pedin publicera ett stort antal planscher för att beskrivningarna av exempel-
vis maskiner skulle kunna komma de som inte kunde läsa tillgodo.366  

                                                
365 Förvandlingen av St. Germain eller Greenwich Village är långt ifrån unik. Fenomenet med 
gentrifierade innerstäder diskuteras i exempelvis nämnda Den kreativa klassens framväxt av 
Richard Florida. 
366 Det var alls inte självklart att kunna läsa trots att många människor hanterade många 
gånger komplicerad mekanik. Det är intressant att jämföra planschtekniken med en av encyk-
lopedisternas nyckelvetenskap medicinen som än idag gärna använder sig av bilder för att på 
olika sätt åskådliggöra olika former av sjukdomar eller centrala fyndigheter. En vetenskap 
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Zolas brev till den franske presidenten kan uppfattas som poetiskt, men 
långt ifrån obegripligt. Brevet publicerades i en dagstidning med syfte att få 
så stor spridning som möjligt. Det gällde också Sartre och Beauvoirs artiklar 
och böcker som inte är särskilt svåra att ta sig igenom.367 De ville också ge-
nom tidskrifterna Les Tempes Modernes, J´accuse och sina teaterpjäser nå ut 
till en större publik och på samma sätt som encyklopedisterna upplysa sina 
läsare och därigenom jobba mot en samhällsförändring. Beskrivningarna 
målar upp en bild av intellektuella som vill förmedla sina tankar till så 
många som möjligt eller med andra ord upplysa. Analysen av den andra 
delens texter visar hur akademiseringen lett fram till en helt ny begreppsar-
senal eller ett akademiskt språk som kan vara lika obegripligt för lekmannen 
som latinet under medeltiden. 

Redan i den första delen inleddes kritiken mot den tilltagande speciali-
seringen inom akademin. Både Nizan och Geiger beskrev det som att veten-
skapen grenat ut sig till vetenskaperna. Men kritiken mot utbildningen var 
inte generell, såväl Gramsci som Mannheim var positivt inställda till den 
högre utbildningens utbyggnad.  

I den andra delens texter beskrivs en utveckling där det hänt något, såväl 
när det gäller specialiseringen och de av intellektuella publicerade texternas 
läsbarhet. Och därmed förnuftets möjlighet att spridas. Den andra delens 
bidrag beskriver till och med hur ambitionen att upplysa en större grupp 
människor ersatts av en ambition att producera texter för akademin med 
syfte att göra karriär inom detta fält snarare än att upplysa en större allmän-
het, vilket kan beskrivas som skillnaden mellan förnuft och akademisering.368 

                                                                                                              
som på många sätt specialiserats, men fortfarande lutar sig mot stora berättelser. Varav en de 
största är genen (som i regel beskrivs med hjälp av en illustration) som på olika sätt ersatt 
religionen och gud som bakomliggande förklaring till allt från specifika sjukdomar till sociala 
handlingar. Det är inte bara planschen som fortfarande kopplas samman med medicinen. 
Språket, inte minst genom kopplingen till medeltidens latin är fortfarande starkt förknippat 
med denna vetenskap. Kroppens muskler har latinska namn och många handgrepp har la-
tinska namn. Det är alltså en av de vetenskaper som genom sitt språk behållit sitt avstånd till 
det övriga samhället. Andra vetenskapsområden har genom ett allt mer komplicerad språk-
bruk kommit att öka avståndet mellan vetenskapare och (vetenskaps)brukare. 
367 Vare sig Det andra könet, Avled stilla eller Beauvoirs biografier som inleds med en Famil-
jeflickas memoarer är svåra, tvärt om. Det är litteratur av bästa märke. Sartres Orden, Äcklet 
eller Muren tillhör också en kategori böcker som kan sägas vara relativt lätta att ta sig ige-
nom, om än med många bottnar. Men hans filosofiska texter är betydligt mer svårforcerade. 
Egots transcendens eller Till frågan om metoden kräver en hel del av läsaren.   
368 Det är lätt för en läsare av samtida vetenskapsfilosofiska texter att instämma. Att läsa 
Derridas Of Grammatology, Butlers Gender Trouble, Foucaults Diskursens ordning eller 
någon av Alexanders eller Laclau och Mouffes texter innebär en betydande utmaning även för 
den som uppfattar sig själv som en del av fältet. Begrepp som dekonstruktion, metanarrativ, 
simulakra, intertextualitet och liknande kan verka främmande till och med för den som lever i 
den akademiska språkmiljön. Det är begrepp som förekommer i texter som i första hand 
producerats för akademin. De är om man så vill texter skriva för specialister. Jag skulle vilja 
påstå att akademins interna specialisering i många fall resulterat i att vetenskapare som befin-
ner sig i samma delfält av det vetenskapliga har svårt att förstå varandra. Långt ifrån alla 
sociologer begriper varandras teoretiska utgångspunkter trots att de dagligen delar kafferum. 
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I det följande kommer jag att titta närmare på hur den andra delens texter 
förhåller sig till elementet förnuft, om myten om det postmoderna och den 
andra delens inledande beskrivningar som framställer intellektuella som allt 
mer specialiserade i förhållande till elementet förnuft.  

Culture of critical discourse (CCD) 

A second episode in the emergence of the New Class is the rise of diverse 
vernacular languages, the corresponding decline of Latin as the language of 
the intellectuals, and especially their scholarly production, Latin becomes a 
ritual, rather than a technical language.369  

De nya intellektuella eller den nya klass Gouldners text ställer mot tradition-
ella intellektuella möjliggjordes genom att överge latinet som numera endast 
lever kvar som en ritual. Gouldner skriver vidare att intellektuella därmed 
fick större förståelse för de människor som skulle företrädas. Jag tolkar det 
som att han jämför hur medeltida präster genom att leva avskiljt såväl fysiskt 
som språkligt hade både svårt att förstå och upplysa människorna.  

När latinet övergavs som vetenskapens språk innebar det inte bara att det 
blev lättare att kommunicera med omgivningen, det innebar också att nya 
områden blev föremål för vetenskapen. Latinet begränsade vetenskapen till 
att i första hand ägna sig åt religiösa frågor, och övergången till franska in-
nebar därmed mer profana undersökningsområden. Som vi kommer ihåg var 
Diderot och de andra författarna till encyklopedin lika intresserade av meka-
nik och hur maskiner fungerade som politik och filosofi.  

Men som Gouldner påpekar var det inte bara vad som studerades som 
förändrades, det gällde också hur vetenskapen förhöll sig till det studerade. 
Gouldner benämner skillnaden som en modern kritisk diskurs. 

The central mode of influence used by and characteristic of the New Class is 
communication – writing and talking. Unlike the old class, they do not buy 
conformity with their interests but seek to persuade it. Unlike politicians, 
they normally do not have force available to impose their goals. The new 
class gets what it wants, then, primarily by rhetoric, by persuasion and argu-
ment through publishing and speaking.370  

Kommunikationen är lika central för den nya klassen som för den gamla och 
texten beskriver hur kampen för att tala och tillgången till medier för att föra 

                                                                                                              
Specialiseringen gäller inte bara samhällsvetenskapen utan andra delar av vetenskapsfältet 
som fysik, medicin eller biologi. Om det är svårt för en sociolog att förstå en annan sociolog 
blir det inte lättare för sociologer och biologer att kommunicera.  
369 Gouldner, The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class, s.1. f.  
370 Ibid., s. 64. 
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ut sitt budskap är det som förenar intellektuella historiskt. På så sätt är språk 
och upplysning centrala element i Gouldners bidrag. 

Texten förbinder nodalpunkten med elementet kritisk diskurs. En diskurs 
som i sin tur hänger ihop med den högre utbildningen på så sätt att utbygg-
naden av den allmänna utbildningen medförde att allt fler fick tillgång till ett 
vetenskapligt språk. Därmed blev den kritiska diskursen tillgänglig för allt 
fler. Den allmänna utbildningen ledde till att såväl de ekonomiskt starka 
krafterna som föräldrar förlorade ensamrätten att överföra sina egna och de 
dominerande klassvärderingarna till sina barn.  

Gouldners beskrivning indikerar en slags demokratisering av kunskapen 
där kunskapen som i ett tidigare samhälle endast tillhörde medeltidens präs-
ter kom att bli allmän tillgång genom ett utbyggt skolväsende. Men det var 
inte en religiös diskurs som blev allmän utan det var ett profant förnuft. Ett 
förnuft som Gouldner beskriver som en allmän kritisk diskurs, en diskurs 
som utmanade alla auktoritära kunskapssystem.371  

The shared ideology of the intellectuals and intelligentzia is thus an ideology 
about discourse. Apart from and underlying the various technical languages 
(or sociolects) spoken by specialized professions, intellectuals and intelli-
gentsia are commonly committed to a culture of critical discourse (CCD). 
CCD is the latent but mobilizable infrastructure of modern “technical” lan-
guages.372 

Den kritiska diskursen syftade till att upplysa och på så sätt åstadkomma 
förändring. Det gemensamma är förhållandet till förnuftet som ett ideal och 
därmed kan detta nya sätt att tala och tänka sammanfattas i en kritisk (för-
nuftig) diskurs som i sin tur skapar en universell gemenskap: ” … CCD, 
might not be seriously divided or to be hostile to one another in some ways. 
Still, despite those decisions, there is a special solidarity brought by the shar-
ing of a language.”373 Läsningen av Gouldners text är så här långt en uppvis-
ning i modernt framstegstänkande. Och liksom den idealtypiska intellektu-
elle används konstruktionen för att etablera motsatsen till den moderna upp-
lysningen: akademiseringen.   

När Gouldner därefter etablerat elementet språk och förnuft med före-
ställningen om en universell gemenskap använder texten etableringen för att 
visa hur det allt mer akademiserade språkbruket lett till att samtidens intel-
lektuella avskärmar sig från det övriga samhället. Istället för att upplysa har 
den kritiska diskursen förvandlats till ett internt språk. Intellektuella slutar 
med andra ord att upplysa.  

Specialiseringen och det akademiska språkets utveckling medför att den 
kritiska diskursen numera uppfattas som lika främmande som latin för den 

                                                
371 Gouldner, The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class. s. 44. 
372 Ibid.,s. 28. 
373 Ibid., s. 30.  
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som inte behärskar begreppsprosan. Inte nog med det, när de akademiserade 
intellektuella försöker beskriva samhället med hjälp av det allt mer kompli-
cerade språket kan de förlora kontakten med undersökningsobjektet.  

Academizaition often withdraws concern from the major crises of society, 
sublimating it into obsessive puzzle-solving, into ”technical” interests. Obse-
quious professors may teach the advanced course in social cowardice, and 
specialists transmit narrow skills required by bureaucracies.374 

Gouldner beskriver förändringen som att sociala problem förvandlas till 
tekniska i händerna på de akademiserade intellektuella. De tekniska begrep-
pen tenderar i sin tur att skapa ett avstånd mellan undersökaren och det som 
undersöks. Istället för att uppröras över svältkatastrofer eller militära över-
grepp analyseras katastrofens uppkomst eller hur massmedia manipuleras. 
Det spelar inte längre någon roll om intellektuella diskuterar sport eller våld-
täkt. Det finns en speciell jargong, ett akademiskt tekniskt språk, ett vri-
dande och vändande som gör att fenomenet blir ett fenomen för sig, utan 
kopplingar till något som händer människor i deras vardag.375 Intellektuella 
blir därmed som allt mer distanserade: akademiserade.  

Det är en, om än skärpt, kritik som vi känner igen från den första delens 
beskrivningar. Nizan skrev att intellektuella slutat beröra för att de själva 
slutat beröras. Geiger skrev att specialiseringen ledde fram till att de tyst-
nade. Och i båda fallen hängde avståndet samman med språk och intellektu-
ellas oförmåga att upplysa.  

Den politiskt känslige 
Foucaults text kopplar på samma sätt som Gouldners samman intellektuella 
med högre utbildning. Liksom Gouldner beskriver Foucault den högre ut-
bildningen som förändrad.  

Läsningen visar att universiteten i allt större utsträckning blivit de intel-
lektuellas huvudsakliga arbetsgivare. På samma sätt som Gouldner skriver 
Foucault att den högre utbildningen akademiserats och att kopplingen mellan 
teori och praktik förändrats, samt att det förnuft som varit de intellektuellas 
maktmedel numera fungerar som insats på det akademiska fältet i jakt på 
inflytande snarare än som ett medel att upplysa.  

This process explains how, even as the writer tends to disappear as a figure-
head, the university and the academic emerge, if not as principle elements, at 
least as ‘exchangers’, privileged points of intersection. If the universities and 

                                                
374 Gouldner, The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class. s. 44. 
375 En sådan framställning har beröringspunkter med Jean Baudrillards tankar om att tecknen 
fullständigt dominerar våra liv och att vi lever i en hyperrealitet där vi inte längre kan skilja 
mellan vad som är sken och verklighet. Tecken refererar snarare till tecken än till en realitet. 
Vi talar om terroristdåd helt utan att koppla dessa händelser till faktiskt händelse. 
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education have become politically ultra sensitive areas, this is no doubt the 
reason why. And what is called the crisis of the universities should not be in-
terpreted as a loss of power, but on the contrary as a multiplication and re-
inforcement of their power-effects as centres in a polymorphous ensemble of 
intellectuals who virtually all pass trough and relate themselves to the aca-
demic system.376 

I Foucaults beskrivning har intellektuella som författare ersatts av en aka-
demiker som kämpar om tolkningsföreträde inom det akademiska fältet sna-
rare än att upplysa en större allmänhet med resultatet att universiteten blir 
politiskt ultrakänsliga områden. Texten beskriver vidare att det inte är 
samma sak som kris för universiteten utan snarare en kris för de universi-
tetsanställdas förmåga att formulera sig inför en större publik.  

Said tolkade Foucault som att den universella intellektuelle som Foucault 
kopplar samman med författaren skulle vara Sartre. Om vi tänker oss att det 
är Sartre som är förebilden även för Foucault stämmer det väl med hur Sartre 
ersatts av en anonym akademiker.377    

I Foucaults text sammankopplas noden med elementet specifik vilket le-
der till att de lättare kan kopplas samman med element som fara, manipule-
rad, politiska partier och fackförbund. I och med att forskaren inte längre är 
på tå när det gäller politiska frågor kan de lättare bli styrda.  

När forskaren inte längre drivs av en tanke om att upplysa finns det en 
risk att han eller hon snarast söker forskningsmedel eller försörjning genom 
av andra definierade forskningsområden. Det kan i förlängningen leda till att 
forskaren manipuleras.378  

Foucaults text beskriver därmed hur intellektuella kommit att bli en del av 
de samhällsinstitutioner de ska granska. Det leder i värsta fall till att de kan 
bli manipulerade och endast följs av en mindre grupp människor som intres-
serar sig för deras specialforskning.  

Now, let’s come back to more precise details. We accept, alongside the de-
velopment of technico-scientific structures in contemporary society, the im-
portance gained by the specific intellectual in recent decades, as well as the 
acceleration of this process since around 1960. Now the specific intellectual 
encounters certain obstacles and faces certain dangers. The danger of remain-
ing at the level of conjunctural struggles, pressing demands restricted to par-
ticular sectors. The risk of letting himself be manipulated by political parties 

                                                
376 Foucault, Power/knowledge, s. 127.  
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ning. 
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or trade union apparatuses which control local struggles. Above all, the risk 
of being unable to develop these struggles for lack of a global strategy or out-
side support; the risk too of not being followed, or only by a very limited 
group.379 

Det är ett förändrat, och allt mer tekniskt, specialiserat samhälle intellektu-
ella manövrerar i. Det är med andra ord en strukturell förändring som format 
eller tvingat dem att på olika sätt anpassa sig till en ny tid. Det är ett sam-
hälle som i många fall beskrivs som postmodernt. Texten beskriver hur det 
allt mer specialiserade samhället medför att de större frågorna lämnas därhän 
till förmån för de komplicerade ämnen som präglar samtidens tekniskt och 
naturvetenskapligt intresserade vetenskap.   

Liksom när det gäller Gouldners bidrag handlar Foucaults beskrivning av 
intellektuella om akademisering. Och som akademiserade riskerar de att 
följas av allt färre, vilket är motsatsen till att upplysa, och därmed reartikule-
ras nodalpunkten.  

Sammantaget säger oss Foucault text att samtidens intellektuella inte 
längre skriver för en större publik, inte ens för forskningen i sig, utan för 
akademiska tjänster. Det kommer sig av att vetenskapen förändrats från att 
handla om filosofi, juridik och politik till allt mer specialiserade naturveten-
skaper som inte känner sig som en del av något större på samma sätt som 
”klassiska” ämnen. 

De frånkopplade 
Jacobys text kopplar liksom de andra beskrivningarna samman intellektuella 
med akademin. Texten beskriver hur universiteten från och med andra 
världskriget helt och hållet kommit att bli de intellektuellas arbetsplats: ”The 
generation born around and after 1940 emerged in a society where the iden-
tity of universities and intellectual life was almost complete. To be an intel-
lectual entailed being a professor.”380 

By the 1960s the universities virtually monopolised intellectual work; an in-
tellectual life outside the campuses seemed quixotic. After the smoke lifted, 
many young intellectuals had never left school; others discovered there was 
nowhere to go. They became radial sociologists, Marxist historians, feminist 
theorists, but not quite public intellectuals.381 

Bidraget liknar Foucaults. De intellektuella blir allt med specialiserade och 
allt mindre publika. Och på samma sätt som i Gouldners beskrivning leder 
den tilltagande akademiseringen till att intellektuellas språk förändras. Bi-
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draget skildrar liksom Gouldner och Foucaults hur det akademiska språket 
hjälper till att förfrämliga intellektuella i relation till sin omvärld.  

Den andra delens texter beskrev hur staden som intellektuellas tummel-
plats förändras i och med elementet campus som istället sammankopplar 
intellektuella med ytter- eller mindre städer. Det ledde fram till att de blev 
allt borgerligare. Texterna skildrar vidare att skillnaden mellan städernas 
kaféer och universitetens seminarierum förändrat inte bara intellektuellas 
livsstil och intressen. Flytten har också förändrat intellektuellas ambition och 
möjlighet att upplysa.  

Jacobys text beskriver hur samtidens intellektuella istället för att likt en-
cyklopedisterna eller Zola (eller Sartre och Beauvoir) engagera sig i frågor 
om moral och frihet numera endast skriver för sina kollegor, i form av mo-
nografier och korta texter i specialiserade tidskrifter.  

I den första delens beskrivningar kopplades intellektuella samman med 
elementet förnuft genom den högre utbildningen. Det upplysande förnuftet 
fungerade som en bipolär motsats till det tidigare samhällets religiösa mör-
ker. Den andra delens beskrivningar använder sig av den högre utbildningen 
för att beskriva intellektuella på ett annat sätt: som specialister, som speci-
fika.  

Gouldner förenar den högre utbildningen med en ny kritisk diskurs. Jaco-
bys bidrag beskriver hur den kritiska diskursen förändrade intellektuellas 
koppling till det övriga samhället, därefter att den högre utbildningen ledde 
till att intellektuella kopplades loss från det övriga samhället men inte längre 
för att upplysa utan för att arbeta sig upp i ett helt eget och många gånger 
slutet fält. Jacobys text beskriver förändringen genom att förknippa nodal-
punkten med elementet akademisering.  

Effekten av den tilltagande akademiseringen handlar om att intellektuella 
genom att vara beroende av universiteten som sin huvudsakliga försörjning-
skälla blir allt mindre kritiska, vilket sker genom att de fastnar i ett system 
som tvingar dem att skriva på ett särskilt sätt. Akademiseringen leder alltså 
fram till att de tidigare så kritiska intellektuella tystnar. Men det var inte den 
avsedda effekten: de trodde tvärt om att de genom det akademiska systemet 
skulle komma närmare makten.  

Genom att förena tidigare intellektuella med elementet vänster associeras 
den historiska beskrivningen och grundläggningsmyten. Akademiseringen 
medförde med andra ord att de istället för politiska blivit akademiserade.  
Den högre utbildningen fungerar därmed snarast som ett element för att rear-
tikulera representationen intellektuell som specifik snarare än att koppla 
samman noden med förnuft: ”To put this another way: the academizaition of 
a left-wing intelligentsia was not simply imposed, it was desired. For the 
leftists, appointment to state or academic bureaucracies constituted small 
steps on the path to power – or so they fantasized.”382 
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Frågan är hur det gick till när universitetsmiljön formade de tidigare fria, 
förnuftiga och politiska intellektuella? Jacobys svar på frågan är att universi-
teten endast anställde personer som “smälte in.”383 Och att smälta in i efter-
krigstidens universitetsmiljö handlade om att vara vänster. Därmed blev det 
radikala det normala, det marginella mainstream.  

Man kan föreställa sig att den kraft som fanns i radikaliteten måste vän-
das åt något håll och på ett campus långt borta från stadens bekymmer vän-
des kampen inåt. Radikaliteten riktades i många fall mot de stora berättelser 
som etablerades av upplysningen, vilket är den rörelse jag beskrivit som det 
postmoderna. De som trots denna process närde ett revolutionärt sinne fast-
nade snart i sitt eget språk och den universella ambitionen förvandlades till 
en önskan om en fast tjänst och ett drägligt liv.  

Jacoby fortsätter sin beskrivning av noden som frånkopplad från resten av 
världen. Han skriver att intellektuella liksom Geigers medeltida godsägare 
tillhör ett eget universum. De tillhör ett eget skrå. När de träffas (under se-
minarier eller på konferenser) handlar det i första hand om att jämföra sina 
texter snarare än att arbeta med en strategi för att nå ut till människor utanför 
den egna gruppen.  

Academics write for professional journals that, unlike the little magazines, 
create insular societies. The point in not the respective circulation – profes-
sional periodicals automatically sent to members may list circulation far 
higher than small literary reviews – but the different relationship to the lay 
public. The professors share an idiom and a discipline. Gathering in annual 
conferences to compare notes, they constitute their own universe.384  

Läser man vidare står det att det system som gäller för den akademiska värl-
den premierar en inomvetenskaplig diskurs. Jacoby skriver att de som eta-
blerade sig på olika universitetscampus fastnade i en karusell av intern hie-
rarki som försvårade möjligheten att skriva den typ av texter som tidigare 
intellektuella gjorde. Texten beskriver hur kvantifieringssystem, konkurrens 
om forskningsmedel tenderade att tunna ut innehållet och fila av de mest 
radikala kanterna i de texter som producerades av campuseliten. Och det är 
inte bara frågan om att samhällets brännpunkter går den rurala akademikern 
förbi. Det handlar också om förmågan att kommunicera.  

Jacoby skriver vidare att samtidens intellektuella tappat förmågan att 
förmedla sina tankar till omgivningen. Att det är få som kan skriva som Di-
derot, Zola, Sartre eller Beauvoir eller för den delen någon av de andra intel-
lektuella han refererar till i sin bok. När Jacoby förhåller sig till samtidens 
bipolära motsatser är det inte encyklopedisternas kamp eller encyklopedi han 
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refererar till, inte heller Zolas upprop J´accuse! utan det är efterkrigsintellek-
tuella som Richard Sennett och Marshall Berman.385  

Contemporary New York professors may be dressed as yesterdays New York 
intellectuals but they remain today´s professors. The difference tells. Com-
pared to average academic fare, the Writings of Sennett and Berman shine: 
compared to last generation´s, theirs are drab and pretentious, even sloppy.386   

Texten som i första hand tittar närmare på nordamerikanska intellektuella 
och associerar dem med landets motsvarighet till Paris skriver att de möjlig-
en klär sig som tidigare intellektuella med att skillnaden på andra områden 
är märkbar. Särskilt gäller det språkbehandling. Jacoby skriver att dagens 
professorer använder språket som ett informationsspråk. Det är inte bara så 
att latinet ersatts med ett för lekmannen, eller den som inte sysselsätter sig 
inom ramen för samma delfält inom respektive disciplin, förhållandevis 
obegripligt språk. När vetenskaparen vill meddela sig med omvärlden lyckas 
de inte förmedla sina budskap eftersom deras texter blir tråkiga, är krävande 
och till och med slarviga. Inte nog med det, den akademiska miljön, eller om 
man så vill den akademiserade miljön, har lett fram till att intellektuella helt 
enkelt tappat intresset för sin omvärld.  

As they obtained university slots, New Left intellectuals acquired the bene-
fits: regular salaries, long vacations, and the freedom to write, and sometimes 
teach, what they wanted. Of course, it was not this simple. Vast insecurities 
beset the academic enterprise. One´s future depended on a complex set of 
judgments made by colleagues and administrators. Academic freedom itself 
was fragile, its principles often ignored. Nor were these violations confined 
to meddling trustees and outside investigators. The treat emerged, perhaps 
increasingly, from within; academic careers undermined academic freedom. 
This may be a paradox, but it recalls an inner contradiction of academic free-
dom – the institution neutralises the freedom it guarantees. For many profes-
sors in many universities academic freedom meant nothing more than bore-
dom to be academic.387 

Intellektuella som fick de eftertraktade anställningarna vid något av de stora 
universiteten hamnade snart i en akademisk paradox. Den akademiska fri-
heten ledde fram till en känsla av att vara en trist figur. När de tidigare så 
radikala vänsterintellektuella fick den frihet de eftertraktade infann sig en 
känsla av leda. Den nya miljön saknade de spänningar som krävs för att ett 
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samtal ska leda framåt. När det radikala blir det normala slätas motsättningar 
ut och tystnaden breder ut sig.  

Jacoby kopplar samman det med en anställningspolicy där ett meritokra-
tiskt system silar bort det avvikande och behåller det lika: ”Universities en-
courage a definite intellectual form. They do not shoot, they simply do not 
hire those who are unable or unwilling to fit in.”388 I förlängningen leder det 
till att intellektuella ersätts av akademiska byråkrater som snarast admini-
strerar universitetskurser än forskar och fungerar som kritiker av sin samtid. 
Sammanfattningsvis beskrivs intellektuella som allt mer akademiserade vil-
ket kan läsas som en bipolär motsats till att upplysa.  

De tysta 
Bourdieus text delar de andra bidragens beskrivning av samtidens intellektu-
ella. Till att börja med sammankopplas nodalpunkten med elementet förnuft. 
Inte helt utan ironi beskriver han hur förnuftet knappast fallit från skyarna, 
eller förärats intellektuella genom den helige ande; vilket kan läsas som en 
koppling mellan intellektuell och striden mellan det religiösa och förnuftets 
förespråkare: filosoferna.  

Men dessa det rena förnuftets universa är inte fallna från skyarna, det är inte 
genom den helige ande de blivit till. De som idag förvånas över de svårighet-
er som humanvetenskaperna (och då särskilt sociologin) stöter på glömmer 
de stora strider som naturvetenskaperna tvingades utkämpa för att hävda sin 
autonomi gentemot politiska och religiösa makter (som för övrigt kan anfalla 
på nytt så snart som viktiga sociala intressen står på spel – t ex när det gäller 
evolutionsteorin och teorin om människans ursprung).389  

Därefter behandlar texten hur intellektuella historiskt tvingats kämpa om 
tolkningsföreträde och autonomi gentemot såväl politiska som religiösa 
makter. Texten beskriver med andra ord grundläggningsmytens föreställning 
om upplysning för att illustrera en förändring: element som vetenskap ställs 
mot politiska och religiösa makter och därmed knyts nodalpunkten samman 
med förnuft och kamp. Texten påminner oss om att kampen är en del av 
intellektuellas historia och på samma sätt som de övriga bidragen i den andra 
delen förhåller sig texten till skyldigheten att upplysa.  

Bourdieus oro knyter an till Lyotards beskrivning av det postmoderna till-
ståndet. Att intellektuella inte längre engagerar sig för förnuftets universa 
skulle kunna tolkas som att de inte längre engagerar sig i de stora berättelser 
som präglade kampen mellan det medeltida och moderna. När Bourdieu 
refererar till teorier om människans ursprung är det återkomsten av en reli-
giös diskurs som inte möter ett vetenskapligt motstånd på samma sätt som 
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tidigare. Vetenskapen gör visserligen landvinningar i form av partikelfyn-
digheter, men kopplingen mellan dessa fynd och människans vardag är inte 
en del av fyndens diskurs. Och därmed berör de inte på samma sätt. Om de 
berör alls. I värsta fall kan fynden i sig uppfattas (och beskrivas) som verk-
lighetsfrämmande (på samma sätt som grundforskning kommit att betraktas 
som onödig i relation till det som brukar beskrivas som tillämpad). Bourdieu 
skriver vidare att den kategori som genom kritik och diskussion fungerar 
som en brygga mellan den specialiserade vetenskaparen och den vanliga 
människan inte längre sysslar med sådan verksamhet. 

Utifrån den inledande etableringen skriver Bourdieu att den tystnad som 
präglar samtidens intellektuella medför att de inte längre lever upp till vare 
sig myten om den hjälte som engagerar sig gentemot den politiska makten 
eller som förnuftets försvarare. Som flera andra bidrag skriver Bourdieu att 
intellektuella lämnar de platser som utgör samhällets brännpunkter och en-
gagerar sig i en kamp som handlar om positioner inom det akademiska fältet 
snarare än att befinna sig i den offentliga debatten. Han skriver liksom 
Jacoby att när de väl etablerat sig riskerar att omslutas av en diskurs som för 
dem bort från den offentliga diskussionen snarare än mot den: ”Kampen för 
autonomin är därför först och främst en kamp mot de institutioner och agen-
ter som inför ett beroende av yttre ekonomiska, politiska eller religiösa mak-
ter i själva fältet.”390 Beroendet gör att intellektuella upplevs som tysta. Frå-
gan är hur tystnaden ska motverkas? 

De intellektuellas dubbla, paradoxala natur som jag talade om i början gör att 
varje politisk handling som syftar till att öka de intellektuellas politiska ef-
fektivitet är ägnad att uttryckas i till synes motsägelsefulla termer. Å ena si-
dan gäller det att förstärka autonomin i förhållande till olika makter, speciellt 
genom att kämpa för att garantera kulturproducenterna de ekonomiska och 
sociala villkor som autonomin kräver (särskilt när det gäller publikation av 
värdering av den intellektuella verksamhetens produkter) och genom att 
stärka de mest autonoma producenternas ställning inom varje fält. Å andra 
sidan gäller det att rycka bort de mest autonoma kulturproducenterna från det 
frestande elfenbenstornet genom att skapa de institutioner eller mekanismer 
som krävs för att ge dem möjlighet att, i kraft av sin specifika auktoritet, kol-
lektivt ingripa i politiken och kämpa för kontrollen över (åtminstone) sina 
verktyg för intellektuell produktion och konsekrering.391 

Bourdieus text kopplar ihop den högre utbildningen med frihet. Han skriver 
att utbildningens fält är det enda fält som kan garantera intellektuella den 
autonomi som krävs. Därmed liknar hans tankar om utbildning snarare 
Mannheims än Jacobys. Texten beskriver också ett hot mot den akademiska 
friheten. Intellektuella måste värna om kontrollen över produktions- och 
värderingsverktyg, och göra motstånd mot de forskningsadministratörer som 
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tvingar på dem olika former av direktiv. Samtidigt som de måste försvara sig 
mot fältets interna krafter måste de värja sig mot det externa: de måste för-
svara sig mot journalismens inflytande med förvrängda citat och karikerade 
framställningar. Till sist vill Bourdieu särskilt skydda unga forskare mot alla 
former av politisk diskriminering.392  

Liksom de andra bidragen är det intellektuellas förmåga att upplysa som 
står i centrum, och att upplysa handlar om att utifrån ett vetenskapligt förnuft 
kritiskt granska olika samhällsfenomen. Och den enda institution som kan 
garantera denna möjlighet är universiteten, och kampen för att kunna upp-
lysa handlar om att de måste förhålla sig autonoma i förhållande till de kraf-
ter som vill ta sig in på universitetsfältet.  

Utöver att det finns krafter som vill styra den akademiska inriktningen 
skriver Bourdieu att de forskare som har sin huvudsakliga utkomst genom 
anställningar på universiteten i större utsträckning än tidigare ägnar sig åt en 
kamp om positioner snarare än att forska. Och därmed faller hans beskriv-
ning in i den diskurs som kopplar samman intellektuella med elementet aka-
demisering. Men med skillnaden att akademin skapar möjligheten för ett 
kritiskt samtal, under förutsättning att friheten prioriteras, och att inte admi-
nistratörer, politiker eller journalister får allt för stort inflytande.  

De irrelevanta 
På samma sätt som de övriga beskrivningarna skildrar Baumans text en till-
tagande akademisering. Som i hans bidrag handlar om att samtidens uttol-
kare blivit irrelevanta i en samtid där marknaden kommit att avgöra vad som 
är förnuftigt och inte.  

The sorcerer´s apprentice´s feeling of having lost control over his own prod-
uct and heritage can perhaps be tracked back to the fact that the discourses of 
truth, judgement and taste, which seemed to be fully administered by intel-
lectuals (and in which only the intellectuals where the rightful participants), 
are now controlled by forces over which the intellectuals, the meta-specialists 
in the validation of been taken over by other forces – by autonomous institu-
tions of specialised research and learning, needing no validation but that con-
stantly replenished by their own, institutionally supported procedural rules, 
or by equally autonomous institutions of production, needing no validation 
other than the productive potential of their own technology. And over this in-
stitutionally fragmented world towers the new validating meta authority: the 
market, with price and ‘effective demand’ holding the power of distinguish-
ing between true and false, good and bad, beautiful and ugly.393  

Bidraget beskriver hur det blivit allt svårare för intellektuella att göra sig 
hörda i en värld där marknadskrafterna avgör vad som är skillnaden mellan 
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sant och falskt, vackert, fult, gott och inte. Det är helt nya arenor än de aka-
demiska som genom att räkna in vinster och antal tittare eller läsare avgör 
vad som är intressant. Genom att mäta intresset för olika former av kulturella 
aktiviteter avgör dessa institutioner vad som gäller, vilket leder till att många 
intellektuella upplever att deras röst inte längre räknas eftersom de tradition-
ellt inte sysslar med sådant som skapar höga tittar- eller lyssnarsiffror.  

Nodalpunkten etableras i förhållande till de upplysare som genom sin po-
sition och kontroll över samhällets medier utmanas av en kraft Bauman be-
skriver med hjälp av elementet marknaden (en tanke vi känner igen från 
Geigers bidrag, som ställde intellektuella mot företagaren).  

De ständigt närvarande opinions- och tittarmätningarna tillsammans med 
ständiga samtal om upplagesiffror kan tolkas som ett tecken på att diskursen 
om vad som är sant eller falskt, gott eller dåligt, vackert eller fult försvinner 
från intellektuella som inte längre agerar som lagstiftare. De tolkar, men 
ingen lyssnar. Antingen för att de skriver för illa, för att de inte skriver alls 
eller agerar i medier som ingen hört talas om.  

Baumans bidrag kopplar associerar dagens förändrade värld med intellek-
tuellas frånvaro. Samtiden (vilket för honom är samma sak som det postmo-
derna) är helt enkelt inte en plats eller en tid där lagstiftaren passar in.  

The pessimistic and defensive mood of the intellectuals, which presents itself 
as the crisis of European civilisation, becomes understandable if seen against 
the difficulties the intellectuals encounter whenever attempting to fulfil their 
traditional role; to wit, the role which, with the advent of the modern era, 
they were trained – and trained themselves – to perform. The contemporary 
world is ill fitted for intellectuals as legislators; what appears to our con-
sciousness as the crisis of civilisation, or the failure of a certain historical 
project, is a genuine crisis of a particular role, and the corresponding experi-
ence of the collective redundancy of the category, which specialised in play-
ing this role.394  

Texten beskriver hur den postmoderna samtiden har svårt att finna plattfor-
mar för en lagstiftare och att det i förlängningen medför att intellektuella 
känner sig missuppfattade och i värsta fall hemfaller åt pessimism. Om det 
händer vänder de sig inåt, mot kollegor snarare än att försöka upplysa de 
människor som vare sig vill eller kan förstå dem.  

Såväl Bauman som Bourdieu kan sägas förhålla sig till föreställningen 
om intellektuella som upplysare. Därmed finns grundläggningsmyten närva-
rande i deras respektive beskrivningar, vilket deras etablering av intellektu-
ella visar. Därmed skiljer sig inte deras bidrag från de andra texterna. Skill-
naden handlar i deras fall om att de är mindre fokuserade på intellektuellas 
språkbruk, de är inte heller lika fokuserade på var de bor. I Bourdieus och 
Baumans bidrag är det snarast massmedia och marknaden som beskrivs som 

                                                
394 Bauman, Legislators and Interpreters, s. 122.  
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intellektuellas antagonist. Noden ställs inte längre mot kyrkan eller den poli-
tiska makten. Det är andra krafter som utmanar förnuftet. Det är marknaden 
som vill ha snabba svar, som premierar de analyser som Jacoby betraktar 
som slappa, analyser som inte passar en resonerade intellektuell, eller en 
lagstiftare.  

Svikaren 
Said är liksom Gouldner, Bourdieu och Bauman oroad över intellektuellas 
inskränkta frihet och oförmåga att upplysa: ”Uncompromising freedom of 
opinion and expression is the secular intellectual’s main bastion: to abandon 
its defence or to tolerate tampering’s with any of its foundations is in effect 
to betray the intellectual’s calling.”395  

Beskrivningen förknippar intellektuella med frihet och förmågan att ut-
trycka sig offentligt och om de tillåter att någon påverkar deras möjlighet att 
uttrycka sin erövrade frihet är det samma sak som ett svek. 

De hårda orden är ett mer desperat rop än det som uttrycks av de tidigare 
bidragen, vilka snarast associerade intellektuella med svårbegriplighet och 
tystnad. Saids text skulle kunna läsas som en tilltagande frustration när det 
gäller skrifter som på olika sätt försöker förstå och beskriva intellektuella. 
Den tilltagande frustrationen skvallrar samtidigt om att de, eller beskriv-
ningen av dem, har en förlaga som är intimt sammankopplad med intellektu-
ellas möjlighet att upplysa och därmed grundläggningsmyten som i kampen 
mellan intellektuella, kyrkan och de politiska partierna handlar om deras 
möjlighet att tala fritt. De är som Said skriver deras uppgift. En uppgift som 
blir allt svårare när intellektuella utsätts för försök till tystnad. 

Det är inte bara marknadskrafterna som utsätter dem för tryck i Saids 
framställning. Liksom de tidigare bidragen är den tilltagande specialisering-
en ett hot mot de intellektuellas möjlighet att förmedla sig.   

Specialisation is the first of these pressures. The higher one goes in the edu-
cation system today, the more one is limited to a relatively narrow area of 
knowledge. Now no one can have anything against competence as such, but 
when it involves losing sight of anything outside one´s immediate field – say, 
early Victorian love poetry – and the sacrifice of one’s general culture to a 
set authorities and canonical ideas, then competence and that sort in not 
worth the price paid for it.396 

På samma sätt som i bidragen från Geiger, Gouldner, Jacoby, Bourdieu och 
och Foucault förknippas intellektuella med specialisering. Saids text beskri-
ver därefter hur specialiseringen leder till att forskaren förlorar sig i sitt spe-
cifika fält och i förlängningen förlorar kopplingen mellan forskningen och 

                                                
395 Said, Representations of the Intellectual, s. 89.  
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händelser i det övriga samhället. Texten framstår som en beskrivning där 
intellektuella blivit akademiserade, vilket i Saids fall innebär att man förlorar 
sig helt i sitt eget, och tappar kopplingen mellan sin egen forskning och ett 
samhälle utanför. 

Såväl Saids som de andra beskrivningarna framstår som en del av den 
förändrade diskurs som inleddes redan i den första delens beskrivningar av 
noden som allt mer specialiserad därmed etablerade tanken om dem som 
förflyttade till det som Bourdieu beskriver som elfenbenstornet. Det är en 
förändring som Furedi tar fasta på mer än någon annan i sin beskrivning av 
samtidens intellektuella.  

De partikulära 
Furedi skriver att ifrågasättandet av förnuftet lett fram till en allmän fördum-
ning. Texten beskriver hur ledande politiska företrädare på olika sätt vill 
förvandla den högre utbildningen till samhällsnyttiga institutioner. En ut-
veckling som oroar honom, och en utveckling som hans bok syftar till att 
problematisera. Furedi skriver att bidraget till debatten om intellektuella 
handlar om att: ”stödja projektet att satsa på samhällets intellektuella och 
kulturella liv att bilda allmänheten.”397 Han tar alltså fasta på att intellektu-
ella kan misstänkliggöras genom att deras anspråk på sanning ifrågasattes. 
Därmed betvivlas deras vilja att upplysa.  

Sedan 1960-talet har kulturrelativismen vuxit till en mäktig intellektuell 
strömning. Besvikelsen över upplysningstraditionen har fått många tänkare 
och delar av allmänheten att söka en mening med livet utifrån ett partiku-
laristiskt perspektiv. Den karikerade versionen av universalism som väster-
ländska institutioner stod för visade sig vara en enkel match för kritikerna när 
förtrollningen hade brutits och besvikelsen grep omkring sin under 1900-
talets senare hälft. Det betydde att den objektiva sanningen fick ta till reträt-
ten – och att alla anspråk på sanning ifrågasattes.398 

Texten framstår som en kritik och en sammanfattning av den andra delens 
bidrag: föreställningen om intellektuella som allt mer specialiserade inleddes 
redan i den första delen. I Furedis bidrag har kritiken övergått till besvikelse 
från 1960-talet och framåt. Texten kopplar ihop besvikelsen med den kultur-
relativism som hänger samman med den språkliga vändningen och förläng-
ningen i det postmoderna. Furedi skriver att det i sin tur lett fram till att alla 
anspråk på universalism och sanning ifrågasatts. 

Texten förenar elementet förnuft med en större samhällsförändring: skill-
naden mellan det moderna och postmoderna. Boken beskriver att samtidens 
förflackande (som hänger samman med det postmoderna) får en rad konse-

                                                
397 Furedi, Vart har alla intellektuella tagit vägen?, s. 25.  
398 Ibid., s. 62.  
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kvenser för intellektuella. Ett av de största hoten som Furedi identifierar 
handlar om den förändrade utbildningen och därmed förhållandet till förnuft. 
Furedi illustrerar förändringen med att andra än de som talar om vetenskap, 
såväl utom som inom fältet, använder ord som elitist eller verklighetsfräm-
mande i samband med forskningsvärlden. Furedi skriver att vetenskaplig 
noggrannhet, sanningssökande och ansträngningen att åstadkomma något i 
särklass ofta framställs som en bisarr, självupptagen och irrelevant verksam-
het.399 

Texten beskriver att enskilda forskare som bedriver passionerad forskning 
för vetandets skull riskerar att stämplas som irrelevanta. Vilket är en stämp-
ling som i en mening gjordes av Said i citatet ovan. Furedi beskriver hur en 
passionerad forskare i förlängningen riskerar att kritiseras för att ha tappat 
kontakten med verkligheten eller syssla med marginella ting. Vilket i en 
mening är precis vad Saids text gör. Said likställer i en menig forskning med 
upplysning och det är ett av specialiseringskritikens problem.400  

Furedi skriver att sanningen var ett mål i sig. Och för att illustrera skill-
naden mellan det tidigare och samtida kopplar Furedi samman elementet 
sanning med Aristoteles, Albert Einstein och Rosa Luxemburg, vilka besk-
rivs som exempel på personer som alltid sökte sanningen och som alltid ville 
lära ut den: ”Det är detta passionerade sanningssökande som har inspirerat 
generationer av tänkare under modern tid.”401 Han skriver också: ”Vilken 
definition man än väljer är det att vara intellektuell nära förbundet med sö-
kandet efter idéer och efter sanningen.”402  

Texten beskriver vidare att sanningssökandet ersatts av ett kulturklimat 
som snarast nedvärderar möjligheten att förstå och förklara olika samhälls-
fenomen och den utveckling som följer av denna skillnad. Det är helt enkelt 
förnuftet som ifrågasätts med hjälp av motsatsen till sanningen: relativismen.  

Sanningen framställs sällan som objektivt faktum utan beskrivs ofta som re-
sultatet av subjektiv insikt, som något som konkurrerar med andra likvärdiga 
perspektiv. Relativismen – ett perspektiv enligt vilket sanningsbegrepp och 
moralvärden inte är absoluta utan relaterade till de personer eller grupper 
som förfäktar dem – har fått ett stadigt grepp om kulturlivet.403 

                                                
399 Furedi, Vart har alla intellektuella tagit vägen?, s. 10.  
400 Att använda specialisering som ett sätt att beskriva forskning negativt leder till problem 
eftersom det ligger i vetenskapens logik att hela tiden sträva mot att förstå ett fenomen med 
hjälp av skarpare verktyg. Medicinen nöjde sig inte med att människan bestod av fyra väskor 
(blod, gul och svart galla samt slem). Medicinforskningen gick vidare och befinner sig för 
närvarande i en gendiskurs som i framtiden sannolikt kommer att framkalla leenden på sam-
ma sätt som vätskorna gör idag. 
401 Ibid., s. 12.  
402 Ibid., s. 41 
403 Ibid., s. 12.  
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Furedis text framstår som en idealtypisk beskrivning av hur tidigare intellek-
tuella förhöll sig till förnuftet. Tidigare generationers intellektuella lyfts upp 
till sanningssökare som alltid satte förnuftet före allt annat, och hela tiden 
ville förmedla sina upptäckter. Genom att sätta in dessa oantastliga person-
ligheter i en relativistisk miljö där allt de gjort framställs som elitistiskt, 
bisarrt eller marginellt tolkar jag Furedis framställning som att han vill lyfta 
intellektuellas betydelse på bekostnad av dess belackare. Relativisterna är 
knappast förnuftiga om de inte ser värdet i vare sig Aristoteles, Einstein eller 
Luxemburgs samhällsbidrag. 

Furedi kopplar därefter förnuftets fall till att samtidens filosofi som rim-
mar illa med ett universellt förhållningssätt till samhället. Han använder 
postmodernismen och Lyotard som en slags portalfigur som relativismens 
förespråkare.   

När kunskap allt mer betraktas som produkten av en teknisk process, och inte 
som resultatet av människans intellektuella arbete, blir förhållandet till dess 
kulturella och intellektuella rötter suddigt. Vi lever under en tid då det har 
blivit på modet att tala om författarens död, bokens död och ämnets död. 
Postmodernisten Jean-Francois Lyotard har hävdat att professorns död är 
nära förestående, och anmärkt att en professor inte är mera kompetent än en 
minnesbank när det gäller att överföra etablerad kunskap. Inte konstigt att re-
lationen mellan kunskap och dess rötter blir allt otydligare.404  

Furedi skriver vidare att myten om det postmoderna lagt grunden för det 
relativistiska tänkandet och hur det i sin tur påverkat förhållandet mellan 
kunskap och förnuft. Kunskap har förvandlats till en teknisk process. Det är 
inte längre resultatet av samlat förnuft. Elementen professor, bok, författare 
och ämnet kopplas till och med till elementet död. Jag tolkar framställningen 
som att han snarast vill framställa dessa dödgrävare som fel ute. Furedi skri-
ver nämligen att intellektuellas död är betydligt överdriven: sanningen finns! 
Det är relativismen som är problemet, men inte bara. Intellektuella bär också 
ett ansvar till beskrivningen av dem själva. Degraderingen av noden är in-
timt förknippad med de attityder till kunskapen som råder i samhället. Om 
kunskapssökande inte längre fascinerar allmänheten mister de sin särskilda 
glans.405 I linje med de andra beskrivningarna i den andra delen kopplar tex-
ten samman vetenskapens specialisering med intellektuellas tilltagande tyst-
nad.  

Institutionaliseringen av intellektuellt arbete har haft stort inflytande på det 
sätt varpå idéer och samhälle samverkar. Som professionella och experter, till 
och med som akademiska experter, vilar de intellektuellas auktoritet inte på 
kvaliteten på deras idéer utan på anspråket på expertis. Det språk som de talar 
blir allt alltmer tekniskt och specialiserat, och inte något vardagsspråk som 

                                                
404 Furedi, Vart har alla intellektuella tagit vägen?, s. 14.f.  
405 Ibid., s. 16.  
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allmänheten begriper. Den akademiska expertens nya språk återspeglar en 
livsstil som är hängiven en snäv specialisering. Genom denna process föränd-
ras själva innehållet i den intellektuella verksamheten.406 

Furedi skriver i likhet med tidigare bidrag att universiteten och de nya finan-
sieringssystemen skapar experter på områden de inte ens brinner för. Han 
skriver vidare att när intellektuella väl försöker meddela sig med omvärlden 
saknas förmågan att skriva på ett språk som berör. Den kritiska diskurs som 
Gouldner kopplar samman med intellektuella och som Jacoby beskriver som 
sloppy writing kan ytterligare förklara hur det kommer sig att de är mindre 
benägna att problematisera sin forskning i medier som i första hand vänder 
sig till en allmän publik.  

De vare sig vill eller kan beskriva eller kritisera på ett sätt som berör. De 
är inte på samma sätt som Aristoteles, Einstein eller Luxemburg offentliga 
personer som agiterar eller förmedlar sina upptäckter.  

Furedi beskriver det som en skalförändring och en grundläggande omde-
finiering av intellektuellas ambition. Istället för att fråga sig hur samhället 
hålls samman frågar man sig vilka attityder en mindre grupp har till ett be-
gränsat samhällsfenomen. Han skriver att den tilltagande specialiseringen i 
förlängningen leder fram till en betydande marginalisering, vilket gör det 
svårare att förhålla sig kritisk gentemot samhället. Och att detta i värsta fall 
kan leda till en bristande teoretisk integrering i det övriga samhället. Med 
andra ord sysselsätter sig intellektuella med inomvetenskapliga problem. De 
vänder samhälleliga bekymmer ryggen. Den ökade fragmentiseringen får en 
skjuts av en kultur där de uppmanas att söka meningen i sin specialitet och 
inte försöka fånga hela bilden. Furedi skriver att detta leder till ett problem, 
nämligen att deras specialistkunskaper får allt svårare att omvandlas till en 
offentlig diskurs.407 Vilket är en tanke han delar med Jacoby.  

Att bryta ner styrkan, stabiliteten och tydligheten i skrankorna mellan univer-
sitet och samhälle är ett medvetet försök att undergräva universitetens strävan 
efter autonomi. I Storbritannien rättfärdigas korståget med att universitetet 
tjänar snäva egenintressen hos en mäktig elit; i USA med att universitetet 
aldrig har hängett sig åt och aldrig kommer att hänge sig åt sökandet efter 
självständig kunskap.408 

Furedis text beskriver en frustration som sammanfattar flera av de tidigare 
bidragens beskrivningar av intellektuella som allt mindre intresserade av att 
meddela sig med omvärlden. Sammantaget är det en tilltagande akademise-
ring som är intimt sammankopplad med den förändring av vetenskapen som 
av Lyotard beskrivs som postmodern.  

                                                
406 Furedi, Vart har alla intellektuella tagit vägen?, s. 45.  
407 Ibid., s. 70.  
408 Ibid., s. 99.  
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De akademiserade 
Läsningen av den andra delens förhållande till elementet förnuft resulterade i 
att beskrivningarna utifrån grundläggningsmytens föreställning om en upp-
lysande intellektuell reartikulerade noden från förnuftig till akademiserad.  

I den första delen inkluderar det moderna och upplysta samhället elemen-
tet förnuft och universalism som i sin tur hänger samman med föreställning-
en om att vetenskapen genom sina landvinningar skulle frigöra människan 
från det mystiska mörker som dittills omslutit henne. Elementet upplysning 
innehåller en föreställning om att intellektuella ska berätta, eller om man så 
vill upplysa medborgarna, och på så sätt frigöra dem. 

Analysen av den andra delens beskrivningar visar att intellektuella besk-
rivs som allt mer specialiserade och allt sämre på att uttrycka sig och därmed 
sämre på att upplysa. Beskrivningarna målar upp en bild av intellektuella där 
de i allt högre grad är till för sig själva. Bidragen beskriver hur de lämnat det 
övriga samhället och numera befinner sig på ett campusområde. När intel-
lektuella rör sig åker de till andra campus- eller konferensområden för att 
läsa och kommentera varandras allt mer svårlästa alster, med syfte att snarast 
samla akademiska meriter för en akademisk karriär än att upplysa en större 
allmänhet om sina vetenskapliga fynd. 

I de olika framställningarna knyts intellektuella till den högre utbildning-
en, men inte i första hand med elementet förnuft utan snarare med speciali-
sering och akademisering. Det leder i sin tur till att intellektuella beskrivs 
som tysta eller obegripliga i förhållande till elementet upplysning.  

Om de nu skulle vilja upplysa beskriver de olika texterna hur latinet först 
ersattes av nationella språk, för att därefter övergå till ett allt mer akademiskt 
och inomvetenskapligt idiom som endast lämpar sig för internt bruk. När 
specialisten genom att publicera sina resultat på ett sätt som når ut till allt 
fler misslyckas han eller hon med att göra sig förstådd. Därmed blir det svårt 
att använda sitt förnuft för att spela en politisk roll. 

Det handlar alltså inte bara om att intellektuella i mindre utsträckning en-
gagerar sig i den offentliga debatten. De texter som produceras är mindre 
tillgängliga för andra utanför den egna ämnesspecialiteten. Det går att ställa 
förändringen mot den inledande delens beskrivningar av noden som kopp-
lade ihop intellektuella med upplysningen och det av encyklopedisterna pub-
licerade monumentalverket encyklopedin. Varje sida, varje plansch i encyk-
lopedin var en del av upplysningen och hela projektet genomsyrades av tan-
ken på att människor skulle befrias från sina bojor genom att fyllas med 
kunskap med vars hjälp de skulle ta sig ur sitt mörker. Därmed var språket så 
lättläst som möjligt och för dem som inte kunde läsa fanns planscher. Det är 
ett sätt att kommunicera som helt och hållet övergivits. 

Till sist kan läsningen av de olika bidragen sammanfattas med att intel-
lektuella som genom vetenskapen kunde upplysa människorna och ersätta 
den religiösa mystiken med förnuft lämnat scenen och istället för att enga-
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gera sig i den politiska kampen hamnat i en akademisk diskurs som blir allt 
mer inomäktenskaplig och obegriplig för andra än dem som ägnar sig åt 
samma vetenskapsområde. 

Från politisk till politiserad  
Med hjälp av myten om det moderna tillsammans med elementen förnuft, 
frihet och politik fylldes noden med ett särskilt innehåll i analysens första 
del. I den andra delen använder sig beskrivningarna av samma element, men 
analysen visade en skillnad mellan den första delens bidrag som förenade 
intellektuella med politisk kamp och den andra delens bidrag som beskriver 
intellektuella som politiserade och mindre, eller inte alls, autonoma i förhål-
lande till samhällsinstitutioner som de tidigare förhöll sig kritiska till.  

Som vi kommer ihåg från den inledande delen var relationen mellan intel-
lektuella och den politiska makten grundläggningsmytens kärna, en kärna 
som innehöll elementen frihet och förnuft. I myten uttrycktes autonomin 
genom en politisk handling: genom Antigones val att betala det högsta pri-
set, Sokrates självmord, encyklopedisternas textproduktion och Zolas upp-
rop gjordes i relation till en politisk makt i form av kung Kreon, de styrande 
i Aten, den gamla regimen och de folkvalda i Paris. Att vara intellektuell 
handlade om att agera i relation till den politiska makten.409  

I den första delens beskrivningar medförde myten om det moderna att den 
religiösa diskursen ersattes av den politiska, och därmed kom prästen att 
ersättas av intellektuella som förnuftet, smaken och moralens organisatörer.  
Kampen mellan encyklopedisterna, kyrkan och den gamla regimen är den 
myt som tydligast illustrerar skiftet. De förföljdes på olika sätt och hotades 
med såväl fängelse som andra straff. Kampen mellan antagonisterna ledde  
drygt ett århundrade senare till att Zola tvingades till landsflykt av politiker 
som genom beslutet och att ta ifrån honom flera förtjänstordnar försökte 
framställa honom som en icke-förnuftig person.  

Redan i den första delens beskrivningar anklagades intellektuella för att 
inte agera politiskt. Istället för en diskussion om universella värden ägnade 

                                                
409 Det är en antagonistisk relation som av Mouffe efterlystes i den samtida politiska debatten, 
en antagonistisk kamp vilken hon beskrev som helt avgörande för det politiska samtalet. I 
samband med hennes definition av politik som en antagonistisk kamp mellan olika hegemon-
iska krafter skrev hon till och med att det universella och rationella samförstånd som präglar 
samtidens politiska aktörer lett in det demokratiska samhället på fel spår. Demokratin är med 
andra ord beroende av ett pågående samtal. Demokrati är enligt Mouffe inte ett statiskt till-
stånd utan något som hela tiden måste upprätthållas, och upprätthållandet sker mellan två eller 
flera läger som utmanar varandra. Mouffe efterlyser en större utmaning av den politiska 
makten och därmed kan vi spåra en koppling mellan hennes föreställning om politik och 
grundläggningsmytens antagonism mellan den enskilda aktören och den politiska makten. 
Om det är så att intellektuella blivit en del av den politiska makt de ska granska har de med 
andra ord övergivit sin roll som maktens antagonister.  
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de sig åt frågor om nationalism. Istället för att intellektuella frågade sig vad 
det goda livet skulle vara, istället för att fundera över hur samhället skulle 
kunna förändras och förbättras för alla, fokuserade de på nation och den 
egna nationen i förhållande till andra. Därmed blev diskussionen om nation 
till en diskussion eller en diskurs om nationalism: en diskurs som beskrev de 
intellektuellas agerade som motsatsen till universalism.  

Benda och Nizans bidrag var i allra högsta grad bekymrade över hur in-
tellektuella förhöll sig till den politiska makten. Istället för kamp associeras 
noden med svek och tystnad. Sammantaget agerade inte intellektuella poli-
tiskt, vilket är samma frånvaro som illustrerades i såväl Geigers som Beau-
voirs beskrivningar. Geigers text målade upp en bild av intellektuella som i 
allt högre grad specialiserade och därmed på väg att tystna. Beauvoirs bidrag 
var direkt kritiskt till intellektuellas tystnad och i synnerhet deras självpå-
tagna, vad som beskrivs som, ideologisk censur. 

I samband med diskussionen om nationalism innehöll beskrivningarna 
elementet språk. Språket hängde först och främst samman med möjligheten 
att upplysa, vilket handlade om att medeltidens intellektuella (prästerna) 
använde latin för att beskriva världen. Ett språk som i och med encyklope-
disterna ersattes med ett förnuftigt och kritiskt vardagsspråk. Men encyklo-
pedisternas ambition att meddela sig med alla förändrades över tiden, och 
Nizan beskrev redan i den första delen hur intellektuella lade sig till med ett 
mer komplicerat vetenskapsspråk, vilket kom att bli helt centralt i den andra 
delens beskrivningar av deras förhållande till förnuft.  

Kopplingen mellan språk och nationalism har försvunnit i samband med 
den andra delens framställningar. Istället beskrivs språket som en kritisk 
diskurs eller ett vetenskapligt språk som oavsett nationell tillhörighet blivit 
allt mer komplicerat. Det har i sin tur lett fram till att intellektuella fjärmar 
sig från såväl de samhällsproblem som människor upplever som förmågan 
att beskriva dem.  

I de olika framställningarna hänger språkets förändring från latin till nat-
ionellt och därefter till vetenskapligt och obegripligt samman med elementet 
specialisering. Även om intellektuella talar beskriver de allt för komplice-
rade fenomen på ett allt för komplicerat sätt. Deras undersökningsområden 
ligger bortom den vanliga människans, och de beskriver sina vetenskapliga 
fyndigheter på ett sätt som få kan förstå. 

Analysen visar att elementet politik reartikuleras och ersättas med politi-
serad och på så sätt förändra nodalpunkten på samma sätt som förnuft och 
frihet kommit att bytas ut mot elementen specifik, borgerlig och akademise-
rad.  
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Den nya klassen 
Om vi tittar närmare på den andra delens beskrivningar av hur intellektuella 
förhåller sig till elementet politik inleder Gouldner sitt bidrag med att för-
knippa noden med en ny klass. Texten beskriver till och med intellektuella 
som resultatet av en nytt klassystem.  

Klasskopplingen byggs upp genom en historisk beskrivning där intellek-
tuell inledningsvis associeras med myten om det moderna. Beskrivningen 
inkluderar element som sekularisering, feodalismens sammanbrott och möj-
ligheten för intellektuella att migrera mellan nationer med ambitionen att 
söka skydd. Det var i sin tur möjligt genom ett utbyggt utbildningssystem 
där de nya intellektuella (lärarna) kunde skaffa sig en försörjning tillsam-
mans med en känsla av att vara förespråkare för samhället som helhet samt 
förmedlare av en vad Gouldner benämner som ny kritisk diskurs.410  

Så långt kan man säga att Gouldner sammanfattar diskursen om intellek-
tuellas förhållande till förnuft och frihet. Därefter handlar texten om hur de 
använder sitt förnuft och sin historiskt erövrade frihet.  

För att illustrera nodens förhållande till det politiska delar Gouldner upp 
den nya klassen i två fraktioner: den tekniska och politiska: ”There are at 
least two elites within the new class: (1) intelligentsia whose intellectual 
interests are fundamentally ”technical” and (2) intellectuals whose interests 
are primarily critical, emancipatory, hermeneutic and hence often politi-
cal.”411  

När Gouldner beskriver den politiska klassen använder han element som 
kritik, frihet och hermeneutisk (vilket jag uppfattar som tolkande eller om 
man så vill granskade, motsatsen till att ta något för givet).  

De två eliterna levde inledningsvis sida vid sida, men den tekniska kom 
så småningom att ta över. Det kom sig av att politiska intellektuella, till 
skillnad från den tekniska intelligentsian blev allt mer vad jag skulle vilja 
sammanfatta med elementet politiserad. Det hänger samman med att intel-
lektuella blev öppnare med vilken politisk tillhörighet det hade. De kunde 
inte längre sägas ha ett autonomt kritiskt förhållande till de politiska krafter 
de genom historien haft som antagonist. Istället för att betrakta sig själva i 
förhållande till politiken problematiserade intellektuella frågan huruvida de 
är republikaner eller demokrater: ”Intellectuals (as distinct from intelligent-
sia) have a clear party preference in the United States. They are united in 
their distaste for the Republican Party and by their preference for the Demo-
crats.”412 Genom att vara antingen eller knyts de på så sätt samman med poli-
tiken snarare än etableras i relation till den politiska makten som myten och 
diskursen postulerar. Därmed kan man läsa Gouldners text som att intellek-
tuella politiserats.  
                                                
410 Gouldner, The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class, s. 1.ff.  
411 Ibid., s. 48.  
412 Ibid., s. 16. 



 202 

I Gouldners beskrivning är tekniska intellektuella (intelligentsian) friare i 
förhållande till den politiska makten i relation till andra intellektuella. Sam-
mantaget förefaller det som att grundläggningsmyternas hjälte ersatts av en 
politiserad intellektuell som kastat in handduken som folkets företrädare och 
istället blivit en del av den politiska apparaten. Den tekniska intelligentsian 
tar därmed över som nodens arvtagare, vilket inte minst sker genom tilläg-
nandet av den kritiska diskursen.  

Linked to the past by its cultural heritage, the New Class is also freed from 
the past by its CCD. Both its historical rooting and its utopian perspective al-
low it continuity in time. Its orientation to the ”totality” endows it with a 
cosmopolitanism facilitating political diagnosis, the decoding of events in the 
largest context, from a national, international, and increasingly, a world-
system standpoint. In general, the decoding power of the New Class, being 
function of its cultural stock, is unsurpassed by other class. This means that 
its capacity for political diagnosis or orientation is also unsurpassed.413 

Gouldner beskriver den kritiska diskursen som oöverträffad när det gäller 
intellektuellas möjlighet att förhålla sig till sitt arv. De är både kulturellt 
knutna till föreställningen om vad en intellektuell är eller bör göra, men den 
kritiska diskursen gör samtidigt att de kan frigöra sig från arvet. Gouldner är 
positiv till de nya intellektuellas möjlighet till kontinuitet, alltså att föränd-
ras.  

Gouldner vill att intellektuella ska förändras, att grundläggningsmytens 
intellektuella spelat ut sin roll, men att nya intellektuella genom sin histo-
riska koppling kan gå vidare och fortfarande, och inte minst genom en kri-
tisk diskurs diskutera frågor ur ett globalt perspektiv.  

Därmed förhåller sig Gouldners text till diskursens föreställning om intel-
lektuella som nationella, en föreställning som i första hand präglade den 
första delens föreställningar om en svikare och förrädare. Gouldners be-
skrivning liknar också Mannheim och Gramscis där intellektuella skildras 
som fritt svävande eller organiska.  

Den tekniska intelligentsian har därmed förutsättningar att ställa politiska 
diagnoser på samtiden. Och sammantaget är Gouldners beskrivning positiv 
till intellektuellas möjlighet att handla. Klassens ena elit har visserligen poli-
tiserats men det finns fortfarande en del som genom sin kritiska diskurs kan 
upprätthålla grundläggningsmyten föreställning om en fri, förnuftig och 
politiskt handlande intellektuell.  

Det som skiljer Gouldners text från övriga är marxistkopplingen. Intellek-
tuella står till vänster och beskrivs som att de befinner sig i marginalen eller 
på sidan av. Intellektuella är därmed inte en del av den politiska makten utan 
som en egen ny klass som befinner sig, liksom Mannhiems fritt svävande 
intellektuella, om än inte ovan, så vid sidan av den samhällskategori som de 

                                                
413 Gouldner, The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class, s. 85. 
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ska kritisera. Texten beskriver både förnuftet och intellektuellas möjlighet 
att upplysa som möjlig. Den kritiska diskursen behöver inte vara så pass 
komplicerad att de människor som berörs inte förstår. Den nya klass hans 
bidrag beskriver har fortfarande förmågan att kommunicera sina tankar. 

Praktikern 
På samma sätt som Gouldner beskriver Foucaults bidrag en förändrad intel-
lektuell, även om texten inte använder elementet klass och elit utan behand-
lar skillnaden mellan universell och politiserad. Liksom i Gouldners bidrag 
inleds reartikuleringen av noden och elementet politik genom en koppling 
till myten om det moderna.  

For a long period, the ‘left’ intellectual spoke and was acknowledged the 
right of speaking in the capacity of master of truth and justice. He was heard, 
or purported to make himself heard, as the spokesman of the universal. To be 
an intellectual meant something like being the consciousness/conscience of 
us all... Some years have now passed since the intellectual was called upon to 
play this role. A new mode of ‘connection between theory and practice’ has 
been established.414 

Vänster ska läsas som fri i förhållande till den etablerade makten snarare än 
vänster som i politiskt färgad. Att vara vänster innebär i Foucaults beskriv-
ning att förhålla sig till det universella snarare än det nationella. Det innebär 
att vara ett samvete för alla; en uppgift som intellektuella lämnat bakom sig. 
Det har istället etablerats en ny praktik mellan teori och praktik en praktik 
där intellektuella inte längre agerar som universella samveten: 

This new configuration has a further political significance. It makes it possi-
ble, if not to integrate, at least to rearticulate categories which were previous-
ly kept separate. The intellectual par excellence used to be a writer: as a uni-
versal consciousness, a free subject, he was counterposed to those intellectu-
als who were merely competent instances in the service of the state or the 
capital – technicians, magistrates, teachers.415 

Foucault skriver att den intellektuelle par excellence: den fria författaren, 
ersatts eller utmanats av en rad yrkeskategorier. Det är fler som deltar i det 
politiska samtalet, vilket skulle kunna innebära att fler kunde delta – vilket 
också är fallet – men paradoxalt nog leder det till att noden förändras och 
blir mindre kritiskt genom att flera av dessa yrkesgrupper är beroende av den 
stat eller den politiska makt de ska kritisera. Det blir allt svårare för den 
större gruppen att agera politiskt. De kan arbeta med att finna och kritisera 

                                                
414 Foucault, Power/knowledge, s. 126.  
415 Ibid., s. 127. 
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ideologiska fragment i forskningstexter, men det blir svårare att formulera en 
kritik mot de ekonomiska och politiska system de är beroende av:  

The essential political problem for the intellectual is not to criticise the ideo-
logical contents supposedly linked to science, or to ensure that a correct ide-
ology, but that of accompany his own scientific practice as creating the pos-
sibility of a constituting a new politics of truth. The problem is not changing 
people’s consciousness – or what’s in their heads – but the political, econom-
ic, institutional régime of the production of truth.416 

Politiseringen, som i sin tur hänger samman med specialiseringen och intel-
lektuellas starkare knytning till forskning och andra av staten sanktionerade 
yrkeskategorier, medför ett starkare förhållande till politiken. Och som vi 
lärt oss genom analysen räcker det inte med att vara läkare, psykiatriker eller 
sociolog för att vara intellektuell. En intellektuell ska agera som intellektu-
ell, vilket innebär att kasta av sig politiseringens fjättrande kostym. Det gäl-
ler att kritisera – att upplysa – vilket handlar om att kämpa mot den politiska 
makten, vilket intellektuella inte längre gör i Foucaults framställning. I hans 
beskrivningar har intellektuella förvandlats, eller reartikulerats, till specia-
lister som till och med (som Oppenheimer) går den politiska maktens ären-
den.  

Teoretikern 
Jacobys text förenar nodalpunkten med såväl dreyfusaffären som Zola och 
därmed elementet politik och politisk kamp. Bidraget identifierar på samma 
sätt som de andra en kamp mellan de radikala (intellektuella) och de konser-
vativa som i hans bidrag benämns ”anti-Dreyufusards”: ”Until Recently 
arguments about ”intellectuals” took their cue from the Dreyfus Affair of the 
1890s. The artists, writers, and teachers, including Emile Zola, who chal-
lenged the state´s prosecution of Dreyfus, became known as the ”intellectu-
als”. For the anti-Dreyufusards they were a new and objectionable group.”417 
Därmed utgår beskrivningen från grundläggningsmytens föreställning om 
intellektuella som den politiska maktens antagonister.  

Jacoby skriver därefter att samtidens konservativa krafter, inte minst ge-
nom makten över massmedia och ett enklare språkbruk målar upp en bild 
där intellektuella (eller vänstern) saknar förståelse för sin samtid.  

From the Dreyfus affair to the Vietnam War, conservatives howled that intel-
lectuals meddled in matters outside their training. In words almost identical 
to those deployed against Zola and the Dreyfusards, a conservative has at-
tacked scholars who protested the Vietnam War.418  

                                                
416 Foucault, Power/knowledge, s. 133.  
417 Jacoby, The Last Intellectuals, s. 106.f. 
418 Jacoby, The Last Intellectuals, s. 199. 
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Jacobys text är en ambition att beskriva hur de konservativa, eller om man så 
vill den höger som kritiserar intellektuella, försöker förvandla den politiska 
handlingen till ett ideologiskt ställningstagande. Det syftar till att kritisera 
såväl den frihet som det förnuft som tillsammans med andra länkar gör no-
dalpunkten. Högerns ambition att koppla samman intellektuellas kamp med 
ideologiskt ställningstagande handlar om att ifrågasätta såväl intellektuellas 
förnuft som frihet.  

Som vi kommer ihåg i samband med Jacobys beskrivning av intellektu-
ella som akademiserade knöt hans text dem till en påtvingad exil på univer-
sitetscampus. Läsningen av bidraget ledde till en analys som sade att intel-
lektuella därmed frikopplades från den segregering, det våld och de miljö-
problem som skulle väckt deras kamplust om de bott kvar i städerna.419 Istäl-
let ledde tiden på campus fram till en akademisering som i förlängningen 
medförde att de lade sig till med ett komplicerat språk vilket i sin tur hind-
rade dem att leva sig in i de samhällsproblem som drabbar människor utan-
för dessa campusområden. Resultatet blev att intellektuella slutade upplysa 
andra än sina kollegor i frågor som rörde vetenskapsteori. Och därmed upp-
hörde den politiska kampen som inleddes av encyklopedisterna och Zola. 
Akademisering hänger på så sätt samman med politisering.420 

Tidigare bidrag har beskrivit hur intellektuella i samband med det moder-
na samhällets framväxt tvingades ut från städerna. När det gäller Nordame-
rika berodde det på att de inte längre kunde försörja sig som skribenter i 
tidskrifter och dagstidningar. En försörjning som efter andra världskriget 
blev allt svårare eftersom ett stort antal tidningar och tidskrifter gick i gra-
ven. Men inte bara det, de billiga bostäder som möjliggjorde ett påvrare liv 
har gentrifierats och förvandlats till hippa och dyra bostadsområden för en 
ny urban elit.  

To live from selling books reviews and articles ceased to be difficult; it be-
came impossible. The number of serious magazines and newspapers steadily 
declined (and the pay scale of those remaining hardly increased), leaving few 
avenues; the signs all pointed toward colleges. If the western frontier closed 
in the 1890s, the cultural frontier closed in the 1950s. After this decade the 
intellectuals joined established institutions of retained.421 

Intellektuella beskrivs som offer för en större samhällsförändring. De skri-
benter som vände sig till en större publik försvann när akademin drog till sig 
intellektuella, vilket sammanföll med att seriösa tidskrifter försvann och 

                                                
419 Jacoby, The Last Intellectuals, s. 61.ff. 
420 Jacobys text beskriver ett antal historiska intellektuella för att visa hur få samtida 
motsvarigheter som finns i den nordamerikanska kontexten. Texten nämner historiska person-
ligheter som Lewis Mumford, Edmund Wilson, C. Wright Mills och Jane Jacobs för att kon-
trastera dessa mot dagens, vilka han beskriver som namnlösa, teoretiker. 
421 Ibid., s. 19.  
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därmed möjligheten att publicera sig och i förlängningen såväl försörja sig 
som agera politiskt.  

Som vi kommer ihåg i samband med myten om det politiska var det pub-
liceringen av encyklopedin och Zolas brev i en dagstidning som beskrevs 
som den politiska handlingen. Jacoby beskriver hur han i samband med fär-
digställandet av sin bok försökte finna någon som tagit upp den mantel som 
bars av tidigare intellektuella. Hans undersökning visar att de slutat att 
skriva offentligt på samma sätt som tidigare.  

Exhibit B would be the results of my informal survey. For some years I have 
asked journalists, academics, and writers to name new American intellectuals 
of wide significance, not specialists. Professor X, celebrated for unreadable 
excursions into postmodernism, does not count; nor does professor Y, touted 
for computerizing Marx´s economic theories. My criterion is roughly the 
same that Harlod Stearns employed in his 1921 inquiry of intellectuals: “pub-
licist, editors of nontrade magazines, pamphleteers, writers on general topics. 
I have received few compelling responses, and usually no responses at all. 
Friends who pride themselves on their intellectual savvy and wit often rapid-
ly reply: Foucault, Habermas, Derrida. The convention goes this way: No, I 
re-emphasize, I´m looking for homegrown, corn-fed real live Americans (or 
Canadians). I then hear: Kenneth Burke, Marshall McLuhan, Norman O. 
Brown, Sidney Hook. No, no I restate, new younger, fresh intellectuals of 
general importance. “Oh, younger American intellectuals? In the last ten or 
fifteen years? … Yes, of course. … There is … Hmmmmmmm … Did you 
say, ten or fifteen years, not twenty-five? … Hmmm … Yes … Well … 
There is … no … ahhh … well … “The conversation trails off, and my 
friends wander off, puzzling over the absence both startling an unnoticed.422  

Liksom den första delens beskrivningar hänger elementet språk intimt sam-
man med såväl akademisering som politisering. Men när elementet nation 
försvinner förändras diskursen från att ha förenat intellektuellas språk med 
nationalism till akademisering. Istället för att förhålla sig till universalism 
genom att tala ett internationellt språk har den kritiska diskursen eller förnuf-
tets (vetenskapens) språk blivit så pass komplicerat att intellektuella, trots att 
de talar och skriver på lekmannens idiom, tappat förmågan att formulera sig. 
Förhållandet till språk har förändrats eller reartikuleras från nationalism till 
vetenskaplig obegriplighet. Därmed förlorar intellektuella möjligheten att 
såväl upplysa som agera politiskt.  

De endimensionella 

Bourdieu inleder sin beskrivning av intellektuellas koppling till politik ge-
nom att länka noden till grundläggningsmyten med hjälp av dreyfusaffären 
och den handling Zola tillsammans med andra genomförde i samband med 

                                                
422 Jacoby, The Last Intellectuals, s. 12.  
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affären. Vi kan läsa att intellektuella i och med denna händelse ingrep i det 
politiska livet såsom intellektuella: de agerade utanför sin yrkesroll, de age-
rade politiskt. För Bourdieu innebär det att de valde att kommunicera denna 
politiska handling offentligt, det vill säga upplysa.    

Den intellektuella är en paradoxal varelse som man inte kan föreställa sig 
som sådan så länge man uppfattar honom via autonomins och engagemang-
ets, den rena kulturens och politikens påtvingade alternativ. Detta beror på att 
den intellektuelle historiskt sett skapats i och genom att denna motsättning 
överskridits: författare, konstnärer och vetenskapsmän bekräftades för första 
gången som intellektuella när de, i samband med Dreyfusaffären, ingrep i det 
politiska livet såsom intellektuella, det vill säga med en specifik auktoritet, 
grundad på att de tillhörde en relativt autonom värld, konstens, vetenskapens 
och litteraturens, med alla de värden som förknippas med denna autonomi – 
oegennytta, kompetens osv.423 

Beskrivningen sammankopplar intellektuell med autonomi, förnuft, enga-
gemang och auktoritet genom att tillhöra en autonom värld som består av 
konst, vetenskap och litteratur. Det är en värld, eller för att tala med Bour-
dieu ett fält, som i sin tur kopplas samman med element som oegennytta, 
kompetens (vilket kan översättas till förnuft) och autonomi.  

Förnuftet är inte bara det verktyg som intellektuella på olika sätt använder 
som vapen mot den etablerade makten. Det är något som ligger till grund för 
friheten, en frihet som hela tiden måste erövras och upprätthållas. På så sätt 
är elementen beroende eller en förutsättning för varandra. I de inledande 
beskrivningarna var element som vetenskaplig tanke, kamp, icke-kopplad, 
sekulariserad, skeptisk och modern – för att nämna några – knutna till no-
dalpunkten.   

Bourdieu beskriver friheten som ett ideal, en del av diskursen på samma 
sätt som förnuft och politik. Det är mot denna ideala bild intellektuella måste 
sträva. Därmed går det att tolka Bourdieus upplysning som överflödig om 
det inte vore så att hans, liksom de övriga bidragen, uppfattar intellektuella 
som allt mer politiserade.  

Den intellektuelle är en tvådimensionell varelse. För att förtjäna att kallas in-
tellektuell måste en kulturproducent uppfylla två villkor. Å ena sidan måste 
han tillhöra en autonom intellektuell värld (fält), som är oavhängig religiösa, 
politiska och ekonomiska makter, och han måste respektera dess specifika 
lagar. Å den andra måste han engagera den specifika kompetens och auktori-
tet han har erövrat inom det intellektuella fältet i en politisk handling som 
genomförs utanför det i egentlig mening intellektuella fältet.424 

                                                
423 Bourdieu Pierre, Konstens regler (Stockholm/Stehag : Brutus Östlings Förlag, 2000). s. 
474.  
424 Bourdieu, De intellektuellas roll i den moderna världen, s. 96. 
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Intellektuella måste alltså agera politiskt. För att det ska vara möjligt måste 
de förhålla sig autonoma till den klass, den stat, det fält eller annat samman-
hang de ska kritisera. Med andra ord måste de akta sig för att inte bli politi-
serade eller en del av det system de ska förhålla sig autonoma och kritiska 
till. 

Som jag påpekat tidigare går det att läsa Bourdieus bidrag som mer hopp-
fullt än andra. Hans text använder beskrivningen av intellektuella som en 
modell för hur intellektuella kan agera. Hans idé om att samlas i ett kollektiv 
och därmed överskrida den enskildas specialisering hämtar näring från före-
ställningen om grundläggningsmytens hjälte som likt Antigone förhåller sig 
autonom och kritisk gentemot den politiska makten.  

I de övriga bidragen innebär intellektuellas koppling till den högre utbild-
ningen att de akademiserades och tystnade. Antingen genom att de blev allt 
för specialiserade eller genom att de flyttade från städerna och på så sätt 
tappade kontakten med majoritetsbefolkningens vardagsproblem. Det är en 
utveckling som inte gäller för Frankrike. De vetenskapliga institutioner som 
intellektuella stävar efter att tillhöra ligger fortfarande i centrala Paris.425  

Läser vi de övriga texterna verkar det som att intellektuella är allt för 
frånkopplade och opolitiska för att kunna samla sig till den kollektiva hand-
ling som Bourdieu efterfrågar. Om några i alla fall lyckas så kvarstår pro-
blemet var de ska publicera sin kritik. Och som Bourdieu skrev tidigare är 
han oroad över de marknadskrafter som på olika sätt riskerar att tysta de 
intellektuellas kritiska röst. En oro han delar med Bauman.  

                                                
425 Men även om det är möjligt att dela bord med en fransk professor i sociologi eller filosofi 
på Café´de Flore är det långt mellan Saint-Germain-des-Prés och Clichy-sous-Bois, vilket är 
den förort där parisupploppen inleddes 2005. Upplopp som också spred sig till andra delar av 
Frankrike. Om vi jämför några av de upplopp eller revolter som skett i Frankrike och Paris 
sedan revolutionen kan vi se ett visst mönster. I många fall startar franska upplopp och sprid-
er sig som ringar på vattnet, och i vissa fall förändrar de politiken i länder långt borta. 
Oroligheter tillhör nämligen den franska historien sedan revolutionen 1789, som i många fall 
ses som ett resultat av upplysningen. Sedan dess har dreyfusaffären och inte minst 
oroligheterna i samband med studentupproren (majrevolten) 1968 varit händelser som 
förändrat inte bara fransk inrikespolitik. Det är också händelser som är intimt sammanflätat 
med representationen intellektuell. Kopplingen mellan upplysningen och intellektuella har 
problematiserats tidigare i avhandlingen, studentupproren 1968 kan kopplas samman med 
personligheter som sociologistudenten Daniel Cohn-Bendit filosofen Herbert Marcuse och 
författaren och filmskaparen Guy Debord.  I samband med oroligheterna i Clichy-sous-Bois 
stavas namnen på de mest centrala aktörerna, förutom de ungdomar som dog efter att ha blivit 
jagade av polisen den dåvarande inrikesministern Nicolas Sarkozy, premiärminister 
Dominique de Villepin och President Jacques Chirac. Det fanns få eller ingen representant för 
de intellektuella som likt Zola ställde sig på revoltörernas sida i förhållande till den politiska 
makten. Det blev inte ens en större protest mot den polisutredning som kom fram till att 
upploppen var ”spontana” och utan någon bakomliggande politisk organisering. Det var ingen 
som ställde sig på förortens sida i kampen mot politikerna, trots att den förhållandevis hårda 
attityd som Sarkozy visade. Det blev inget kollektivt upprop likt Zolas J´accuse! 
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De marknadsanpassade 
Liksom de andra beskrivningarna inleder Bauman sin koppling mellan intel-
lektuella och politik genom att hänvisa till grundläggningsmyten. Med hjälp 
av upplysningen kopplas också skillnaden mellan medeltiden och det mo-
derna samman med kunskap och därmed förnuft.  

Därefter beskriver texten intellektuella som författare, poeter, artister, 
journalister eller vetenskapare: upplysare som i första hand genom att skriva 
ifrågasätter moraliska beslut och med hjälp av sitt förnuft ger sig in i den 
politiska debatten. Att skriva handlar inte bara om att använda papper och 
penna, det handlar om att publicera sig, att ta ställning och därmed handla 
offentligt. Genom att koppla samman handlingen med författare, poeter, 
artister, journalister och vetenskapare länkas intellektuell med tecknet lag-
stiftare och därmed en föreställning om intellektuella som universalister.   

Liksom Benda, Geiger och flera av den andra delens beskrivningar fram-
ställs därefter intellektuella som förändrade, som mer specialiserade och i 
högre grad intresserade av lokala frågor. De framställs som att de lämnat det 
universella bakom sig vilket också innebar att de samtidigt lämnat efter sig 
ett tomrum eller en längtan efter någon som kunde möta marknadskrafternas 
vilja att definiera sanning, moral och estetik.  

When it was coined in the early years of the present century, the word ‘intel-
lectuals’ was an attempt to recapture and reassert that societal centrality and 
those global concerns which had been associated with the production and 
dissemination of knowledge during the age of Enlightenment. The word was 
addressed to a motley collection of novelists, poets, artists, journalists, scien-
tist and other public figures who felt it their moral responsibility, and their 
collective right, to interfere directly with the political process through influ-
encing the minds of the nation and moulding the actions of its political lead-
ers. By the time the word was coined, the descendants of les philosophes or 
la république des lettres had already been divided into specialised enclaves 
with their partial interests and localised concerns. The word was hence a ral-
lying call, sounded over the closely guarded frontiers of professions and ar-
tistic genres; a call to resuciate the tradition (or materialise the collective 
memory) of ‘men of knowledge’ embodying and practicing the unity of truth, 
moral values and aesthetic judgement.426 

Intellektuellas bekymmer är för Baumans, liksom flera andra framställning-
ar, förhållandet till den makt de ska granska. Men istället för att försvinna in 
i små seminarierum på ett campus beskriver Bauman hur intellektuella håller 
på att uppslukas av marknaden. Men resultatet är detsamma: intellektuella 
förlorar sitt oberoende: 

The numerous areas of intellectual activity which have branched off the orig-
inal stem have either been successfully colonised by other powers, or had de-

                                                
426 Bauman, Legislators and Interpreters, s. 1. 
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veloped their own institutional bases of authority; in both cases they acquire 
a high degree of autonomy – virtually, full independence – in relation to the 
legislative or foundational offers of meta-scientists or meta-aestheticians.427 

Om intellektuella ska kunna agera politiskt kräver det frihet från alla former 
av institutioner. I texten påminner Bauman om hur marknaden skapat sina 
egna auktoriteter, vilket jag tolkar som en kritik av olika typer av tankes-
medjor och institut som lägger fram rapporter som till det yttre liknar veten-
skapliga undersökningar. Bauman skriver nämligen att det är svårt att agera 
som en fri sanningssökande lagstiftare i en miljö som bekostas av samma 
institutioner som ska granskas.  

Därmed liknar hans kritik de övriga bidragen i den andra delen. För att 
vara intellektuell kvävs en autonom relation till den maktapparat som ska 
granskas, vilket är den frihet (till tankesmedjor och politiska spinndoktorer 
eller marknaden) som blir allt svårare att upprätthålla. På samma sätt som i 
Foucaults beskrivning skildrar Baumans text hur det blir allt svårare att ur-
skilja vem som talar fritt och vem som talar för en institution av något slag.  

Om vi kopplar ihop textens tanke om den problematiska autonomin med 
Bourdieus önskan om att publicera sig ser vi hur svårt det kan vara för intel-
lektuella att framföra kritik eller om man så vill agera politiskt. Intellektuella 
befinner sig inte längre i närheten av politiken. De sysslar inte längre med 
ämnen som är politiska och om de skulle samla ihop sig för att framföra sin 
kritik så är platserna för möjlig publicering färre och de kommer snart att 
upptäcka att de få platser eller tidskrifter som upprätthåller plats för debatt är 
kontrollerade av marknadskrafter som är mer intresserade av underhållning 
än kritik. 

De representerande 
Saids bidrag ställer sig frågan om en fri intellektuell, som vare sig är bero-
ende av universiteten eller de politiska partierna (som kräver lojalitet), är 
möjlig. Beskrivningen av noden skiljer från de övriga bidragen på så sätt att 
texten ställer sig frågan om vad noden representerar. 

And yet the question remains as to whether there is or can be anything like an 
independent, autonomously functioning intellectual, one who is not beholden 
to, and therefore constrained by, his or her affiliations with universities that 
pay salaries, political parties that demand loyalty to party line, think ranks 
that while they offer freedom to do research perhaps more subtly compro-
mise judgment and restrain the critical voice. 

                                                
427 Bauman, Legislators and Interpreters, s. 196. 



 211 

Frågan kan ställas utifrån diskursens reartikulation av intellektuella från 
autonoma till en del av den ena eller andra maktapparaten (vetenskapen, 
politiska partier eller marknaden).  

Det är en förändring av diskursen från den första delen då Mannheim be-
skrev intellektuella som fria genom utbildningen eller Gramsci som fria 
genom att vara företrädare för en organisation. För Said handlar det inte så 
mycket om huruvida en intellektuell är medlem av en organisation eller inte, 
det handlar snarare om hur intellektuella förhåller sig till institutionerna som 
är avgörande. Man kan inte säga att en intellektuell är fri eller oberoende 
huruvida de har en anställning på ett universitet eller skriver för en tidning: 
”To accuse all intellectuals of being sellouts just because they earn their 
living working in a university or for a newspaper is a course and finally 
meaningless charge.”428 Det avgörande är om intellektuella lever upp till 
representationen av en intellektuell eller inte. Och därefter beskriver Said 
vad han uppfattar som det största hotet mot intellektuella idag.  

The particular threat to the intellectual today, whether in the West or the 
nonwestern world, in not the academy, nor the suburbs, nor the appalling 
commercialism of journalism and publishing houses, but rather an attitude 
that I will call professionalism. By Professionalism I mean thinking of your 
work as an intellectual as something you do for a living, between the hours of 
nine and five with one eye on the clock, and another locked at what is con-
sidered to be proper, professional behavior – not rocking the boat, not stray-
ing outside the accepted paradigms or limits, making yourself marketable and 
above all presentable, hence uncontroversial and unpolitical and ”objec-
tive.”429 

Den representation som Said efterlyser är en intellektuell som handlar, som 
inte ser sitt arbete som vilket som helst, utan snarare som ett kall, där varje 
chans att ifrågasätta alltid följs. Det handlar om att se sig som en enfant ter-
rible och inte eftersträva möjligheten att bli en objektiv vetenskapare som 
inte vill ta ställning.  

The purpose of the intellectual´s activity is to advance human freedom and 
knowledge. This is still true, I believe, despite the often repeated charge that 
”grand narratives of emancipation and enlightenment,” as the contemporary 
French philosopher Lyotard calls such heroic ambitions associated with the 
previous ”modern” age, are pronounced as no longer having any currency in 
the era of postmodernism.430 

Intellektuella ska upplysa medborgarna med syfte att åstadkomma frihet och 
kunskap. Vilket kan tolkas som en politisk handling, men vi förstår också att 
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det postmoderna tillståndet gjort det svårare för intellektuella att hänvisa till 
stora berättelser (som förnuft, frihet och politik) utan att ifrågasättas som 
idealist eller till och med ideolog i motsats till förnuftets förespråkare. Men 
även om allt kan relativiseras beskriver Saids text hur det finns stora berät-
telser som vi trots allt kan vara överens om (beskrivningen hänvisar till FN’s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna som ett slags rättesnöre att för-
hålla sig till431). Det bör inte vara några problem för någon att ta ställning 
mot övergrepp eller andra hot mot de mänskliga rättigheterna. 

Därmed går det att göra en koppling till det postmodernas inflytande över 
särskilt vetenskapen där ifrågasättandet av det stora berättelserna också lett 
fram till att forskare slutat att göra större generaliseringar utifrån de fyndig-
heter de faktiskt kommer fram till. Said beskriver det som att intellektuella 
måste se sina texter som en del av ett politiskt samtal.   

The intellectual who claims to write only for him or herself, or for the sake of 
pure learning, or abstract science is not to be, and must not be, believed. As 
the great twentieth-century writer Jean Genet once said, the moment you 
publish essays in a society you have entered political life; so if you want not 
to be political do not write essays or speak out.432  

Citatet beskriver hur det inte går att ställa sig vid sidan av. Varje gång en 
författare, journalist, poet eller vetenskapare publicerar sig ingår han eller 
hon i det politiska samtalet, och det går inte att låtsas som något annat. Tex-
ten är därmed betydligt mer positiv till intellektuellas möjlighet att agera 
politiskt. Men som de andra bidragen pekar på är möjligheten inte bara av-
hängig viljan att upplysa. Möjligheten att publicera sig har minskat genom 
att det finns färre tidningar och tidskrifter, och de som är kvar har blivit allt 
ängsligare och mindre benägna att publicera ”svåra” och samhällskritiska 
texter. Något som i förlängningen leder till det Furedi beskriver som en all-
män kunskapsförflackning.    

De självcentrerade 
Furedi är oroad för intellektuellas förhållande till den politiska kampen och 
liksom andra beskrivningar kopplar hans bidrag samman elementet frihet 
med politik. Texten beskriver till och med att intellektuella själva argumen-
terar för att oberoende tillhör det förflutna, att de själva bedömer friheten 
som oviktig.  

Den sociala ingenjörskonstens företrädare hävdar att den institutionella själv-
ständigheten inte är så viktig eftersom den i praktiken sällan existerar. Ibland 
påstås det att kravet på självständighet ställs av de som har särskilda intressen 
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att försvara, och man menar att tanken på institutionellt oberoende liksom 
kunskap för kunskapens skull är ett hyckleri som döljer att kulturinstitution-
erna tjänar den traditionella härskande elitens intressen. Man hävdar att uni-
versitetens traditionella krav på självständighet syftar till att bevara de redan 
privilegierades privilegier. Att undergräva universitetens autonomi anses där-
för innebära ett steg i rätt riktning.433 

Liksom i de andra bidragen förenades noden med elementet autonomi ge-
nom en beskrivning av hur intellektuella själva beskriver hur självständig-
heten i praktiken är avskaffad. Furedis text refererar till såväl Bauman som 
Foucaults bidrag när han illustrerar skillnaden mellan hur postmoderna intel-
lektuella förhåller sig till kunskap i relation till de moderna.   

En hållning som den Bauman eller Foucault företräder återspeglar erfaren-
heter av en demoraliserande hantering av upplysningsarvet. Medan Bauman 
inser vikten av att intellektuella främjar »upplysningsprocessen« är emeller-
tid Foucault förtjust över den universella intellektuelles utträde från scenen. 
För Foucault och andra som dras till postmodernismen utgör det intellektu-
ella livets nuvarande era ett stort steg framåt. Att låta den intellektuella ener-
gin kapslas in och styras beskrivs ofta som en ansvarsfull och pragmatiskt 
anpassning till postmodernismens krav, och det finns en märkbar förnöjsam-
het med sammanjämkningen hos den nya generationen postmodernistiska 
konformistiska intellektuella.434  

Kopplingen till postmodernismen leder till en demoraliserade hantering av 
upplysningsarvet. Det är starka ord. Och texten beskriver vidare hur 
Foucault är ”förtjust” över intellektuellas utträde från scenen. Den scen tex-
ten refererar till är den politiska. Och bidraget går därefter vidare med att 
beskriva skillnaden mellan det moderna och postmoderna med hjälp av ele-
menten universellt och partikulärt.  

Till skillnad från upplysningens intellektuella, som lovordade ett universalist-
iskt synsätt, är dagens tänkare mycket mer benägna att hylla en säridentitet. 
Idag finns det engelska, svarta, feministiska, homosexuella och judiska intel-
lektuella, och auktoriteten vilar inte på förmågan att presentera sanningen 
utan förmågan att bekräfta en särskild grupps eller specialitets identitet. 
Övergången från ett universalistiskt till ett partikularistiskt fokus ska inte 
bara ses som en skalförändring. Den innefattar en grundläggande omdefinie-
ring av den intellektuella ambitionen, från strävan att överskrida särerfaren-
heten till strävan att bekräfta den. Sådan bekräftelse präglas av ett ytterst 
konservativt imperativ som är fientligt mot ett kritiskt ifrågasättande av sam-
hället.435 

                                                
433 Furedi, Vart har alla intellektuella tagit vägen? s. 98.  
434 Ibid., s. 49.  
435 Ibid., s. 48.  
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Texten beskriver samtidens intellektuella som betydligt mer intresserade av 
sig själva än att delta i de större samhällsfrågorna. De som tidigare sade sig 
företräda mänskligheten eller en hel samhällsklass räknar numera sig själva 
som företrädare för betydligt mindre kategorier. De använder plötsligt ele-
ment som engelska, svarta, feministiska, judiska eller homosexuella intellek-
tuella för att beskriva sig själva. Deras fokus på sin egen särskilda grupptill-
hörighet leder alltså till att de skapar sig själva som partikulära eller före-
språkare för en särskild grupp snarare än för samhället eller människor i 
allmänhet. Detta fokus på den egna representationens utsatthet eller histo-
riska marginalitet hindrar därmed postmoderna intellektuella från att utar-
beta universella idéer.  

De politiserade 
Den främsta anledningen till politiseringen handlar om att grundläggnings-
mytens företrädare ersatts av en tyst akademiker som inte längre lever i stä-
derna, och om så är fallet aktar sig för att ta politisk ställning. Texterna be-
skriver hur samtidens intellektuella avhåller sig från att kritisera. De ställer 
sig inte på barrikaderna utan ägnar sig snarare åt en efterföljande analys 
utifrån ett perspektiv som blir så objektivt som möjligt för att inte misstän-
kas för att ta politiskt ställning och därmed kunna anklagas för att vara ideo-
logiskt styrda. Istället för att som Mouffe förespråkar vara den representant 
som utmanar hegemoniska föreställningar drar sig intellektuella undan och 
sysslar med att fylla den akademiska portföljen för att lyckas i sin akade-
miska karriär.  

Postmoderna intellektuella 
Analysen visar att relationen mellan universell och specifik, mellan univer-
salisten och specialisten fyllde noden med innehåll i de etablerande beskriv-
ningarna. Myten om det postmoderna, vilket kan sägas vara ett sätt att sam-
manfatta en större förändring som inleddes på 1960-talet är den myt som på 
samma sätt påverkade hur bidragen i den andra delen formulerats. Det var 
några numera välkända vetenskapare påverkade vetenskapen genom vad 
som ibland kallas den språkliga vändningen som i sin tur resulterade i en 
diskussion om det postmoderna samhället (eller ett samhälle och veten-
skapsdiskurs) som övergivit tron på de stora berättelserna. Det ledde fram 
till en vetenskapsdiskurs som förlorade självförtroendet att upplysa. En ve-
tenskapsfilosofi som ifrågasätter det förnuft som varit ett av de mest centrala 
element som fyllt noden med innehåll medförde att denna reartikulerades. 
Men det var inte den enda skillnaden.  

I den första delen etablerades nodalpunkten i relation till den borgerliga 
livsstilen. Benda och Nizan var kritiska till hur intellektuella förhöll sig till 
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den livsstil som de associerade med den ekonomiska, religiösa och politiska 
makten. I den andra delens beskrivningar återkommer dikotomin mellan de 
fria intellektuella och borgaren. För att illustrera skillnaden mellan det mo-
derna och samtiden läste jag några texter som beskrev livet i Saint-Germain-
des-Prés, vilket är det kvarter som tillsammans med Sartre fått stå modell för 
den moderna intellektuellas livsstil, inte minst genom Beauvoirs beskrivning 
Mandarinerna och Kristevas Samurajerna. Det visade sig att den särskilda 
livsstil som kopplas ihop med Saint-Germain-des-Prés återfanns i beskriv-
ningar av andra stadsdelar i New York och London.  

Därmed var elementet stad som i de inledande beskrivningarna etablerade 
skillnaden mellan medeltidens landsbygd och den moderna staden centralt 
för konstruktionen av en modern intellektuell i den andra delens texter. Och 
staden representerade en särskild livsstil snarare än skillnaden mellan stad 
och landsbygd. Och till skillnad från den inledande beskrivningen handlade 
den andra delens texter om att intellektuella lämnade staden (och den sär-
skilda livsstilen) till förmån för ett annat (och därmed inte lika fritt) liv. Or-
saken till flytten förklarades på olika sätt. I de nordamerikanska beskriv-
ningarna handlade det framförallt om en omfattande gertrifiering och utflytt-
ning av den högre utbildningens viktiga institutioner, universiteten, som i 
och med den tilltagande arbetsdelningen och specialiseringen blev fler, 
större och allt viktigare samhällsinstitutioner. 

Gentrifieringen av innerstäderna medförde att såväl tidningsredaktionerna 
som universiteten flyttade. De tidningar och tidskrifter som tidigare gav 
intellektuella en inkomst lades ner och i många fall förvandlas tidningsred-
aktionerna till reklambyråer, vilket ledde till att en ny yrkeskategori i allt 
större utsträckning flyttade in till de stadsområden som fram till dess ansetts 
oglamorösa. Resultatet blev att hyrorna höjdes, barerna blev gym och tradit-
ionella och billiga syltor blev champagnebarer.  

För att alls kunna försörja sig tvingades intellektuella flytta för att söka 
arbete på något av de framväxande universiteten som vanligen byggdes ut-
anför stadskärnorna. De kunde också välja att stanna kvar, men för att möta 
kravet på en ny och betydligt dyrare livsstil påbörja en karriär på en reklam-
byrå eller liknande. 

I det första fallet ledde det till att intellektuella påbörjade jakten på en 
universitetskarriär och i det andra fallet att de lierade sig med marknaden på 
ett sätt som omöjliggjorde ett autonomt förhållande till den kraft (marknaden 
istället för den religiösa makten) som de skulle förhålla sig kritiska till. De 
blev allt mer borgerliga och den förvandling som den första delens bidrag 
fruktade (särskilt Benda och Nizan) var ett faktum.  

Läsningen av den andra delens bidrag visar att effekten av den tilltagande 
akademiseringen (som resultatet av innerstädernas gentrifiering) handlar om 
att intellektuella genom att vara beroende av universiteten som sin huvud-
sakliga försörjningskälla blir allt mindre kritiska. De fastnar i ett system som 
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tvingar dem att skriva och tänka på ett särskilt sätt. Om intellektuella ville 
upplysa var encyklopedin sedan länge en akademisk angelägenhet och de 
tidningar och tidskrifter som ersatt encyklopedin som arena allt färre. Och 
när chansen trots allt dök upp hade samtidens intellektuella glömt bort hur 
man formulerar sig för att beröra. Det förnuft som kopplas samman med 
upplysningens encyklopedi där inte minst planscher skulle upplysa även dem 
som inte kunde läsa har ersatts av svårgenomträngliga artiklar som publice-
ras för att främja en universitetskarriär snarare än upplysa. Därmed har de 
intellektuella akademiserats, de har uppslukats av en intern vetenskapsdis-
kurs (med resultatet att de inte längre delar människors politiska ståndpunk-
ter).  

Framförallt beskriver de nordamerikanska bidragen intellektuella som ut-
flyttade från städerna och händelsernas centrum. Kaféerna byts mot universi-
tetens kafeterior och stadens larm och mångfacetterade intryck mot den 
mindre stadens lugnare tillvaro. Det gör i sin tur att intellektuella beskrivs 
som introverta specialister som genom sin självpåtagna isolering tappar kon-
takten med de problem som på olika sätt ockuperar mänskligheten. Det leder 
till att händelser som utspelar sig i städerna känns avlägsna.  

I de bidrag som skrevs i en europeisk kontext var det snarast den postmo-
derna föreställningen om de stora berättelsernas problem som låg till grund 
för intellektuellas tystnad. Vilket hänger samman med nodens relation till 
frihet och marknaden. Marknaden, så som den beskrivs i den andra delens 
bidrag, kom att ersätta den religiösa makten som intellektuellas antagonist. 
Och skillnaden mellan den religiösa makten och marknaden är att den senare 
kom att bli deras arbetsgivare. Det är en beskrivning som är tydligast beskri-
ven av Bauman (och Geiger) men finns också representerad i avsnittet tidi-
gare forskning och Featherstone som till och med beskriver intellektuella 
som en ny kulturförmedlare och att samtidens intellektuella arbetar med 
reklam, som terapeuter eller det som kallas projektledning. 

Sammantaget var den andra delens beskrivningar överens om att intellek-
tuella abdikerat från rollen som den totale intellektuelle och den politiska 
maktens antagonist. Eftersom samma beskrivningar etablerade intellektuella 
med hjälp av myten om det politiska är det möjligt att säga att nodalpunkten 
intellektuell reartikuleras. Det gäller inte bara elementet politik utan också 
elementen förnuft och frihet.  
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Slutsats och diskussion 

Avhandlingen inleddes med frågan hur det kom sig att samtidens intellektu-
ella beskrivs som frånvarande, tysta, till och med döda. Syftet med analysen 
var att utifrån den föreställningen analysera ett antal för diskursen om intel-
lektuella centrala beskrivningar för att på så sätt undersöka hur det gick till 
när representationen förändrades från förnuftets hjälte till frånvarande, tyst 
eller avliden.  

Analysen visade till att börja med att några centrala bidrag etablerade no-
dalpunkten i relation till två myter: det jag kom att beskriva som grundlägg-
ningsmyten och myten om det moderna. Etableringen inbegrep föreställ-
ningen att intellektuella skulle förhålla sig till makt, förnuft och frihet på ett 
specifikt sätt, ett sätt som handlade om den enskildes kamp mot den poli-
tiska makten och myten om det moderna som en skillnad i förhållande till 
det mystiska och religiösa mörker som stavades det medeltida.  

De etablerade myterna fick en funktion som Derrida beskriver med hjälp 
av begreppet ärke- eller urskrift. Myterna etablerade en representation som 
lagrades i diskursen, en representation till vilken varje efterkommande be-
skrivning måste förhålla sig. En representation som i sin tur, på samma sätt 
som Foucault beskriver urskiljandet och makten, genererar skillnad.  

Grundläggningsmyten inbegrep en relation mellan aktören och den poli-
tiska makten, en relation som gick att spåra så långt tillbaka som till antika 
myter som den om Antigone. Det är utifrån denna relation, såväl det etable-
rande och därefter den andra delens idealiserade berättelser av intellektuella 
som beskriver aktören. Det är i relation till grundläggningsmyten Zolas upp-
rop kan förstås som en performativ ritual där han genom att ta ställning mot 
den politiska makten använde sig av den retoriska kokbok och kollektiva 
representation som redan var etablerad. Med hjälp av Alexanders teoretiska 
bidrag är det möjligt att konstatera att Sokrates och Zolas agerande, encyk-
lopedisternas kamp mot den gamla regimen och religiösa makten (som det 
beskrivs i analysens olika bidrag) smälter samman framträdandet med en 
etablerad diakron myt som möjliggör en etablering, och därefter tvingar fram 
en skillnad. 

I den andra delens beskrivningar beskrivs (och kritiseras) samtidens intel-
lektuella i förhållande till den första delens etablering, som den andra delens 
bidrag inledningsvis idealiserade. I den första delens beskrivningar var bi-
dragen kritiska till hur de intellektuella agerade. Det fanns en önskan om att 
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de i större utsträckning skulle eller borde agera som grundläggningsmyten 
postulerade. Redan i Geiger och Beauvoirs texter skedde en förskjutning 
(särskilt i Mandarinerna) från ett borde till vad intellektuella gör. 

I den andra delens beskrivningar görs inledningsvis intellektuella till en 
representation som funnits, som därefter försvunnit. En förändring som möj-
liggjordes genom en idealisering och i flera fall en koppling till Jean Paul 
Sartre som i flera beskrivningar idealiserades med hjälp av begrepp som 
total.  

Sartre och beskrivningarna av hans livsstil (som också representerades av 
Greenwich Village och Bloomsbury) fungerade på samma sätt som grund-
läggningsmyten: ett ideal till vilket intellektuella bör förhålla sig. Ett ideal 
som visade sig svårt att leva upp till.  

När den gudalika Antigone eller Sokrates, de mytomspunna encyklope-
disterna eller Zola ersätts av Sartre och en total intellektuell leder reartikulat-
ionen fram till att representationen istället för modern, fri, förnuftig och poli-
tisk beskrivs som specifik, borgerlig, akademiserad och politiserad. En för-
ändring som var möjlig i relation till myten om det postmoderna, en myt 
som möjliggjorde att nya element kunde knytas till intellektuella på samma 
sätt som myten om det moderna.  

En för diskursen viktig skillnad mellan den moderna och postmoderna in-
tellektuelle var att den senare inte kopplades samman med en särskild hän-
delse på samma sätt som Antigone, encyklopedisterna eller Zola gjorde i de 
etablerade beskrivningarna. Istället fick Sartre och människor runt honom 
representera en särskild livsstil som inkluderade en autonom relation till alla 
former av institutioner, förnuft och en koppling till Paris, Saint-Germain-
des-Prés och dess motsvarigheter. Genom att intellektuella inte kopplades 
samman med händelser utan med en särskild livsstil blev det genast mycket 
svårare att leva upp till den idealiserade myten. Det handlade inte längre om 
att som Sokrates eller Zola protestera genom ett upprop, det handlade istället 
om att leva som en intellektuell, vilket handlade mer om att bo i en särskild 
stadsdel, att genom sin livsstil förhålla sig helt fri till alla former av institut-
ioner och organisationer (vilket Sartre mer än någon annan illustrerade ge-
nom sin livsstil och konsekventa agerade som att tacka nej till Nobelstiftel-
sens litteraturpris).  

Genom att den andra delens beskrivningar etablerade en hegemonisk in-
tellektuell som en aktör med vissa egenskaper, och inte som den första de-
lens beskrivningar en önskan om att någon kunde agera som en fri, förnuftig 
och politisk intellektuell. För att tala med Alexander, skapades därmed ett 
nytt manuskript och beskrivningen av intellektuella blev en rituallik verk-
samhet som påverkade hur intellektuella borde agera för att smälta samman 
med den andra delens etablering.  

Bidragen som beskriver intellektuella som moderna gör detta utifrån en 
reartikulerad ärke- eller urskrift som bestämmer hur en intellektuell ska 
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agera performativt, vilket är en beskrivning som på samma sätt som Alexan-
der skildrar hur den traditionella myten antar en helig form bestämmer hur 
en intellektuell ska vara. Den heliga formen är liktydig med en livsstil som 
kopplas samman med Sartre, Saint-Germain-des-Prés, Greenwich Village 
och Bloomsbury. En livsstil som präglades av en särskild relation till alla 
former av maktinstitutioner, kampen mot det borgerliga samhällsidealet (inte 
minst genom förhållandet till sexualitet), en koppling till förnuft och upplys-
ning genom att ständigt publicera sig och politisk kamp som ständigt ifråga-
satte. 

När den andra delens bidrag sökte efter samtidens intellektuella bodde de 
inte längre i städerna, de var inte längre fria och deltog inte i den politiska 
kampen på det sätt idealet postulerade. Analysen visade att stadens föränd-
ring som ett resultat av gentrifiering, marknadens övertagande av de institut-
ioner som tidigare fungerade som intellektuellas levebröd, gjort det omöjligt 
för dem att leva upp till det ideal myten om den intellektuelle postulerar. 

Grundläggningsmytens Antigone, encyklopedister eller Zola bestämde ett 
ideal, ett ideal som intellektuella bör sträva mot. När detta ideal idealiserades 
i och med Sartre, från en relation mellan en hjälte och den politiska makten 
till en livsstil som innebar ett totalt motstånd till allt som kunde fjättra fri-
heten och förnuftet, skapades ett ideal som helt enkelt blev omöjligt att leva 
upp till. För att tala med Alexander blev det uppenbart att samtidens debattö-
rer inte längre klarade av att personifiera en myt tillräckligt väl. Tystnaden, 
frånvaron och intellektuellas död handlar därmed om att de inte lever som 
den idealiserade föreställningen av en intellektuell, som en fri skribent som 
är fri i relation till alla former av samhällsinstitutioner. Vilket man brukar 
beskriva som marknaden, det politiska systemet, och det moralsystem som i 
regel kopplas ihop med ett borgerligt ideal.  

Reatikulationen av den första delens intellektuelle möjliggjordes genom 
myten om det postmoderna, som möjliggjorde ett nytt diskursivt fält och 
därmed nya element. Med hjälp av Derrida och Foucault kan vi säga att my-
ten om det moderna tvingade fram myten om det postmoderna som en skill-
nad. En skillnad som kan omformuleras till en skillnad mellan det univer-
sella och specifika som en skillnad mellan universalisten och specialisten. 
Detta handlar om att det förnuft som kopplades samman med intellektuella 
genom kampen mellan upplysningens filosofer och den religiösa makten 
tillsammans med att den gamla regimen, ersatts av föreställningen om en 
filosofi som saknar möjligheten eller viljan att upplysa. Och därmed kan inte 
förnuftet bidra till den politiska kampen. 

I avhandlingens inledning uttrycker jag en önskan om att texten ska för-
ena, eller lägga ett större fokus på hur kulturell och institutionell reglering 
samverkar med diskursiv förändring genom att lägga ett större fokus på de 
myter som bestämmer vad som kan, och inte kan sägas, i relation till en kol-
lektiv representation. Det kan läsas som ett svar på den av flera andra texters 
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önskan om att snarare titta närmare på vad intellektuella gör, vilka fält de 
agerar på eller liknande. Det handlar helt enkelt om att sätta fokus på det 
som skapar föreställningen om intellektuella (eller andra sociala representat-
ioner) än representationerna i sig. När jag frågade mig varför intellektuella 
försvunnit sökte jag mig till nationalencyklopedins definition, som illustrerar 
den vedertagna beskrivningen av intellektuella som en samhällsdebattör som 
tar till orda i de större samhällsfrågorna utifrån en obunden position. Och det 
föreföll mig märkligt att intellektuella därmed beskrivs som tysta, försvunna 
eller döda. Men citatet skvallrar samtidigt om ett svar. I citatets andra del 
nämns såväl dreyfusaffären som Zola, och därmed grundläggningsmytens 
relation mellan den enskilda aktören och den politiska makten, den myt som 
tillsammans med myten om det moderna möjliggör en etablering av intellek-
tuella av de etablerande beskrivningarna som analyserades i avhandlingens 
första del. Och det visar sig att mytens betydelse för hur intellektuella besk-
rivs än vad andra bidrag som analyserat intellektuella tagit fasta på.  

En ambition med projektet var att beskriva hur det gick till när den kol-
lektiva representationen snarare förändrades än att konstatera att intellektu-
ella är borta eller vad de borde göra. Jag uttrycker också en önskan om att 
visa hur denna förändring gått till, och som ett bidrag till den relativt omfat-
tande forskningen om intellektuella, föra in en tanke om kulturell och in-
stitutionell reglering och hur den samverkar med diskursiv förändring.  

När Alexander beskriver skillnaden mellan forna och samtida berättelser 
nämner han att de traditionella antog en närmast mystisk form, att det var 
berättelser som likt den om Antigone eller för den delen encyklopedisterna 
eller Zola angav tonen för hur man borde agera. De skalades av, omformule-
rades och förvandlades till myter. Analysen visade att de etablerande berät-
telserna beskrev intellektuella i relation till en myt eller om man så vill helig 
form. Och att de beskrivningar som formulerats efter den språkliga vänd-
ningen genom idealiseringen av moderna intellektuella gör samma sak.  

När Antigones, encyklopedisternas eller Zolas agerade inledningsvis be-
skrivs som i det närmaste helig, som att de strävar efter en högre princip, 
leder det till att samtidens intellektuella har svårt att leva upp till detta ideal. 
Istället för att argumentera för hur intellektuella borde förhålla sig till den 
politiska makten förhåller sig texterna till vad intellektuella gör, som om att 
det funnits en intellektuell som motsvarar mytens i det närmast heliga och 
mytiska figur. Det är en kritik som är möjlig genom att den andra delens 
beskrivningar idealiserade en tidigare intellektuell, inte minst genom att låta 
detta ideal symboliseras av Sartre, som genom beskrivningar som total där-
med fungerade som en förlaga till vilken samtidens intellektuella har allt 
svårare att förhålla sig till.  

Som Alexander skriver måste en aktör förhålla sig till redan existerande 
myter och medföljande manuskript för att kunna tolkas. När det fungerar 
som bäst tänker inte ens publiken på att aktören spelar en roll. Den skillnad 
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som identifierades i diskursen om intellektuella är att när beskrivningarna 
förvandlades från att handla om hur intellektuella borde agera i förhållande 
till en ”helig” myt till att analysera hur samtida intellektuella lever i förhål-
lande till myten, blev det tydligt att det var en roll som spelades (en roll som 
illustreras väl i Beauvoirs beskrivningar hur aktörer försöker se ut och bete 
sig som en intellektuell, men misslyckas). 

Min förhoppning är att det inte endast är intellektuella som kan analyseras 
utifrån denna ”modell”. Jag vill hävda att en analys av andra kollektiva re-
presentationer är möjlig att göra på samma sätt. Det handlar om att ställa sig 
frågan om vilken eller vilka myter som reglerar diskursen om den aktuella 
kollektiva representationen. Vilket görs genom att söka efter den eller de för 
diskursen om den aktuella representationens etablerande beskrivningar. Det 
handlar om att ställa sig frågan: vilken eller vilka myter använder sig be-
skrivningarna av i sin etablering. Därefter är det möjligt att med hjälp av 
Laclau och Mouffes teoretiska konstruktion analysera hur diskursen föränd-
rat representationens innehåll över tid.  

Avhandlingens huvudsakliga bidrag till forskningen om intellektuella 
handlar om myters betydelse för hur intellektuella kan eller bör agera och i 
förlängningen hur representationen beskrivs. Vi kan inte frigöra oss från 
föreställningen om intellektuella eftersom vi endast kan förstå vad en intel-
lektuell är utifrån en redan existerande diskurs om vad en intellektuell bör 
göra eller vara. Den diskursen är i sin tur reglerad av myter som bestämmer 
vilka element som kan knytas till noden samt genererar eller tvingar fram 
skillnad.  

Den kritik som framfördes av skeptiker till den strukturlingvistiska idé-
traditionen som i avhandlingens början illustrerades med Calvets ”Systemen 
är viktigare än de olika objektens existens” ledde fram till ett intresse för att 
studera det lilla, men som denna avhandling visar finns något större, det jag 
beskriver som myter, vilka fortfarande fungerar som strukturerande principer 
för vad som kan och inte kan sägas.  

Kanske är kunskapsbidraget så enkelt att det är lätt att missa: avhandling-
en visar att det finns berättelser i form av myter, i regel oartikulerade sådana 
som bestämmer vad vi kan säga om en social representation. Det visar sig att 
vi trots hundratals år av upplysning fortfarande lever i berättelsernas tid. Och 
en undersökning av sociala fenomen med ett historiskt anslag kan hjälpa oss 
att förstå en rad olika sociala fenomen som rasism, nationalism, föreställ-
ningar om kön, etnicitet eller klass för att nämna några områden där diskur-
siv reglering samverkar med social och institutionell reglering.  

 



 222 

Käll- och Litteraturförteckning 

Anderson, Benedict. Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring national-
ismens ursprung och spridning. Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 1996 

Armstrong, Karen. Myternas historia. Falun: Albert Bonniers Förlag, 2005  
Alexander, Jeffrey C. Culture and society. New York: Cambridge University Press, 

1998 
Bair, Deirdre. Simone de Beauvoir. En biografi. Stockholm: Legenda, 1991 
Bataille, Georges. Erotism: Death and Sensuality. Monroe, OR: City Lights Books, 

1986  
Bataille, Geroges. Story of the Eye. Monroe, OR: City Lights Books, 2001 
Bauman, Zygmunt. Legislators and Interpreters. Oxford: Polity Press, 1995 
Bauman, Zygmunt. Vi vantrivs i det postmoderna. Göteborg: Daidalos, 1998 
Bauman, Zygmunt. Vi vantrivs i det postmoderna. Uddevalla: Daidalos, 1998 
Bauman, Zygmunt. Is there a Postmodern sociology. London, Newbury Park, Bev-

erly Hills and New Dehli: Theory, Culture & Society, Sage, 1988  
Barthes, Roland. Mytologier. Uddevalla: Bo Cavefors Bokförlag, 1970  
Benda, Julien. The Treason of the Intellectuals. New York – London: W W Norton 

& Company, 1969 
Berger, Peter., Luckmann, Thomas. Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar och 

formar sin sociala verklighet. Falun: Wahlstöm & Widstrand, 2010 
Bourdieu, Pierre (1992). Texter om de intellektuella. Stockholm/Stehag: Brutus 

Östlings Bokförlag Symposion 
Bourdieu, Pierre. Konstens regler, det litterära fältets uppkomst och struktur. 

Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2000 
Beauvoir de, Simone. Mandarinerna. Stockholm: Bokförlaget Pan, Norstedts, 1998 
Beauvoir de, Simone. En familjeflickas memoarer. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 

1979 
Bottomore, T.B. Klass och elit, Stockholm: Rabén och Sjögren, 1964  
Buford, Bill. Hett. En amatörs äventyr som köksslav, pastabagare och slaktarlär-

ling. Stockholm: Bonnier Fakta, 2007  
Burr, Vivien. Social Constructionism. London New York: Routledge, 2001 
Castells, Manuel. Informationsåldern Ekonomi, Samhälle och Kultur Bd 1. Nät-

verkssamhällets framväxt. Göteborg: Daidalos, 2001  
Carey, John. The Intellectuals and the masses. Pride and Prejudice among the Li-

terary Intelligentsia 1880-1939. London, Boston, Faber and Faber, 1992  
Calvet, Louis-Jean. Roland Barthes, En biografi. Stockholm/Stehag: Brutus Öst-

lings bokförlag Symposion, 1994 
Collins, Randall. The Sociology of Philosophies, A Global Theory of Intellectual 

Change. Cambridge, Massachusetts, and London, England: The Belknap Press 
of Harvard University Press, 1998  

Collini, Stefan. Absent Minds. Intellectuals in Britan. New York: Oxford University 
Press, 2007 



 223 

Critchley Simon., Marchant Oliver. Laclau A critical reader. London New York: 
Routledge, 2004 

Derrida, Jacques. Of Grammatology. London and Baltimore: The Johns Hopkins 
University Press, 1997 

Elias, Norbert. Sedernas historia. Stockholm: Atlantis, 1989   
Englund, Peter. Brev från nollpunkten. Stockholm: Atlantis, 1998 
Eyerman, Ron. Between Culture and Politics, Intellectuals in modern society. Cam-

bridge: Polity Press, 1994 
Eyal, Gil., Bucholz, Larissa. From the Sociology of Intellectuals to the Sociology of 

Interventions. The Annual Review of Sociology. Columbia University, New 
York, New York 10027., 2010  

Featherstone, Mike. Kropp, kultur och konsumtion. Stockholm/Stehag: Brutus Öst-
lings bokförlag Symposion, 1994 

Florida, Richard. Den kreativa klassens framväxt. Göteborg: Daidalos, 2006  
Foucault, Michel. Power/Knowledge, Selected Interview & Other Writings 1972 – 

1977. New York: Pantheon Books, 1980 
Furedi, Frank. Vart har alla intellektuella tagit vägen? Stridsskrift mot det 

begynnande 2000-talets förflackare. Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2005  
Franzén, Nils-Olof. Dreyfusaffären. Stockholm: Ordfront, 1983 
Geiger, Theodor. Intelligensen. Uppsala: Wahlstöm & Widstrand, 1944 
Genet, Jean. Our Lady Of The Flovers. Rockville: Olympia Press, 2004  
Genet, Jean. Journal Du Voleur. Paris: Editions Flammarion, 1984  
Giesen, Bernhard. Intellectuals and the Nation. Cambridge University Press: Cam-

bridge, 1998  
Gouldner, Alvin. The Future of Intellectuals and the Rise of the new Class. London: 

The Macmillan Press, 1979   
Gramsci, Antonio. Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks. Lon-

don: Lawrence and Wishart, 1998 
Helldén, Arne. Diderot. En biografi. Norbok A/S Norge. Stockholm. Atlantis, 1994 
Holmberg, Lars. Bang - Feministtisk kulturtidskrift # 2-3, 2008 
Houellebecq, Michel. Elementarpartiklarna. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 

2000  
Houellebecq, Michel. Plattform. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2003 
Houellebecq, Michel. Refug. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2006 
Jacoby, Russel. The Last Intellectuals, American Culture in the Age of Academe. 

New York: Basic Books, inc., Publishers, 1987 
Jennings, Jeremy., Kemp-Welch, Anthony. Intellectuals in Polics, from the Dreyfus 

affais to Salman Rushdie. London and New York: Routledge. 1987 
Johnson, Paul. Intellectuals. New York: Harper Perennial, 1990 
Jørgensen, Marianne Winther., Phillips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur, 2000  
Kemp, Peter. Döden och maskinen. En introduktion till Jacques Derrida. Stock-

holm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1990 
King, Lawerence Peter., Szelényis Iván. Theories of the New Class, Intellectuals 

and Power. Minneapolis London, University of Minnesota Press: Minnesota, 
2004 

Klein, Naomi. No Logo. Märkena, marknaden, motståndet, Stockholm: Ordfront 
Förlag, 2001   

Kristeva, Julia. Samurajerna. Stockholm: Natur och kultur, 1991  
Kurzman, Charles, Owens, Lynn, The Sociology of Intellectuals, The Annual Review 

of Sociology. 2002. 28:63-90, 2002 



 224 

Laclau, Ernesto. Emancipation(s). London New York: Verso, 1996 
Laclau, Ernesto. New Reflections on The Revolution of Our Time. London New 

York: Verso, 1990 
Laclau, Ernesto., Mouffe, Chantal. Hegemony and Socialist Strategy. Towards a 

Radical Democratic Politics. London, New York: Verso, 2001   
Lyotard, Jean-Francois. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Min-

neapolis: University of Minnesota Press, 1997 
Magris, Claudio. Utopi och klarsyn. Falun: Forum, 1999  
Mead, Charles Herbert. Mind, Self & Society. Chicago och London: The University 

of Chicago Press, 1962  
Merle Goldman, Gu Edward. Chinese Intellectuals - Between State and Market. 

London: Routledge, 2003  
Mouffe, Chantal. Om det politiska. Hägersten: Tankekraft förlag, 2008  
Mills, Wright C. Makteliten. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1971 
Mkandawire, Thandinka. African Intellectuals - Rethinking Politics, Language, 

Gender and Development. London: Zed Books Ltd, 2005 
McLuhan, Marshall. Media. Stockholm: Norstedts, 1999 
Mannheim, Karl. Ideology & Utopia, An Introduction to the Sociology of 

Knowledge. San Diego New York London: Harvest Book, 1985 
Millet, Catherine. Catherine M:s sexuella liv. Stockholm. Norstedts, 2002 
Moberg, Åsa. Simone och jag: tankar kring Simone Beauvoir. Stockholm: 

Norstedts, 2009  
Monteil, Claudine. Söndagarna med Simone - En rebellflickas memoarer. Stock-

holm: Bokförlaget Atlas, 2001  
Monteil, Claudine. De som älskade friheten. Stockholm: Norstedts, 2002 
Moi, Tori. Simone de Beauvoir Hur man skapar en kvinnlig intellektuell. Stock-

holm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1996   
Nizan, Paul. Vakthundarna. Stockholm: Bo Cavefors Bokförlag, 1968 
Pareto, Vilfredo. Eliters uppgång och fall. Stockholm, Bonniers. Argos, 1973 
Porter, Roy. Upplysningen - En introduction. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 

1995  
Potter, Jonathan. Representing Reality. Discourse, Rhetoric and Social Construc-

tion. London Thousand Oaks New Delhi, Sage Publications, 1995  
Potter, Jonathan., Wetherell, Margaret. Discourse And Social Psychology. Beyond 

Attitudes and Behaviour. London Thousand Oaks New Delhi: Sage Publica-
tions, 2004 

Radhinka, Desai. Intellectuals and Socialism. London: Lawrence & Wishart Ltd,  
1994 

Reader, keith. Intellectuals and the Left in France Since 1968. Basingstoke: Pal-
grave MacMillian, 1987 

Res Publica. De intellektuella. Brutus Östlings Bokförlag Symposion: Stock-
holm/Stehag. Ord & Bild Nr 6. Svenska intellektuella, 1995 

Réage, Pauline. Berättelsen om O. Stockholm:Vertigo förlag, 2005  
Robbins, Bruce. Intellectuals. Aesthetics, Politics, Academics. Minnesota: Universi-

ty of Minnesota Press, 1990 
Ross, Andrew. No Respect -Intellectuals & Popular Culture. New York: Routledge, 

1989 
Said, Edward. W. Representations of the Intellectual. New York: Vintage Books, 

1994 
Sennett, Richard. The Fall of Public Man. London - Boston, Faber and Faber, 1993  



 225 

Sandhu, Angie. Intellectuals and the People. Basingstoke: Palgrave MacMillian, 
2007  

Sartre, Jean-Paul. Orden. Viborg, Danmark: Delfin, 2000 
Sartre, Jean-Paul. Äcklet. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2005 
Sartre, Jean-Paul. Muren. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2005 
Stenberg, Birgitta. Fritt förfall. Stockholm: Normal förlag, 2006  
Thorvall, Kerstin. Det mest förbjudna. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1994  
Thurén, Torsten. Tanken, språket och verkligheten. En bok om vår verklighetsbild 

och hur den byggs upp. Malmö: Liber, 2002  
Vegesack, von Thomas. Tankens aristokrater eller pennans betjänter, de intellektu-

ella 1898 – 1968. Stockholm: Atlantis, 1986 
Werne, Finn. Arkitekturens ismer. Stockholm: Arkus, 1998  
Zola, Emile. Nana. Paris: Gallimard-Jeunesse, 2002 
Östling, Brutus (red.) Kant, Foucault, Habermas, Mendelssohn, Heidegren. Vad är 

upplysning? Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1993  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS 
Stuidia Sociologica Upsaliensia 

Series Editors: 
1 – 12 (1962 – 1977) Torgny Segerstedt 
13 – 34 (1978 – 1991) Ulf Himmelstrand 

35 – 48 (1993 – 2001) Tom R. Burns 
49 – 61 (2003 – 2014) Bo Lewin  

                 (2014 –   ) Patrik Aspers  
 
 

1. Torgny T. Segerstedt: Tekniskt bistånd och social struktur. 1962. 
2. Torgny T. Segerstedt: Humanisternas yrkesval. En provundersökning. 1963. 
3. Torgny T. Segerstedt: Naturvetarnas yrkesval. 1964. 
4. Torgny T. Segerstedt: Den akademiska gemenskapen. En sociologisk skiss. 

1966. 
5. Adam Heymowski: Swedish "Travellers" and Their Ancestry. A Social Isolate 

or an Ethnic Minority? 1969. 
6. Torgny T. Segerstedt: Socialt system for samfärdsel. 1970. 
7. Björn Eriksson: Om den sociologiska analysen av kunskap. Några steg i rikt-

ning mot ett kunskapssociologiskt paradigm. 1972. 
8. Per Säfholm: The River-Lake Nilotes. 1973. 
9. Peder Hård av Segerstad: Litteratursociologi – ett bidrag till ämnets teori-

utveckling. 1974. 
10. Björn Eriksson: Problems of an Empirlcal Sociology of Knowledge. 1975. 
11. Erik Ask-Upmark: Cerebrovascular Lesions and Oral Contraceptives. 1976. 
12. Thomas Coniavitis: Irrationalitet – Rationalitet. Max Weber – Georg Lukács: en 

uppgörelse. 1977. 
13. Lars Fredén: Att sakna möjligheter. En teoretisk och empirisk studie av depres-

sioner utifrån Ernest Beckers socialpsykologiska teori. 1978. 
14. Lowe Hedman: Svenskarna och u-hjälpen. En studie av den svenska allmän-

heten, lokala opinionsbildare och journalister. 1978. 
15. Bo Lewin: Om ogift samboende i Sverige; med tonvikt på samtida förhållanden. 

1979. 
16. Paul Willox: The Capital Crisis and Labour: Perspectives on the Dynamics of 

Working-Class Consciousness in Canada. 1980. 
17. Mats Franzén & Eva Sandstedt: Grannskap och stadsplanering. Om stat och 

byggande i efterkrigstidens Sverige. 1981. 
18. Bengt Starrin: Psykiatrisk praktik som praxis. 1981. 
19. Irving Palm: Frikyrkorna, arbetarfrågan och klasskampen. Frikyrkorörelsens 

hållning till arbetarnas fackliga och politiska kamp åren kring sekelskiftet. 1982. 
20. Hedvig Ekerwald: Den intelligenta medelklassen. En litteraturstudie över social 

bakgrund och studieresultat. 1983. 
21. Tor Larsson: Industrins furirer. Studier rörande den sociala innebörden av 

förmansskapet inom svenska företag. 1984. 



 

22. Thomas Coniavitis: Metodologisk Pluralism. Till kritiken av den existerande 
sociologin. 1984. 

23. Stina Johansson: Forskare–behandlare–patient. En studie i praktisk forsknings-
teknik. 1986. 

24. Raúl Silva-Cáceres: Mentalités, idéologie et comportement politique dans le 
Chili de Salvador Allende. Etude de cas d'un quartier de Santiago. 1986. 

25. The Multiparadigmatic Trend in Sociology, edited by Ulf Himmelstrand. 1987. 
26. Ingimar Einarsson: Patterns of Societal Development in Iecland. 1987. 
27. Orlando Mella: Religion and Politics in Chile. An Analysis of Religious 

Models. 1987. 
28. Class and Social Organisation in Finland, Sweden and Norway, edited by Göran 

Ahrne, Raimo Blom, Harri Melin and Jouko Nikula. 1988. 
29. Bo Anderson: Essays on Social Action and Social Structure. 1988. 
30. Klas Borell: Disciplinära strategier. En historiesociologisk studie av det profes-

sionella militärdisciplinära tankesättet, 1901–1978. 1989. 
31. Eva B. Ernfors & Runar Fr. Ernfors: Archaic Economy and Modern Society. On 

the archaic mode being and production with a perspective on the gift as a factor 
of underdevelopment, and selected fieldnotes concerning the Sinhalese system 
of castes, kinship and property. 1990. 

32. Fred T. Hendricks: The Pillars of Apartheid. Land Tenure, Rural Planning and 
the Chieftancy. 1990. 

33. Luis A. Conde-Costas: The Marxist Theory of Ideology. A Conceptual 
Analysis. 1991. 

34. Olajide Oloyede: Coping Under Recession. Workers in a Nigerian Factory. 
1991. 

35. Mohamed I. Farah: From Ethnic Response to Clan Identitity. A Study of State 
Penetration among the Somali Nomadic Pastoral Socicty of Northeastern 
Kenya. 1993. 

36. Sten T. Antilla: Aspects of Macro-Sociological Methodology. 1993. 
37. Gunhild Hammarström: Värdeförändring och kontinuitet i tre generationer. 

1993. 
38. Rolf Lidskog: Radioactive and Hazardous Waste Managemet in Sweden. Move-

ments, Politics and Science. 1994. 
39. Martha Blomqvist: Könshierarkier i gungning. Kvinnor i kunskapsföretag. 

1994. 
40. Dimitris Michailakis: Legislating Death. Socio-Legal Studies of the Brain Death 

Controversy in Sweden. 1995. 
41. Claudia García: The Making of the Miskitu People of Nicaragua. The Social 

Construction of Ethnic Identity. 1996. 
42. Ulla Jergeby: Offentlig miljö som arena och kuliss. Att se, bli sedd och mötas 

på stadens offentliga och bostadsnära platser. 1996. 
43. Yakubu Zakaria: The Cu1tural Context of Business. A study of Firms in a 

Northern Nigerian Society. 1997. 



 

44. Erik Höjdestrand: Det vedervärdiga videovåldet. Att återupprätta moralisk ord-
ning. 1997. 

45. Caroline Sutton: Swedish Alcohol Discourse. Constructions of a Social 
Problem. 1998. 

46. Ildikó Asztalos Morell: Emancipation's Dead-End Roads'? Studies in the 
Formation and Development of the Hungarian Model for Agriculture and 
Gender (1956–1989). 1999. 

47. Peter Sohlberg: Må1 och mening i samhället. Funktionalistiska program i sam-
hällsvetenskapen. 1999. 

48. Johan Edman: Stadsplanering som professionellt verksamhetsfält. En studie av 
yrkesgrupper och deras arbete. 2001. 

49. Måns Fellesson: Prolonged Exil in Relative Isolation. Long-term Consequences 
of Contrasting Refugee Policies in Tanzania. 2003. 

50. Olle Westlund: S(t)imulating a Social Psychology. G. H. Mead and the Reality 
of the Social Object. 2003. 

51. Frida Nilsson: Creating spaces for action. ANC-women politicians' views on 
bridewealth and gender-related power. 2004. 

52. Alain Imboden: The Propaganda of Progress. The Case of Swedish Housing 
Exhibitions. 2005. 

53. Fereshteh Ahmadi: Culture, Religion and Spirituality in Coping. The Example 
of Cancer Patients in Sweden. 2006. 

54. Thomas Wahl: Motorikens retorik. Kroppsobservationer, översättningar och 
faktakonstruktioner: en diskursanalys. 2006. 

55. Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor. Multidimensionella 
perspektiv på strukturell diskriminering i Sverige. Tom R. Burns, Nora 
Machado, Zenia Hellgren och Göran Brodin  (Red.). 2007. 

56. Fredrik Palm: Det odödas analys. En studie av centralproblematiken i Slavoj 
Žižeks samhällsanalys. 2007. 

57. Jessica Mjöberg: Innerlighetens tid. En sociologisk undersökning av intimitet 
och senmodernitet. 2011. 

58. Gunilla Dahlkild-Öhman: Att börja tala med barn om pappas våld mot mamma. 
Radikalt lärande i arbetet med vårdnad, boende och umgänge. 2011. 

59. Ann-Sofie Nyström: Att synas och lära utan att synas lära. En studie om 
underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i 
gymnasieskolan. 2012. 

60. Nikolay Zakharov: Attaining Whiteness. A Sociological Study of Race and 
Racialization in Russia. 2013. 

61. Erik Löfmarck: Den hand som föder dig. En studie av risk, mat och moderskap i 
Sverige och Polen. 2014. 

62. Lars Holmberg: Den frånvarande intellektuelle. En diskursteoretisk analys av en 
kollektiv representation. 2014. 

 
 
 


	Abstract
	Innehållsförteckning
	Förord
	Inledning
	Avhandlingens syfte
	Ansats och teori
	Den språkliga vändningen
	Alexander
	Laclau och Mouffe
	Metod
	Tidigare forskning

	Den kollektiva representationen – en grundläggningsmyt
	Upplysningen och Dreyfusaffären
	Grundläggningsmyten
	Urval

	Del I: från präster till upplysningsmän, myten om det moderna
	-
	Förrädarna
	Ett fritt svävande stratum
	De organiska
	Borgarklassens beskyddare
	Myten om det moderna

	Förnuft
	Mitt kungarike är inte av denna värld
	En överperspektivistisk syn
	Kritiken av den borgerliga ideologin
	Det borgerliga tänkandets grepp om medvetandet
	Modern och förnuftig

	Frihet
	Romantisering av sig själv
	Att se helheten
	Organisatörer av den nya kulturen
	Ett väsen som består av prat
	Modern, förnuftig och fri

	Politik
	Den specialiserade funktionären
	Den tysta partifunktionären
	Den nödvändiga involveringen
	De tysta
	Den moderna, förnuftiga, fria och politiska
	Staden
	Moderna intellektuella


	Frihet och förnuft mellan politik och akademi: interregnum
	Den moderna statens uppkomst
	Outsidern
	Paris
	Förnuft
	Frihet
	Saint-Germain-des-Prés
	Politik
	Tystnad
	Den konsoliderade intellektuelle

	Del II: de stora berättelsernas slut, myten om det postmoderna
	-
	La Condition Postmoderne

	Från universell till ...
	Upplysningens företrädare
	Artisten, författaren eller läraren
	Mänsklighetens funktionärer
	Lagstiftaren
	De förnuftiga
	De kollektiva
	De universella

	specifik intellektuell
	De alienerade
	De specifika
	De specialiserade
	Ickeprofeten
	Uttolkaren
	Amatören
	Den ynkliga teknokraten
	Specialisten

	Från fri till borgerlig
	Från fri till en ny klass
	Från sanning till sanningsapparat
	Från Greenwich Village till campus
	Från Zola till ideal
	Från les classes dangereuses till reklambyrån
	Från representation till professionell
	Från Bloomsbury till universitetet
	De förborgerligade

	Från förnuftig till akademiserad
	Culture of critical discourse (CCD)
	Den politiskt känslige
	De frånkopplade
	De tysta
	De irrelevanta
	Svikaren
	De partikulära
	De akademiserade

	Från politisk till politiserad
	Den nya klassen
	Praktikern
	Teoretikern
	De endimensionella
	De marknadsanpassade
	De representerande
	De självcentrerade
	De politiserade
	Postmoderna intellektuella


	Slutsats och diskussion
	Käll- och Litteraturförteckning



